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2015 in vogelvlucht 

  
8.535       sociale zelfstandige en onzelfstandige huurwoningen 
328        geliberaliseerde huurwoningen 
607        overige verhuureenheden 
0        nieuwe woningen gebouwd 
24        woningen verkocht 
7,6        miljoen euro geïnvesteerd in planmatig onderhoud 
8,2        miljoen euro geïnvesteerd in nieuwbouw/hoogniveaurenovatie 

 
 

4,1       miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen in 589 woningen 
± 60       procent ‘groene’ energielabels (A++, A+, A, B, C) 
18       procent rolstoeltoegankelijke woningen 

 
 

459       huishoudens aan een sociale huurwoning geholpen 
76       procent toewijzing sociale huurwoningen aan mensen binnen primaire doelgroep 
76       procent van de maximale huurprijs gemiddeld in rekening gebracht 
526,17       euro is de gemiddelde netto huur van onze sociale huurwoningen in Ridderkerk 
542,52       euro is de gemiddelde netto huur van onze sociale huurwoningen in Albrandswaard 
767,99       euro is de netto huurprijs van onze geliberaliseerde woningen 
2,91       procent gemiddelde huurverhoging 2015 

 
 

1.286.852    euro WOZ-waarde van ons hele bezit (x 1.000) 
135.887       euro WOZ-waarde per eenheid 
877.504       euro marktwaarde in verhuurde staat van ons hele bezit (x 1.000) 
92.661       euro marktwaarde in verhuurde staat per eenheid 
23       procent loan-to-value op basis van marktwaarde 
3,4       rentedekkingsgraad 

 
 

4,5       procent reductie personeel ten opzichte van 2014 
75,9       fte’s voor reguliere bedrijfsvoering 
11       jongeren een stageplek geboden 

 
 
 

7,6       gemiddelde rapportcijfer voor onze dienstverlening volgens KWH 
4       klachten bij de klachtencommissie 

 
 
 

140.000       euro uitgegeven uit ons eigen leefbaarheidsfonds om ideeën en wensen van  
      huurders in vervulling te laten gaan 

1       hennepplantage uit een woning verwijderd 
13       huismeesters en wijkbeheerders actief in onze complexen, wijken en buurten 
0       huisuitzettingen door overlast 

 
 

1       overkoepelende huurdersraad 
17       bewonerscommissies 
4       klankbordgroepen bij sloop/nieuwbouw en renovatieproject 
 

 
 

1,9       procent huurachterstand woningen Albrandswaard 
1,3       procent huurachterstand woningen Ridderkerk 
1,4       procent huurachterstand in gehele bezit 
4       huisuitzettingen door huurachterstand 

verhuureenheden 

duurzaamheid 

verhuren 

financiën 

personeel 

dienstverlening 

leefbaarheid 

participatie 

! 
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Voorwoord en verslag van de bestuurder  
 

 

Rekenen op de toekomst gaven we onze begroting 2015 mee. In dit jaarverslag maken we de 

rekening 2015 op. Alles overziend was het een geslaagd jaar voor Woonvisie. Het 

visitatieonderzoek dat we eens in de vier jaar uitvoeren gaf ons mooie rapportcijfers. Een 

goed rapport voelt vanaf de basisschool al fijn, dus ook nu. In ons geval omdat we een 

positieve groei in het rapport zien. Vooral als je leest dat onze belangrijkste 

stakeholders, onze bewonersraad Progressie en gemeenten Ridderkerk en 

Albrandswaard, hoge cijfers geven. Het bevestigt maar weer eens mijn beeld dat 

volkshuisvesting vooral een lokale aangelegenheid is waarbinnen we intensief bezig zijn 

om onze ambities te realiseren. We hebben ook hard gewerkt om mooie cijfers te 

behalen. 

 

 

Natuurlijk ontkomt ook Woonvisie niet aan de 

landelijke ontwikkelingen en hebben we te 

maken met de nieuwe Woningwet die per 1 

juli 2015 is ingegaan. Een wet die in de kern 

voor de goede dingen staat, kortgezegd 

betaalbaar wonen in een prettige buurt voor 

mensen die dat nodig hebben. Maar in de 

nasleep van de enquête is domeinbepaling en 

regelgeving in en na de wet ver 

doorgeschoten. We krijgen te maken met 

sterk stijgende administratieve lasten. Ik 

vraag me af hoe ik het beeld dat een 

corporatie een relatief eenvoudige 

onderneming is, moet rijmen met de 

complexe regelgeving die is opgetuigd. Dat 

zou allemaal niet zo erg zijn als het die ‘lokale 

volkshuisvesting’ niet zo zou belemmeren. Er 

overheersen bij de wetgever teveel angsten 

om goed volkshuisvestelijk ondernemen de 

benodigde ruimte te geven. Het extern 

toezicht kijkt naar rechtmatigheid, 

governance, integriteit en solide financieel 

beleid. De kant van het maatschappelijk 

presteren naar vermogen blijft daarbij 

onderbelicht. Dat vind ik jammer. 

 

We zoeken voortdurend de balans tussen 

kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid. 

We rekenen in onze sociale voorraad geen 

markthuren, onze huurders betalen gemiddeld 

76 procent van de maximale huurprijs. 

Daardoor is onze gemiddelde netto sociale 

huurprijs 527,73 euro.  

 

We investeerden in 2015 in totaal 26,6 

miljoen euro in het vernieuwen (8,2 miljoen),  

 

 

onderhouden (14,3 miljoen excl. indirecte 

kosten en investeringen) en verduurzamen 

(4,1 miljoen) van onze woningen, met als doel 

deze woningen voor toekomstige generaties 

goed en betaalbaar te houden. 

 

Samen 

Wonen heeft alle kenmerken van samen in 

zich. Je woont immers samen met anderen in 

de straat, samen in de buurt. Daarom werken 

we op lokaal en regionaal niveau samen. 

 

Ons overleg met Bewonersraad Progressie 

ontwikkelde zich in 2015 verder. Na de 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst in 2014 

is er een helder onderscheid gekomen tussen 

de bewonersraad en de 

bewonerscommissies. Met de bewonersraad 

spraken we in 2015 vooral over de 

mogelijkheden om betaalbaar wonen te 

blijven realiseren. Mede door de inzet van 

Progressie pasten wij ons huurprijsbeleid aan, 

omdat steeds meer gezinnen in 

betaalbaarheids-problemen dreigen te komen.  

De nieuwe Woningwet geeft veel nieuwe 

regels. Helaas ook regels die de manier 

waarop we de herhuisvesting bij 

herstructurering inregelen, beperken.  

 

In samenspraak met Progressie 

implementeerden we de nieuwe regels en 

actualiseerden we het basis sociaal plan. We 

werken aan een ambitieus herstructurerings-

programma.  

Dergelijke grote ingrepen hebben veel impact 

op de zittende huurders. Vanaf het begin 
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betrekken we die bewoners door middel van 

klankbordgroepen bij onze projecten. In 2015 

sloten we voor drie projecten sociale plannen. 

Elke project heeft zijn eigen dynamiek, maar 

in het bijzonder de gesprekken in Rijsoord 

waren intensief.  

Rijsoord is een relatief kleine gemeenschap in 

Ridderkerk, waar we met specifieke afspraken 

tot een goede oplossing zijn gekomen. Een 

mooi voorbeeld van waarin betrokkenheid van 

bewoners ons heeft beïnvloed.  

De bijdragen van de vrijwilligers van 

Progressie en de bewonerscommissies is in 

2015 weer van groot belang geweest. Ik dank 

hen voor hun tijd en inzet. 

 

Woonvisie steekt veel tijd en energie in haar 

buurten en wijken. Met een stevig netwerk 

van huismeesters, wijkbeheerders en 

consulenten zitten we dicht op en in onze 

complexen. We maken door onze 

aanwezigheid leefbaarheidsactiviteiten 

praktisch. We gaven in 2015 één miljoen euro 

uit aan leefbaarheid. De normering van 

leefbaarheid in de nieuwe Woningwet zet de 

door onze huurders gewaardeerde inzet van 

huismeesters en wijkbeheerder helaas onder 

grote druk. Het is twijfelachtig of we dit de 

komende jaren goed in de lucht kunnen 

houden. Exemplarisch is onze wijkgerichte 

aanpak in wijk West. Samen met de 

gemeente Ridderkerk en de Riederborgh 

zetten we de inwoners van de wijk centraal. 

Wat bij hen leeft en waar zij energie in willen 

steken, vormt het uitgangspunt. We proberen 

ideeën en initiatieven uit de buurt mogelijk te 

maken. Niet door het over te nemen maar 

door ruimte te geven. We gaan op die manier 

het komende jaar in West verder en 

gebruiken die ervaringen in andere wijken. 

 

In regionaal verband zijn we per 1 oktober 

aangesloten op het regionale 

woningbemiddelingssysteem van 

WoonnetRijnmond. We zijn al jarenlang lid 

van de Maaskoepel, de regionale federatie 

van corporaties. Al die tijd werken we in de 

stadsregio met één verordening, maar als 

enige corporatie plaatsten we onze woningen 

nog niet bij WoonnetRijnmond maar in de 

lokale krant. Met de in 2015 vernieuwde 

website van WoonnetRijnmond is ons 

woningaanbod nu eenvoudig en eenduidig 

zichtbaar voor alle woningzoekenden in de 

regio. En omgekeerd kunnen onze 

woningzoekenden ook veel eenvoudiger 

reageren op alle woningen van collega-

corporaties. 

 

Nadat in 2014 andere lokale corporaties 

aangaven geen invulling te kunnen geven aan 

de opgave in Barendrecht, hebben wij onze 

betrokkenheid in de zuidrand onder 

Rotterdam verder vorm kunnen geven. We 

sloten in 2015 met de gemeente Barendrecht 

een intentieovereenkomst voor de realisatie 

van 120 sociale huurwoningen in 

Vrouwenpolder en Lagewei. Daarnaast zijn 

we in gesprek over de realisatie van het 

stationsgebied. 

 

Wonen 

We hebben sombere jaren van economische 

crisis achter de rug, een periode waarin de 

woningmarkt in alle segmenten stil kwam te 

staan en achteruit is gegaan. Gelukkig 

verbetert het sentiment in 2015. Voor 

Woonvisie, en vooral voor onze huurders, is 

daar direct nog niet veel van te merken. 

Integendeel, meer en meer wordt het effect 

zichtbaar van de stijging van de huurprijzen, 

terwijl lonen en uitkeringen jarenlang zijn 

bevroren en steeds meer van onze huurders 

hun baan zijn verloren.  

Betaalbaarheid is een steeds belangrijker 

onderwerp geworden. De extra 

huurverhogingen van de afgelopen jaren 

trekken een wissel op het financiële 

huishouden van onze huurders.  

 

In 2015 kozen we de Nibud-methode om 

betere aansluiting te krijgen tussen de 

betaalbaarheid van wonen als onderdeel van 

de totale kosten van huishoudens. 

 

Helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat 

huurders in financiële problemen komen. Het 

is dan belangrijk om te zorgen dat 

achterstanden niet zover oplopen dat 

oplossen niet meer mogelijk is. Beheersing 

van de betalingsachterstanden vraagt een 

steeds grotere inspanning van onze klanten 

en van ons. 

 

Vanuit betaalbaarheid sturen we sterk op 

huurprijs. Kwaliteit blijft de andere kant van 



  

de medaille. Gelukkig staan onze woningen er 

in technische zin over het algemeen goed bij, 

toch werken we aan de kwaliteit. In onze 

herstructureringsprojecten realiseren we meer 

voor senioren geschikte woningen en maken 

we woningen duurzamer en energiezuiniger. 

Met de sloop van de 1e fase van het 

centrumplan startte een 

vernieuwingsprogramma rondom het centrum 

van Ridderkerk dat de komende jaren 

gefaseerd gerealiseerd wordt. De 

voorbereiding van de plannen in Rhoon 

hebben we in 2015 vertraagd. De 

voorgenomen sluiting van het verzorgingshuis 

is van belang voor de toekomst van het dorp. 

Daar praten we met de gemeente 

Albrandswaard en onze bewonerscommissie 

over. Gelukkig konden we voor het einde van 

het jaar de voorbereiding weer oppakken. 

 

We willen de verduurzaming van onze 

woningen en daarmee het verlagen van de 

woonlasten van onze huurders verder 

intensiveren. Helaas maakt de regelgeving 

van de overheid het steeds moeilijker om 

projecten financieel haalbaar te maken. Het 

ontbreekt nog aan een goedgekeurde 

energieprestatievergoeding, maar nog 

belangrijker de norm voor passend toewijzen 

blokkeert investeringen in duurzame 

oplossingen die gebaseerd zijn op de 

integratie van huur- en energielasten. 

 

Slimmer organiseren 

Sinds 2013 betalen we jaarlijks de 

verhuurdersheffing, simpel gezegd een aparte 

belasting op sociale huurwoningen. In 2015 

betaalde Woonvisie 5,3 miljoen euro, een 

bedrag dat de komende jaren oploopt tot 6,5 

miljoen euro en daarna naar verwachting 

jaarlijks zal worden geïndexeerd. Geld dat 

door de rijksoverheid direct wordt aangewend 

voor haar eigen financiële tekorten. In totaal 

is de belastingdruk voor corporaties bijzonder 

hoog, zeker in vergelijking met de 

commerciële woningbeleggers. Een bewuste 

politieke keuze die onze volkshuisvestelijke 

prestaties onder druk zet. Hopelijk brengt de 

aanstaande evaluatie van de 

verhuurderheffing een nieuw perspectief. 

 

We organiseren ons werk steeds slimmer. 

Omdat we daarmee onze huurders en 

stakeholders het best in positie brengen. 

Want we geven ze de mogelijkheid om zelf 

hun zaken te kunnen regelen. Woonvisie 

werkt hard aan de ontwikkeling van de eigen 

organisatie. Slim organiseren betekent de 

beste mix tussen onze huurders goed op weg 

helpen en een handige organisatie. Helaas 

zakten we in de benchmark iets terug op het 

gebied van bedrijfskosten en 

klanttevredenheid. Niet omdat wij het slechter 

deden, maar omdat onze collega’s vooruit 

gingen. Dat daagt ons uit, we willen onze 

klanten de ruimte bieden. Bijvoorbeeld door 

onze ICT- systemen zodanig te vernieuwen 

dat huurders meer mogelijkheden krijgen zelf 

hun vragen te regelen en onze werkwijze 

eenvoudiger te maken. Dat moet ons in de 

Aedes-benchmark weer terugbrengen naar 

een positie in de eerste groep na de 

koplopers. 

 

Een vooruitblik 

Woonvisie is nog steeds in staat haar 

volkshuisvestelijke ambities goed uit te 

voeren. In ons nieuwe ondernemingsplan 

Wonen anno nu geven we richting aan de 

komende vier jaar. Jaren waarin we gaan 

afmaken waar we de afgelopen jaren mee zijn 

gestart.  

 

Ons vernieuwings- en verduurzamings-

programma van ruim 1.000 woningen, onze 

nieuwe digitale werkwijze, onze inzet in de 

zuidrand onder Rotterdam.  
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In 2016 zal, naast onze energie die we richten 

op onze huurders, ook de implementatie van 

de nieuwe Woningwet veel aandacht vragen. 

Tijd vrijmaken voor nieuwe statuten, het 

scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB, het 

bepalen van de regio waarbinnen we werken. 

Laten we hopen dat al die energie van de 

Woningwet uiteindelijk een goede bijdrage 

levert aan wat de maatschappij van ons 

verwacht. 

 

Verantwoording 2015 

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af 

over onze geleverde prestaties. Hieruit blijkt 

dat Woonvisie op koers ligt. Ik verklaar dat al 

onze middelen in 2015 volledig zijn 

aangewend in het belang van de 

volkshuisvesting. Dit jaarverslag vindt u ook in 

een digitale versie op www.wv.nl. In deze 

versie wordt u op handzame wijze door het 

jaarverslag heen geleid. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Alfred van den Bosch 

directeur-bestuurder  

[ Leeswijzer: ]  
Onze strategische visie 2014-2024 
vormt de basis van ons handelen.  

In dit jaarverslag treft u deze 
speerpunten per hoofdstuk aan. 

We geven daarbij aan of we eind 2015 
op koers waren met de bijbehorende 
langjarige doelstellingen, waar onze 

aandachtspunten liggen en lichten dat 
vervolgens toe aan het de hand van 

onze prestaties in 2015.  

 

     op koers 

      aandacht vereist 

X   loopt achter 

 

 



  

Governance 
 

 

Op het gebied van Governance was 2015 een interessant jaar. De herziene 

Governancecode en de nieuwe Woningwet brengen een nieuwe dynamiek met zich mee.  

Met de implementatie van de Governancecode 2015 zijn we voortvarend aan de slag 

gegaan. En de implementatie vanuit de Woningwet vindt plaats vanuit een speciaal 

projectplan Governance. Hier zullen we ook in 2016 en in 2017 nog hard aan werken.  

 

In de maatschappelijke visitatie van 2015 scoorden wij een ruime voldoende op het 

onderdeel Governance. Onze belanghebbenden beoordeelden de besturing van de 

organisatie, het intern toezicht en de externe legitimering en externe verantwoording. 

Wij zijn blij met hun oordeel, vooral op het laatste punt. Onze belanghouders willen dat 

Woonvisie haar maatschappelijke taak blijft oppakken. Dit duidt op een stevige 

legitimering van de positie en rol van Woonvisie binnen Ridderkerk en Albrandswaard.  

 

 

Doelstelling Woonvisie 

De missie van Woonvisie luidt: Woonvisie is 

een ondernemende huisvester van mensen 

met een bescheiden inkomen aan de zuidrand 

van Rotterdam. Wij bieden betaalbare en 

passende huurwoningen in prettige buurten. 

Nu en in de toekomst. 

 

In 2015 herijkten we ons ondernemingsplan. 

De wereld om ons heen verandert snel en dat 

brengt op bepaalde terreinen met zich mee 

dat we er wat anders naar kijken en anders in 

willen handelen. Betaalbaarheid is daar een 

goed voorbeeld van. Ook voor de missie 

betekent dit dat we andere accenten leggen.  

 

Hoofdlijnen governancestructuur 

 

Juridische structuur 

Woonvisie is een stichting met een raad van 

commissarissen en een eenhoofdig bestuur. 

Het bestuur van Woonvisie wordt gevormd 

door de directeur-bestuurder. De directeur-

bestuurder vormt samen met de manager 

Vastgoed, de manager Wonen en de 

manager Financiën en Bedrijfsvoering het 

managementteam. 

 

Woonvisie heeft haar governancestructuur 

ingericht op basis van de Aedescode en de 

Governancecode (2015). Woonvisie  

 

 

 

onderschrijft deze codes. Wat betreft de 

nieuwe Governancecode hebben we ons 

implementatieplan in 2015 grotendeels 

uitgevoerd. In 2016 passen we de huidige 

statuten en reglementen verder aan, zodat ze 

eind 2016 voldoen aan de Woningwet en de 

Governancecode. We werken in 2016 ook 

verder aan een risico-controleraamwerk 

waarmee het beheersen van risico’s (principe 

5 van de code) verder wordt ingebed. 

 

Woonvisie voldoet naast bovengenoemde 

codes aan het Burgerlijk Wetboek en het 

Besluit Beheer Sociale Huursector door een 

effectief toezicht, een transparante inrichting 

van de organisatie, een voortdurende dialoog 

met belanghebbers in de lokale omgeving en 

een zorgvuldige omgang met klanten.  

 

Daarnaast is Woonvisie in 2015 op 

projectmatige wijze aan de slag gegaan met 

de implementatie van de nieuwe Woningwet 

per 1 juli 2015. Dit zal onder andere zijn 

beslag gaan hebben op de statuten van 

Woonvisie en een aantal reglementen die 

hierop voor 1 januari 2017 aangepast moeten 

worden.  

 

Verbindingen 

Woonvisie is 100 procent aandeelhouder van 

Woonvisie Ridderkerk Vastgoed BV. Tot op 

dit moment vinden er geen activiteiten plaats 

in deze besloten vennootschap. 
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Taak en werkwijze bestuur 

De taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van het bestuur zijn 

vastgelegd in de statuten van Stichting 

Woonvisie. Het bestuur is verantwoordelijk 

voor het formuleren en realiseren van de 

doelstellingen, de strategie, de financiering en 

het beleid. Het bestuur legt hierover 

verantwoording af aan de raad van 

commissarissen en verschaft de raad van 

commissarissen de informatie die de raad 

nodig heeft voor de uitoefening van haar taak. 

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de 

naleving van de statuten, wet- en regelgeving 

en de risicobeheersing verbonden aan de 

activiteiten van de corporatie. Het bestuur 

rapporteert hierover aan de raad van 

commissarissen en bespreekt de interne 

risicobeheersings- en controlesystemen met 

de raad en de door de raad ingestelde 

auditcommissie.  

 

Commissies 

De auditcommissie adviseert de raad van 

commissarissen in het toezicht op het gebied 

van diverse specifiek benoemde terreinen. 

Belangrijk zijn de interne risicobeheersing- en 

controlesystemen, de financiële 

informatievoorziening en de financiering van 

de organisatie. De auditcommissie heeft ook 

een belangrijke adviserende rol bij benoeming 

en aansturing van de externe accountant en 

het werkprogramma van de interne 

controlefunctie. 

Uit de raad van commissarissen is naast een 

auditcommissie ook een 

remuneratiecommissie geformeerd. De taken 

van beide commissies zijn vastgelegd in een 

reglement. Zie hiervoor verder het jaarverslag 

van de raad van commissarissen. 

 

Opzet en werking interne 

beheersingssystemen 

Woonvisie werkte in 2015 aan een verdere 

verbetering van een gestructureerde vorm 

van de planning en controlcyclus van de 

organisatie. Een dergelijke systematiek moet 

ertoe bijdragen dat adequate sturing en 

verantwoording van de bedrijfsactiviteiten 

mogelijk is, dat de bestuurlijke en 

managementinformatie volledig en 

betrouwbaar is en dat wat wij doen en 

beslissen in overeenstemming is met de 

geldende wet- en regelgeving. 

 

Werkzaamheden op het gebied van de 

administratieve organisatie en interne 

controle vinden structureel plaats. Ook zijn er 

in het verslagjaar periodieke interne audits 

uitgevoerd. Diverse processen hebben de 

revue gepasseerd. De rapportage is 

besproken met het bestuur en de 

auditcommissie. De eventuele 

verbeteringsvoorstellen worden overgenomen 

en uitgevoerd. Over de voortgang wordt in de 

periodieke managementinformatie 

gerapporteerd.  

 

Bestuursbesluiten 

In 2015 heeft het bestuur op verschillende 

terreinen besluiten genomen. Een aantal 

bestuursbesluiten is indien wenselijk en/of 

conform de wet vooraf ter goedkeuring aan de 

raad van commissarissen voorgelegd zoals  

 een aantal investeringsbesluiten 

(Geerlaan, Rembrandtweg, Rijsoord) 

 het jaarverslag en de jaarrekening 2014  

 het investeringsstatuut 

 benoeming van de accountant Deloitte 

voor een jaar 

 kadernota  

 ondernemingsplan 2016-2019 

 de begroting 2016 en de meerjarenraming 

2017-2025 

 het beleidsdocument ‘Betaalbaarheid, 

een analyse en keuzes’ 

 

Benchmarking  

De rapportage ‘Corporatie in Perspectief’ van 

Aedes is een leerzaam instrument dat ons 

meer inzicht geeft in de effectiviteit van onze 

organisatie. We kunnen hiermee onszelf op 

diverse terreinen meten met collega-

corporaties. In 2015 werkten wij mee aan de 

verdiepende benchmark 2015 van Aedes. 

Zowel met de benchmark huurdersoordeel als 

bedrijfslasten zitten we nu in de middengroep 

(BB). Met onze bedrijfslasten zaten we vorig 

jaar nog in de A-categorie.  

 

Visitatie 

Wij lieten ons in 2015 visiteren door EY. De 

resultaten van deze visitatie waren goed. 

Opvallend is dat huurders zeer tevreden zijn 



  

over de huisvesting van de primaire 

doelgroep, kwaliteit van woningen en beheer, 

wijken en buurten, relatie en communicatie en 

invloed op beleid. Ook onze belanghouders 

geven aan tevreden te zijn over de inspraak 

die zij hebben. Verbeterpunten liggen onder 

andere op het gebied van de koppeling 

tussen doelstellingen en prestaties. Hier gaan 

we mee aan de slag.  

 

Externe accountant 

De externe accountant wordt benoemd door 

de raad van commissarissen na advies van 

de directeur-bestuurder. In 2015 vond een 

nieuwe aanbesteding plaats en is Deloitte als 

accountant voor een jaar gekozen.  

 

Integriteitscode 

Woonvisie beschikt over een integriteitscode 

die op de website geplaatst is.  

 

Vertrouwenspersoon 

Woonvisie heeft een vertrouwenspersoon.  

 

Klokkenluidersregeling 

Woonvisie beschikt over een 

klokkenluidersregeling die op de website 

geplaatst is. 
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[ Maatschappelijke visitatie: ]  

 
Wij keken in 2015 in de spiegel die visitator EY, de 

gemeenten, huurders en onze samenwerkingspartners 
ons voorhielden. 

 
Het oordeel over ons presteren was positief. Op alle 

onderdelen scoorden wij een ruime voldoende. EY keek 
als eerste naar onze prestaties in relatie tot onze opgaven 

en ambities. Er is waardering voor de manier waarop wij 
werken aan een beter passende woningvoorraad, met 

voldoende woningen voor gezinnen en starters en meer 
woningen voor senioren. Complimenten zijn er voor 

bijzondere projecten als zorgcentrum Riederborgh en de 
woningen van De Poort. Ook de aandacht voor 
betaalbaar wonen, participatie en leefbaarheid, 
bijvoorbeeld door de inzet van huismeesters en 

wijkbeheerders, werd positief beoordeeld. 
 

Niet alleen EY was positief, ook de belanghebbenden 
gaven ons mooie rapportcijfers. Verbeteren kunnen we 

volgens hen op communicatief vlak. De belanghebbenden 
willen graag goed en snel geïnformeerd worden. Onze 

uitleg over wijzigingen in ons beleid of de keuzes die wij 
moeten maken voor we een besluit kunnen nemen, kan 

beter. Verschillende organisaties, collega-corporaties en 
organisaties in zorg en welzijn, gaven aan graag nog 
nauwer met ons te willen samenwerken. Signalen uit 

buurten en wijken kunnen dan nog sneller opgepakt en 
integraal opgelost worden. Over het algemeen echter zijn 
de belanghebbenden zeer positief over de samenwerking 

en onze activiteiten en vinden zij ons te bescheiden in 
onze uitingen daarover.  

 
Waar het gaat om presteren naar vermogen oordeelde 

EY dat we op sommige punten heel goed en op andere 
punten iets minder scoren. We hebben voldoende 

middelen om alle plannen uit te voeren en hebben een 
efficiënte organisatie-omvang. Met andere kosten steken 

wij minder gunstig af. Dat is voor een deel verklaarbaar uit 
onze relatief omvangrijke projectportefeuille. Het 

terugdringen van kosten stond en staat echter ook hoog 
op onze agenda. 

 
Laatste onderdeel op ons rapport is Governance. Dat 

omvat alles wat te maken heeft met toezicht, controle en 
verantwoording. Hierbij worden cijfers gegeven voor het 

toezicht van onze raad van commissarissen, voor 
integriteit, voor ons overleg met bewonersraad Progressie 

en de bewonerscommissies, voor wat wij laten zien in 
jaarverslagen en op onze website en voor de invloed 

die belanghebbenden op ons beleid kunnen 
uitoefenen. Hierop kregen we een ruime voldoende.  

 
We zijn trots op de resultaten. Met de verbeterpunten 

gaan we natuurlijk aan de slag.  

 

 



  

Jaarverslag van de raad van commissarissen 
 

 

De raad van commissarissen verantwoordt zich in dit verslag over haar taken en 

verantwoordelijkheden in 2015. De raad handelt daarbij volgens de geactualiseerde 

‘Governancecode Woningcorporaties 2015’. 

 

 

Over besturen en toezichthouden 
 

Visie op toezicht en toetsing 

Conform de Governancecode 2015 stelde de 

raad van commissarissen in 2015 haar visie 

op toezicht en toetsing vast. De raad legt 

hierin onder andere vast dat zowel het 

bestuur als de raad de Governancecode 

onderschrijven en toepassen: zij zijn van 

mening dat het gedachtegoed van deze code 

en het toepassen van de vijf principes hieruit 

een belangrijke leidraad is bij het invullen van 

goed bestuur en toezichthouderschap. Deze 

vijf principes zijn: 

1. Leden van bestuur en RvC hanteren 

waarden en normen die passen bij de 

maatschappelijke opdracht 

2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en 

leggen actief verantwoording af 

3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun 

taak 

4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met 

belanghebbende partijen 

5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s 

verbonden aan hun activiteiten 

De verantwoordelijkheden en rollen van 

bestuur en raad van commissarissen liggen 

vast in de statuten en reglementen. De raad 

onderscheidt primair drie rollen voor zichzelf: 

toezichthouder, adviseur en werkgever.  

 

Commissies 

Binnen de raad van commissarissen zijn twee 

commissies actief: een auditcommissie en 

een remuneratiecommissie. Beide 

commissies kennen een eigen reglement 

waarin rol en verantwoordelijkheden zijn 

omschreven.  

 

De auditcommissie bestaat uit: 

 Jan de Blok (voorzitter) 

 Nick van den Berg 

 Ingeborg de Jong 

 

 

De remuneratiecommissie bestaat uit: 

 Rob Schallenberg (voorzitter) 

 Tammo Beishuizen 

 

Toezichtkader en toetsingskader 

De raad van commissarissen herijkte in 2015 

het toetsingskader waarmee voorgelegde 

besluiten beoordeeld worden op afgesproken 

beleid. 

Ook het toezichtkader is herijkt. Hiermee 

beoordeelt de raad achteraf of alles goed is 

gegaan en of alle doelstellingen zijn 

gerealiseerd.  

 

Governancecode Woningcorporaties 2015 

In 2015 is de Governancecode uit 2011 

herzien. In de herziene Governancecode zijn 

vijf principes uitgewerkt in zestig bepalingen. 

De code kent twee typen bepalingen: pas toe 

of leg uit. De raad onderschrijft de vernieuwde 

Governancecode 2015 volledig en maakt 

geen gebruik van de leg-uit-bepalingen.  

De raad heeft zich, mede in het kader van 

permanente educatie, het afgelopen jaar in 

een workshop van de Governance University 

mee laten nemen in de betekenis en 

achtergronden hiervan.  

Daarnaast heeft de raad kennis genomen van 

het implementatievoorstel van Woonvisie voor 

de Governancecode 2015 waaronder een 

aantal te implementeren bepalingen voor de 

raad zelf. De raad heeft hierop in november 

2015 de betreffende bepalingen voor de raad 

zelf besproken en hieruit voortvloeiende 

documenten vastgesteld zoals een 

profielschets, een inwerkprogramma voor 

nieuwe RvC-leden, een visie op toezicht en 

bestuur en de eigen visie op omgang met 

belanghouders.  
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Verslag vanuit toezichthoudende rol 

 

Toezicht op strategie 

 

Woningwet  

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet 

ingegaan. De raad van commissarissen heeft 

zich hierover voorafgaand uitgebreid laten 

informeren door Finance Ideas in een 

workshop. Het plan van aanpak voor de 

implementatie van de Woningwet is voor de 

zomer van 2015 in een vergadering 

besproken en toegelicht. Tijdens de uitvoering 

van dit plan laat de raad zich regelmatig 

informeren over de voortgang. Belangrijkste 

onderwerpen dit jaar waren de 

voorbereidingen voor het scheidingsvoorstel 

dat in 2016 ingediend wordt en onderwerpen 

op het gebied van Governance. De raad had 

zelf te maken met de nieuwe Woningwet bij 

het treffen van voorbereidingen voor de 

voorgenomen herbenoemingen in 2016 en de 

vacatures die ontstaan. Zo moeten alle 

kandidaten de fit- en propertest, af te nemen 

door de Woonautoriteit, afleggen.  

 

Ondernemingsplan  

Woonvisie herijkte haar ondernemingsplan. 

Hierin wordt vastgehouden aan de huidige 

koers, maar op een aantal terreinen worden 

andere accenten gelegd. Zo is betaalbaarheid 

een nog belangrijker onderwerp geworden. 

De raad keurde het ondernemingsplan na 

bespreking ervan goed. 

 

Strategisch voorraadbeleid (SVB) 

Op verzoek van de raad van commissarissen 

maakte de bestuurder medio 2015 een 

overzicht van de stand van zaken ten aanzien 

van het strategisch voorraadbeleid. Dit krijgt 

in 2016 een vervolg met een ‘Staat van de 

volkshuisvesting’ waarin de bestuurder de 

raad met enige regelmaat informeert over de 

ontwikkeling van het SVB in relatie tot de 

ingezette strategie.  

 

Toezicht op financiële en operationele 

prestaties 

 

Auditcommissie 

In 2015 kwam de auditcommissie vier keer bij 

elkaar. Deze onderwerpen zijn het afgelopen 

jaar onder andere besproken:  

 Diverse startnotities / 

investeringsbesluiten projecten 

 Treasury 

 Rapportages Interne Controle  

 Jaarverslag en jaarrekening 2014 

 Procesvoorstel benoemen accountant 

 Kadernota 2016 

 Managementletter 2015 

 

De begroting voor 2016 is besproken en 

goedgekeurd in de vergadering van de raad 

van commissarissen op 16 november. Daarna 

zijn de wijzigingen op de begroting met de 

auditcommissie besproken op 4 december. 

De raad gaf aan het wenselijk te vinden om 

de begroting in 2016 eerst in de 

auditcommissie te bespreken.  

 

Jaarverslag, jaarrekening, 

volkshuisvestelijk verslag, 

accountantsverslag 

De auditcommissie besprak op 13 mei het 

jaarverslag met het volkshuisvestelijk verslag, 

de jaarrekening en het accountantsverslag 

met de accountant en de bestuurder. Het 

jaarverslag en de jaarrekening zijn daarna in 

de vergadering van 1 juni goedgekeurd.  

Op 4 december besprak de auditcommissie, 

in aanwezigheid van de accountant, de 

managementletter. Hierbij is uitgebreid 

ingegaan op de aanbevelingen van de 

accountant. 

Het proces van de interimcontrole is goed en 

prettig verlopen. De bevindingen zijn goed 

afgestemd met de werkorganisatie. Deloitte 

typeert Woonvisie als ambitieus. Zo loopt 

Woonvisie voorop met het project Woningwet. 

Risicomanagement is een belangrijk 

aandachtspunt; dit wordt het komende jaar 

opgepakt, om te beginnen met een 

kostbaarhedenworkshop.  

 

 

Toezicht op volkshuisvestelijke en 

maatschappelijke prestaties 

De raad heeft zich vanuit verschillende 

perspectieven laten informeren over de 

volkshuisvestelijke prestaties van Woonvisie:  

 

Bewonersraad Progressie 

De beide huurderscommissarissen bezochten 

in 2015 regelmatig de vergaderingen van de 

huurdersorganisatie Progressie met de 



  

bestuurder om zich te laten informeren over 

de onderwerpen die voor Progressie van 

belang zijn en om terugkoppeling te geven 

van wat er in de raad besproken wordt op 

deze gebieden. Ook heeft de voorzitter van 

de raad twee overleggen met Progressie 

bijgewoond.  

 

Woonruimteverdeling  

De raad besprak de jaarrapportage 

Woonruimteverdeling.  

 

Nieuw beleid: passend toewijzen en 

betaalbaarheid 

De bestuurder voorziet de raad van 

commissarissen met regelmaat van 

voldoende en relevante informatie. Zo 

verzorgde de manager Wonen op gebied van 

de wet- en regelgeving omtrent passend 

toewijzen (Woningwet) een presentatie voor 

de raad waarin zij inhoudelijk inging op de wet 

en de wijze waarop Woonvisie deze wet 

implementeert. De visie die Woonvisie 

ontwikkelde op betaalbaarheid en de 

maatregelen die zij hierbij voorstelde, zijn 

uitgebreid besproken met en goedgekeurd 

door de raad.  

 

Klachtenbehandeling  

Tijdens de behandeling van de 

kwartaalrapportages is de rapportage van de 

klachtenbehandeling een belangrijk 

onderdeel. Deze rapportage heeft vooralsnog 

geen aanleiding gegeven tot het nemen van 

maatregelen. 

 

Visitatie 

Woonvisie is het afgelopen jaar gevisiteerd 

door EY. De raad is hier nauw bij betrokken 

geweest en heeft zelf in een aparte sessie 

ook de nodige input geleverd voor de visitatie. 

De (goede) uitkomsten van de visitatie zijn 

gepresenteerd in de vergadering van de raad 

op 21 september.  

Ook is de raad aanwezig geweest bij een 

bijeenkomst met gemeenten en Progressie op 

16 november waarin de resultaten nog eens 

toegelicht werden. Zowel vanuit de kant van 

de huurders als vanuit belanghouders blijkt 

een grote tevredenheid over Woonvisie over 

de afgelopen vier jaar. De raad is zeer te 

spreken over de uitkomsten van de visitatie. 

 

Toezicht op stakeholderdialoog 

De raad laat zich over de wijze waarop 

Woonvisie omgaat met haar stakeholders 

goed informeren door de bestuurder. De raad 

is van mening dat de bestuurder de meest 

aangewezen persoon is om contacten met 

belanghouders namens Woonvisie te 

onderhouden. Wel ontmoeten raadleden 

belanghouders tijdens themabijeenkomsten, 

zoals over de visitatie in 2015 waar ook 

gemeente en Progressie aanwezig waren.  

De voorzitter van de raad onderhoudt ook op 

andere momenten contacten met 

belanghouders. 

 

Toezicht op risicobeheersing 

De auditcommissie is vanuit de raad het 

eerste aanspreekpunt als het gaat om 

toezicht op risicobeheersing. Onder andere 

tijdens de bespreking van de 

managementletter 2015 was dit een belangrijk 

aandachtspunt waar uitgebreid over 

gesproken is. In 2016 staat de verdere 

professionalisering van het risicomanagement 

hoog op de agenda.  

 

Toezicht op verbindingen  

Woonvisie heeft één verbinding, namelijk 

Woonvisie Ridderkerk Vastgoed BV. Het 

indien nodig in lijn brengen van deze 

verbinding met de Woningwet heeft de 

aandacht. Dit valt onder het overgangsrecht 

en krijgt in 2016 een vervolg.  

 

Benoeming accountant 

In 2015 heeft de raad een nieuwe accountant 

voor een jaar benoemd, namelijk Deloitte. 

Daar is een uitgebreide selectieprocedure aan 

voorafgegaan. Om een gedegen keuze te 

kunnen maken is een programma van eisen 

opgesteld waarbij zes accountantskantoren 

gevraagd zijn om hierop schriftelijk te 

reageren. Vervolgens is aan drie partijen de 

gelegenheid geboden de aanbieding toe te 

lichten.  

De auditcommissie was aanwezig bij de 

presentaties van de geselecteerde partijen. 

De auditcommissie heeft het besluit tot 

gunning voorbereid, de raad heeft daarop 

besloten om Deloitte als accountant voor een 

jaar te benoemen. 
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Verslag vanuit werkgeversrol 

 

Invulling werkgeversrol voor bestuur 

De raad fungeert als werkgever voor de 

directeur bestuurder. Dat is vanaf 1 mei 2014 

Alfred van den Bosch.  

 

De nevenfuncties van de directeur-bestuurder 

zijn in overleg met de remuneratiecommissie 

aangegaan. 

 

Beoordelingskader en beoordeling/ 

Beloningskader en beloning 

De remuneratiecommissie voert jaarlijks in 

januari een beoordelingsgesprek met de 

bestuurder. Daarvoor is vooraf een 

beoordelingskader opgesteld. De leden van 

de raad hebben allen hun input gegeven om 

het beoordelingsgesprek aan te gaan. De 

commissie heeft hierover verslag gedaan en 

een voorstel voor remuneratie. Een verslag 

van het beoordelingsgesprek is terug te 

vinden op de website van Woonvisie.  

 

De raad van commissarissen stelde in 2014 

het bezoldigingsbeleid en de 

arbeidsvoorwaarden van de heer Van den 

Bosch vast. Deze passen binnen de 

Sectorbrede beloningscode bestuurders 

woningcorporaties en WNT 2.  

De belangrijkste afspraken over de beloning 

zijn: een functiecontract (dus geen 

overeengekomen arbeidsduur), een contract 

voor onbepaalde tijd, inschaling in klasse F 

van de WNT, een vast salaris, het gebruik van 

een leaseauto en de boordeling door de raad 

van commissarissen van de ontwikkeling van 

de bestuurder in zijn functie.  

De bezoldiging van de heer Van den Bosch is 

opgenomen in de ‘toelichting WNT’ in de 

jaarrekening.  

 

Organisatiecultuur en integriteit 

In 2015 heeft een intern onderzoek 

plaatsgevonden naar integriteit in het kader 

van soft controls. Aan dit onderzoek heeft ook 

een RvC lid meegewerkt. Met de uitkomsten 

worden in 2016 vervolgstappen gezet.  

De cultuur binnen de organisatie is goed, 

open en integer. De raad krijgt dat 

bijvoorbeeld mee tijdens RvC-vergaderingen 

waarin regelmatig MT-leden aanwezig zijn. 

Ook is het lid dat op voordracht van de OR 

zitting heeft in de raad regelmatig aanwezig 

bij OR-vergaderingen. Daarnaast hebben 

RvC- leden voldoende contacten binnen de 

organisatie om zich een goed beeld te 

vormen van de cultuur.  

 

Verslag vanuit klankbordfunctie 

Regelmatig vindt overleg plaats tussen de 

bestuurder, de voorzitter van de raad en de 

vice-voorzitter van de raad. Naast de 

agendapunten wordt hier, als dat gewenst is, 

ook over diverse andere onderwerpen van 

gedachten gewisseld. Waar nodig worden 

rondom bepaalde thema’s aparte sessies 

georganiseerd, bijvoorbeeld invoering van de 

Woningwet en de Governancecode waarin 

bestuur en raad uitgebreid met elkaar van 

gedachten kunnen wisselen. Andere wijze 

van klankborden vindt plaats in de audit-

commissie waarin bepaalde onderwerpen 

voorgelegd worden ter bespreking. Dit vindt 

overigens ook regelmatig plaats in de RvC-

vergaderingen zelf. 

  

Bestuurder  Alfred van den Bosch 

Nevenfuncties 

2015 

. Voorzitter Nederlands  

  Vastgoedexploitatie Platform 

. Bestuurslid Maaskoepel,  

  federatie van woningcorporaties 

. Bestuurslid Stichting      

  Resultaatgericht Samenwerken 

. Lid Centrale Raad Nederlands  

  Register Vastgoed Taxateurs  

  (Aedes) 

. Lid Raad van Advies Woonenergie  

  (Aedes) 

. Voorzitter RvT CVO ’t Gooi 

. Lid RvT Coloriet  



  

Over de raad van commissarissen    

 

Samenstelling 

 

naam functie deskundig-

heid 

beroep belangrijkste nevenfuncties 

T. Beishuizen 
(1957) 

voorzitter Bestuur 
Organisatie 
Financiën 

Bestuurder en 
toezichthouder 

. Voorzitter bestuur van de Stichting  
  Familiehuis Daniël den Hoed 
. Lid raad van advies Social  
  Science Group UW/LEI 
. Lid comité van aanbeveling   
  Wielerronde Barendrecht 
. Voorzitter KNVB district West 2 
. Match Delegate UEFA 
. Voorzitter raad van  
  commissarissen Rijswijk Wonen 
. Adviseur raad van commissarissen  
  in algemene zin 

R. Schallenberg 
(1959) 

lid  Management 
Organisatie 
HRM 
Governance 

Consultant . Visitator Raeflex 

N.W. van den Berg 
(1953) 

lid Vastgoed, bouw 
en stedelijke 
ontwikkeling 

Ontwikkelingsman
ager economie 

. Directeur Glazen-Maas infra BV en 

. Directeur Glazen-Maas Exploitatie  
  BV 

J. de Blok 
(1967) 

lid Financiën Directeur Hoek en 
Blok accountants 
belastingadviseurs 
juristen BV  
   
 

. Directeur/aandeelhouder Expl.mij.  
  Stonebuilding BV Rotterdam  
. Directeur/aandeelhouder Jayzet  
  Investments BV Rotterdam\ 
. Lid Raad van Toezicht  UFA  
  Stellendam 

I.K.L. de Jong 
(1964) 

lid Vastgoed  Hoofd Vastgoed en 
Grondzaken 
gemeente Leiden 

. Lid raad van commissarissen  
  Mozaïek Wonen Gouda  
. Lid raad van commissarissen  
  Mitros, Utrecht (vanaf 1/7/2015)  
. Lid Raad van Toezicht Altrecht,  
  Utrecht 
. Lid raad van commissarissen  
  SADC,Schiphol 
. Lid Raad van Toezicht UFA,  
  Stellendam 
. Lid raad van commissarissen  
  Wooninc. Eindhoven  

J. Londema 
(1964) 

lid Ruimtelijke 
ontwikkeling, 
leefbaarheid, 
duurzaamheid, 
juridisch 

Geen . Vakbondsconsulent Sociale  
  Zekerheid Abvakabo-FNV regio  
  Rotterdam  

 

 

   

 

 

  



 
 

samen 
wonen 

19 

samen 
wonen 
 

19 
Schema samenstelling en rooster van aftreden 

 

*J. Londema heeft zich per 31 december 2015 

teruggetrokken uit de raad van commissarissen.  

De raad dankt haar voor haar inzet en 

betrokkenheid.  

 

Profielschetsen 

Het afgelopen jaar zijn de profielschetsen van 

de raad aangepast zodat zij voldoen aan de 

voorschriften van de Governancecode en de 

Woningwet. 

 

Benoeming 

In 2016 komen drie leden van de raad voor 

een herbenoeming van vier jaar in 

aanmerking. Met de invoering van de 

Woningwet moet de Minister toestemming 

geven voor hun herbenoeming en moeten zij 

de zogenoemde fit & propertest afleggen. De 

raad heeft in 2015 besloten de drie leden voor 

te dragen bij de Autoriteit Woningcorporaties 

en de aanvraag hiervoor ingediend. De 

Minister beslist daar in 2016 over.  

Naast de herbenoeming heeft de raad twee 

vacatures uitgezet waarbij de aangepaste 

functieprofielen gehanteerd zijn. Het gaat om 

de kwaliteitsprofielen volkshuisvesting/ 

sociaal maatschappelijk/wonen en financieel/ 

fiscaal/juridisch. Het betreffen beide 

commissariaten op voordracht van de 

huurdersvereniging. De werving en selectie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ligt in handen van een extern bureau. De 

vacatures zijn uitgezet via landelijke media en 

hebben op de website van Woonvisie  

gestaan. De huurdersvereniging is nauw 

betrokken bij de werving en selectie en draagt 

de kandidaten in 2016 voor.  

 

Conclusies samenstelling  

De samenstelling van de raad is divers van 

aard. Het visitatierapport concludeert dat de 

samenstelling van de RvC evenwichtig is, 

gelet op de volkshuisvestelijke taak van 

Woonvisie en de verschillende expertises die 

nodig zijn om toezicht uit te kunnen oefenen.  

 

Volgens het rooster van aftreden treden twee 

leden (van de auditcommissie) gelijktijdig af in 

2017. Om continuïteit in de auditcommissie te 

waarborgen, is hiervoor eind 2015 al een 

vacature opengesteld waardoor de beoogde 

opvolger van de voorzitter van de 

auditcommissie de tijd krijgt om zich goed in 

te werken.  

 

Functioneren en zelfevaluatie 

Het functioneren van de raad heeft in 2015 

vanuit twee invalshoeken de aandacht 

gekregen. Allereerst binnen de visitatie van 
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functioneren van de raad van commissarissen 

als ruim voldoende.  

De raad heeft daarnaast zijn functioneren in 

2015 onderzocht door middel van een 

zelfevaluatie onder externe begeleiding. 

Tijdens deze zelfevaluatie is zeer kritisch naar 

ieders rol, benodigde kennis en naar de 

toekomst gekeken. Om de continuïteit van de 

en benodigde kennis van de raad te 

waarborgen, heeft één commissaris zich 

teruggetrokken en besloot de raad om twee 

vacatures open te stellen. Doordat dit een 

uitbreiding van de raad betekent, worden 

beide vacatures op voordracht van de 

huurdersvereniging opgesteld.  

 

Daarbij is gesproken over de klankbordrol van 

de raad. Het zijn hectische tijden en er is 

behoefte om dilemma’s te delen en de grote 

beleidsonderwerpen goed met elkaar door te 

spreken. In de jaarplanning zijn daarvoor 

specials ingepland. Daarnaast zijn er kleinere 

punten die de bestuurder per vergadering wil 

inbrengen. Hier zal ruimte voor gemaakt 

worden.  

Tussen bestuurder en raad is sprake van 

openheid. Het positieve gevolg is dat dit 

daardoor alles bespreekbaar is en het 

vertrouwen wordt bevorderd. 

 

Integriteit en onafhankelijkheid 

De raad van commissarissen is van oordeel 

dat elke commissaris zijn/haar functie in 2015 

onafhankelijk heeft uitgeoefend. Mogelijke 

tegenstrijdige belangen worden door de leden 

van de raad gemeld in de plenaire 

vergaderingen. De bestuurder meldt 

mogelijke tegenstrijdige belangen bij de 

voorzitter van de raad van commissarissen.  

In 2015 deden zich bij de besluitvorming door 

de raad van commissarissen geen 

onverenigbaarheden voor. Er zijn geen 

transacties geweest waarbij sprake was van 

een tegenstrijdig belang.  

 

Aanspreekbaarheid 

De raad van commissarissen hecht grote 

waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Dat blijkt 

bijvoorbeeld uit de contacten van de 

raadsleden met de OR, Progressie en de 

regelmatige aanwezigheid van RvC leden op 

het kantoor van Woonvisie.  

 

Meldingsplicht 

De raad van commissarissen is zich bewust 

van de meldingsplicht die zij heeft conform de 

Woningwet. In 2015 heeft zich geen 

aanleiding voorgedaan om een melding te 

maken bij de Minister.  

 

Informatievoorziening 

Via tal van bronnen kreeg de raad in 2015 

informatie die noodzakelijk is om zijn 

toezichthoudende rol in te vullen. Uiteraard 

volgen de leden van de raad de voorstellen 

en maatregelen van de landelijke, regionale 

en lokale overheid met betrekking tot het 

wonen en mogelijke gevolgen voor 

Woonvisie. Dit gebeurt onder andere door 

informatievoorziening vanuit de Vereniging 

van Toezichthouders Woningcorporatie 

(VTW) en branchevereniging Aedes. 

 

Daarnaast ontvangt de raad informatie van de 

bestuurder, zowel tijdens plenaire overleggen 

als tussendoor. Met de accountant bespreekt 

de raad de interim controle, het jaarverslag en 

de jaarrekening. Daarnaast ontvangen leden 

van de raad informatie van OR, de 

huurdersvereniging, belanghouders. Ook 

bezoeken zij regelmatig seminars.  

De raad is van mening dat zij in 2015 goed is 

geïnformeerd en die informatie voldoende 

heeft kunnen bespreken om haar toezichtrol 

adequaat in te kunnen vullen.  

 

Lidmaatschappen 

De raadsleden zijn lid van de VTW.  

 

Permanente Educatie 

Zowel de Woningwet als de Governancecode 

schrijven voor dat commissarissen scholing 

moeten blijven volgen. De commissarissen 

van Woonvisie volgden in 2015 zowel 

incompany als zelfstandige opleidingen zodat 

zij voldoende kennis behouden om hun werk 

als lid van de raad goed te kunnen doen.  

Alle raadsleden voldoen aan het Reglement 

Permanente Educatie van de VTW.  
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De voorzitter van de raad ziet erop toe dat de 

bestuurder en de leden van de RvC hun 

benodigde PE punten halen en houdt dit bij.  

Voor leden van de raad is dat totaal 10 

punten voor 2015 en 2016. Voor de 

bestuurder is dit 108 punten in drie 

kalenderjaren (met ingang van 1 januari 

2015).  

 

 

 

Bezoldiging 

De norm voor de bezoldiging over 2015 

bedraagt voor een RvC lid 11.904 euro en 

voor de voorzitter 17.856 euro. Dit heeft de 

raad op 20 april 2015 besloten. Deze 

vergoeding is exclusief mogelijke belaste 

vergoedingen. De raad zit hiermee op circa 

80 procent van de WNT2 (Wet Normering 

Topinkomens 2) en voldoet hiermee 

ruimschoots aan de wettelijke bepalingen op 

dit gebied. 

 

Vergaderingen 

De raad stelt jaarlijks een jaaragenda op. De 

raad van commissarissen heeft in 2015 acht 

keer vergaderd met de bestuurder. 

Voorafgaand aan elk overleg heeft de raad 

een vooroverleg zonder aanwezigheid van de 

directeur-bestuurder. Daarnaast heeft de raad 

een zelfevaluatie uitgevoerd waarbij de 

bestuurder deels aanwezig is geweest. De 

auditcommissie is vier keer bij elkaar 

geweest.  

 

Overleg met de 

huurders(vertegenwoordiging) 

De raad van commissarissen heeft vanuit 

haar op voordracht gekozen leden regelmatig 

contact met Progressie onderhouden door 

middel van informeel contact en het bijwonen 

van een aantal vergaderingen en 

bijeenkomsten. Soms op uitnodiging van 

Progressie maar ook de statutaire formele 

contactmomenten hebben geleid tot brede 

dialoog en discussie. De agendapunten zijn 

daarbij wisselend maar vooral de positie van 

de bewoners-vertegenwoordiging binnen 

Woonvisie in het kader van de nieuwe 

woningwet en het huurprijzen beleid vragen 

daarbij voortdurend aandacht.  

Progressie heeft in de dynamische 

veranderingen die Woonvisie door heeft 

gemaakt het afgelopen jaar een positieve rol 

gespeeld, een grote betrokkenheid getoond 

en een inhoudelijke ontwikkeling ingezet. 

 

Overleg met de ondernemingsraad 

T. Beishuizen, voorzitter van de raad van 

commissarissen, en R. Schallenberg, vice 

voorzitter, op voordracht van de 

ondernemingsraad, woonden in 2015 twee 

keer een overlegvergadering van de 

bestuurder met de ondernemingsraad bij. R. 

Schallenberg heeft daarnaast twee keer 

informeel overleg gehad met de 

ondernemingsraad. 

 

Tot slot 

 

Vooruitblik 

Woonvisie is een financieel zeer gezonde 

organisatie. Daarnaast is haar woningbezit 

van goede kwaliteit waardoor haar visie goed 

ten uitvoer kan worden gebracht. 

De raad is van mening dat de financiële 

middelen van Woonvisie goed worden 

besteed. De raad heeft extra aandacht voor 

hoe deze middelen verder in te zetten om 

extra woonruimte te creëren voor onze 

huurders en toekomstige huurders. 

 

Een grote uitdaging is om komende jaren, 

tezamen met onze stakeholders, de 

statushouders onder te brengen in ons 

[ PE punten 2015: ] 
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werkgebied. Dit geeft extra druk op onze 

organisatie en op het beschikbaar komen van 

voldoende woonruimte. 

Daarnaast is er de zorg voor de 

implementatie van de nieuwe woningwet de 

komende jaren.  

De raad heeft om al deze zaken te kunnen 

realiseren de beschikking over een goed 

toegeruste organisatie en bekwame 

aansturing. 

 

Door de raad tijdelijk uit te breiden en 

hierdoor de aanwezige interne kennis verder 

te vergroten ziet de raad deze toekomst met 

vertrouwen tegemoet. 

 

Dankwoord 

De raad van commissarissen dankt de 

bestuurder en alle medewerkers van 

Woonvisie voor hun inzet het afgelopen jaar 

en is trots op de behaalde resultaten, zoals is 

gebleken uit de laatste visitatie.  

 

Slotverklaring 

Conform het reglement van de raad van 

commissarissen van Woonvisie heeft de raad 

van commissarissen opdracht verstrekt aan 

Deloitte om de jaarrekening 2015 en het 

jaarverslag van 2015 te onderzoeken.  

De accountant heeft in de vergadering van de 

auditcommissie van 6 april 2016 een 

toelichting gegeven op de belangrijkste zaken 

en er is kennisgenomen van de door de 

accountant afgegeven goedkeurende 

verklaring.  

 

Ondertekening 

 

T. Beishuizen (voorzitter) 

 

 

Drs. R. Schallenberg (vice voorzitter) 

 

 

N.W. van den Berg (lid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. de Blok (lid) 

 

 

Drs. I.K.L. de Jong MRE (lid)
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Samenwerken:  
betrekken huurders, gemeenten en andere 
belanghouders 
 

Niet voor niets heeft ons jaarverslag de titel Samen Wonen. Onze missie en 

doelstellingen uit ons ondernemingsplan kunnen wij niet alleen realiseren. Daarvoor 

hebben wij partners nodig. Graag laten wij ons door hen inspireren.  

Onze samenwerkingspartners zijn tevreden over hun inbreng en waarderen onze 

maatschappelijke prestaties, zo blijkt uit de visitatie. Maar nog meer dan voorheen willen 

wij dat zij invloed uitoefenen  op ons beleid. In 2015 hebben we daar al mooie 

voorbeelden van. In 2016 gaan we daar zeker verder aan werken.   

 

 

Betrekken huurders 

Wij zijn voortdurend in gesprek met huurders. 

Onze huismeesters, wijkbeheerders en 

consulenten wijken zijn veel in de wijk 

aanwezig en weten heel goed wat er speelt. 

Dat vinden we belangrijk. We hebben 

contacten met onze huurders op straat, 

tijdens huisbezoeken, bij 

informatiebijeenkomsten, tijdens 

wijkoverleggen, spreekuren in de wijken en 

participatietrajecten bij onderhoud. Maar er is 

ook een formele overlegstructuur volgens de 

Overlegwet met de bewonersraad en 

bewonerscommissies. 

 

Bewonersraad en bewonerscommissies 

Wij hadden intensief contact met 

bewonersraad Progressie en waarderen hun  

 

 

 

waardevolle inbreng. Een belangrijk 

onderwerp dit jaar was de betaalbaarheid van 

onze woningen voor sommige huishoudens.  

 

Onze gesprekken hierover resulteerden in het 

aftoppen van 850 woningen voor grotere 

gezinnen zodat zij betaalbaarder kunnen 

wonen. Andere onderwerpen van gesprek 

waren ons huurbeleid, servicekostenbeleid, 

de afrekening en voorschotten van de 

servicekosten en het participatiebeleid.  

Progressie speelt ook een waardevolle rol in 

onze vernieuwingsprojecten. Via de 

verschillende klankbordgroepen 

ondersteunen zij de huurders in het hele 

traject. In 2015 ondertekenden wij samen met 

Progressie een nieuw basis sociaal plan voor 

vernieuwingsprojecten. 

 

In 2015 waren 17 bewonerscommissies 

actief. Eén commissie is aan het einde van 

het jaar gestopt. Met de commissies 

overleggen wij één keer per jaar. Uitzondering 

is de bewonerscommissie Rhoon, met wie wij 

meerdere keren in het jaar overleggen. Deze 

commissie vervult een andere rol dan de 

Ridderkerkse commissies, met een bredere 

agenda. 

 

Gemengde complexen 

Bij VVE-complexen zorgen wij voor een 

goede afstemming tussen de externe VVE-

beheerder en de consulenten wijken die 

samen met de huismeesters en 

wijkbeheerders de brug vormen naar de 

bewoners. 

 

Strategische speerpunten 

Sturen aan betrokkenheid klanten en 

belanghouders: 

 

   Overleg met Progressie (4x per jaar) en  

      bewonerscommissies (tenminste 1x per jaar) 

   Overleg met zorgpartners, gemeenten en anderen  

      (1x per jaar) 

   Naar een corporatie in de BAR gemeenten 

X  Verkennende gesprekken voeren met nieuwe  

     instellingen 

 



  

Vanuit de afdeling Wonen gaan we meer de 

verbinding leggen tussen de afdelingen 

Vastgoed en Financiën om de taken en 

verantwoordelijkheden van de vereniging van 

eigenaars te verdelen. Het betreft 22 

verenigingen van eigenaars. Bij 5 Vve’s 

hebben wij de rol van voorzitter van het 

bestuur, in 2 Vve’s zijn wij regulier 

bestuurslid, in 12 VvE’s zijn wij grooteigenaar, 

waar we bij 10 VvE’s een minderheidsbelang 

hebben. Het beheer van alle VVE’s (met 

uitzondering van ons eigen kantoorpand) is 

uitbesteed aan een VVE beheerder. 

 

Ontwikkeling participatiebeleid 

In 2015 zetten we verdere stappen in het 

opnieuw en anders invullen van ons 

participatiebeleid. We evalueerden de 

samenwerking met de bewonerscommissies. 

We zijn blij met het enthousiasme van veel 

commissieleden om het overleg naar een 

hoger plan te brengen en de achterban meer 

op te zoeken. Ook vonden we al mooie 

voorbeelden van vernieuwende participatie 

waar we mee aan de slag gaan. 

 

Burger aan zet in Wijk West  

De bewoner is aan zet in Ridderkerk-West. 

Riederborgh, de gemeente en Woonvisie 

hebben het initiatief genomen om op een 

nieuwe manier te gaan werken in deze wijk. 

Niet de organisaties bepalen wat nodig is 

voor de wijk, maar de bewoners worden 

uitgedaagd met hun ideeën te komen én er 

zelf invulling aan te geven. 

Het proefproject loopt in 2016 nog door en er 

zijn al mooie resultaten geboekt. Bewoners 

van het Goudenregenplantsoen drinken eens 

in de maand samen koffie in een van de 

entrees, er wordt gewerkt aan een 

pinautomaat in de wijk. Een actieve 

bewoonster startte een beweeggroep voor 

vrouwen, een grote groep bewoners met een 

laag inkomen kon aanschuiven bij het eerste 

wijkdiner en er zijn vergevorderde plannen 

voor een wijkmoestuin.  

 

Betrekken huurders bij projecten 

Gedwongen verhuizen omdat je woning wordt 

gesloopt of wordt gerenoveerd, is een 

ingrijpende gebeurtenis. Daarom informeren 

wij onze huurders tenminste 18 maanden van 

te voren over onze plannen. Wij gebruiken 

informatieavonden en inloopbijeenkomsten 

niet alleen om huurders te informeren, maar 

ook om te horen wat hun wensen zijn zodat 

wij die in de verdere planontwikkeling zoveel 

mogelijk terug kunnen laten komen  

 

Toegevoegde waarde en invloed van een 

klankbordgroep 

Heel waardevol is de inbreng van de 

klankbordgroep. Per project ontstaat een 

tijdelijke klankbordgroep waar bewoners 

zitting in hebben. Bij sloop en nieuwbouw 

heeft de klankbordgroep een belangrijke stem 

in het sociaal plan dat voor de bewoners uit 

het plangebied op maat wordt gemaakt. 

 

In Ridderkerk-Rijsoord duurden de 

besprekingen met de klankbordgroep enkele 

jaren. In september is uiteindelijk het op maat 

gemaakt sociaal plan ondertekend. De 

klankbordgroep speelde hierin een cruciale 

rol met als resultaat dat wij huurders de 

mogelijkheid bieden om terug te keren naar 

de nieuwbouw. Voor huurders met een laag 

inkomen verlagen wij de huurprijs. Zonder dit 

extra stukje maatwerk kunnen bewoners niet 

terugkeren. 

Ook voor de bewoners van de Rembrandtweg 

in Ridderkerk maakten we met de 

klankbordgroep goede afspraken voor de 

bewoners van 70 jaar of ouder. Zij kunnen 

terugkeren naar een nieuwbouwappartement. 

 

Bij grootschalige renovatieprojecten richten 

wij ook een klankbordgroep op. In 2015 

dachten groepsleden mee over de inhoud en 

aanpak van werkzaamheden aan de 

Rijnsingel (Ridderkerk) en Ghijseland 

(Rhoon). 
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[ Klankbordgroep bewijst toegevoegde waarde: ]  

 
Een jaar of vier geleden maakten wij onze plannen voor herontwikkeling 
van 46 woningen in Rijsoord bekend aan de bewoners. Ditta de Leeuw 

stond vanaf dat moment op de barricade voor zichzelf en haar 
medebewoners. Zij maakte al die jaren deel uit van de klankbordgroep 

en bereikte veel voor de bewoners. 
 

“Natuurlijk wilden wij niet dat onze woningen gesloopt werden. Rijsoord, 
ons dorp in een dorp, is een bijzondere gemeenschap en dat willen we 

graag zo houden. De kans dat we buiten Rijsoord zouden moeten 
verhuizen, bezorgde niet alleen mij slapeloze nachten.  

De klankbordgroep en Woonvisie discussieerden veel over de 
noodzaak van de ingreep. En over de betaalbaarheid van eventuele 

nieuwe woningen. 
 

Ik ben trots op de afspraken die wij als klankbordgroep maakten met 
Woonvisie en die nu zijn vastgelegd in het sociaal plan. Zo kan 

iedereen die dat wil straks terugkeren naar een nieuw appartement 
tegen een betaalbare prijs. Onder bepaalde voorwaarden natuurlijk. En 

wij waarderen het heel erg dat Woonvisie in fasen sloopt en bouwt. 
Hierdoor kunnen veel mensen in hun eigen woning blijven wonen en in 

één keer over naar de nieuwbouw. 
 

Ik hoop met Kerst in 2018 de kerstboom op te zetten in onze nieuwe 
woning. Onze kleinkinderen verheugen zich op het moment van 

verhuizen. Zij mogen dan de muren bekliederen, zoveel ze willen.” 
 

Op de foto: Ditta de Leeuw en haar man in de tuin van hun woning aan de 

Gerard Alewijnszstraat 

 



  

Betrekken belanghouders 

 

Samenwerking met wijkpartners (tactisch 

en strategisch niveau) 

In 2015 werkten we op diverse niveaus 

samen met onze partners in de wijk. Er zijn 

wijkteamoverleggen waaraan de consulent 

wijken, de wijkregisseur van de gemeente, 

politie en Sport en Welzijn deelnemen. Wij 

waren aanwezig bij overleggen van het 

wijkteam met bewoners. Onze rol hierin 

evalueren we in 2016.  

 

In 2015 trokken we ook samen met het 

wijkteam op tijdens wijkspreekuren. Omdat 

onze inzet onvoldoende oplevert, gaan wij 

hier in 2016 niet mee door. Wij zijn op andere 

manieren goed bereikbaar voor onze 

bewoners en onze deelname heeft niet of 

nauwelijks toegevoegde waarde voor de 

samenwerking met onze partners. 

  

Onze wijkbeheerders, en soms ook 

consulenten wijken, liepen in 2015 samen met 

onze partners twee keer een wijkschouw. In 

2016 blijven de wijkbeheerders dit doen.  

 

Verder nemen wij deel aan het lokaal 

zorgnetwerk (LZN) met als doel mensen die 

buiten de boot zijn gevallen weer op de rails 

te krijgen en in ieder geval onder de aandacht 

te brengen. Met de gemeente werken we ook 

nauw samen in het kader van de 

schuldhulpverlening.  

Verder zijn er samenwerkingsvormen met 

lokale organisaties als de Kledingbank, 

stichting Present, Humanitas, 

Buurtbemiddeling, Stichting Karaat en andere 

maatschappelijke organisaties. Specifiek in 

Ridderkerk-West werken we ook nauw samen 

met Riederborgh, in het pilotproject Burger 

aan zet in Wijk West. 

 

Samenwerking met gemeenten  

Samenwerken met de gemeenten 

Albrandswaard en Ridderkerk doen wij op alle 

niveaus. Naast regulier overleg, onder andere 

het bestuurlijk overleg tussen Alfred van den 

Bosch en de wethouders, en projectgebonden 

overleg, bijvoorbeeld rond de herontwikkeling 

van Ridderkerk-Centrum hadden we een 

aantal bijzondere ontmoetingen. 

In januari praatten wij de gemeenteraad, 

waarvan een groot aantal leden op dat 

moment nog maar net een half jaar in functie 

was, bij over de uitdagingen in de 

corporatiesector. De nieuwe woningwet, de 

brede maatschappelijke discussie over 

betaalbaarheid én onze eigen 

projectportefeuille passeerden de revue. 

In september vulden we samen met 

Maaskoepel een commissievergadering. Wij 

gebruikten deze bijeenkomst ook om de 

gemeente(raad) voor te bereiden op de 

vraagstukken die (onder andere) vanuit de 

woningwet ook op de gemeente afkomen. 

In november ontmoetten wij wethouders en 

ambtenaren in het kader van de resultaten 

van onze maatschappelijke visitatie. 

 

Met de gemeente Ridderkerk startten we het 

overleg om nieuwe prestatieafspraken te 

maken. Deze worden begin 2016 

ondertekend. Nieuw in dit traject is de 

betrokkenheid van Progressie als 

huurdersorganisatie. In de prestatieafspraken 

nemen de omvang van de sociale voorraad, 

betaalbaarheid en de kansen van lokale 

woningzoekenden een grote plaats in. 

Afspraken met de gemeente Albrandswaard 

volgen in 2016. 

 

Voor ons project Centrumplan fase 1 sloten 

wij een anterieure overeenkomst met de 

gemeente Ridderkerk.  

Met de gemeente Albrandswaard overleggen 

we over onze bijdrage aan de ontwikkeling 

van Klepperwei. Dit overleg moet in 2016 

resulteren in een intentieovereenkomst. 

Aan onze ambitie een sterke corporatie aan 

de zuidrand van Rotterdam te zijn gaven wij 

invulling door het tekenen van een 

intentieverklaring met de gemeente 

Barendrecht voor de gronduitgifte voor 

de bouw van sociale huurwoningen in de 

Barendrechtse wijken Lagewei en 

Vrouwenpolder. 

 

Duurzaamheidskring 

We nemen deel aan de Duurzaamheidskring. 

Dit netwerk is in 2015 opgericht op initiatief 

van de gemeente Ridderkerk om een netwerk 

tot stand te brengen waarin 

duurzaamheidsinitiatieven gericht op 

Ridderkerk gedeeld kunnen worden. Ook wil 
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het netwerk nieuwe ideeën op dit gebied 

bevorderen. In het bestuur zitten nu 

Woonvisie, gemeente en ondernemers. Het 

netwerk is zowel bedoeld voor bewoners als 

voor ondernemers in Ridderkerk. 

Een aantal keer per jaar organiseren we een 

bijeenkomst, liefst op een aansprekende 

Ridderkerkse locatie, gerelateerd aan het 

onderwerp. Vanuit de kring wordt ook de 

Duurzaamheidsprijs uitgereikt, dit jaar aan de 

Ridderkerks onderneming Koffiedrab.nl.  

Het afgelopen jaar zijn we gestart met een 

inspirerende bijeenkomst met Jan Rotmans, 

hoogleraar transitiekunde en internationale 

autoriteit op het gebied van transities & 

duurzaamheid. Ondernemers Holland 

Ridderkerk en Hofstede de Paradijshoeve 

waren dit jaar gastheer van bijeenkomsten. 

  

[ Fietsen voor de kledingbank: ]  

 
Ook op andere manieren dan met 

aandacht voor woonlasten, werken wij er 

– met onze partners – aan dat mensen 

met een krappe portemonnee volwaardig 

mee kunnen doen in de maatschappij. 

 

Zo worden fietsen die onbeheerd bij onze 

complexen blijven staan, opgeknapt door 

leerlingen van het Maxima-college. Zij 

worden daarna dankbaar uitgegeven 

door de Ridderkerkse kledingbank. 

 

Op de foto: wijkconsulent Laura van Dam, 

wijkbeheerder Arjan Herlaar, Miriam 

Renzen van de Kledingbank en Martin 

Kerkhoven, docent van het Maxima-college 

 



  

Dienstverlening 
 
 
Klant aan zet: dat is één van de thema’s van ons herijkte ondernemingsplan (2015). We 

geven onze klanten meer ruimte. Ruimte om zelf het wonen vorm te geven en op hun 

eigen manier bij ons betrokken te zijn. Zij hebben immers allemaal hun eigen, 

verschillende, woonwensen en ideeën over hoe ze hun zaken willen regelen. Die ruimte 

is voor ons moderne dienstverlening. 

We zoeken daarbij de balans tussen de participatiebehoefte van onze klant en de 

informatiebehoefte van de organisatie. En ook hierbij is het uitgangspunt dat onze klant 

meer invloed krijgt. In 2015 vonden de eerste voorbereidende bewegingen die kant op 

plaats.  

 

 

 

Tevreden klanten 

 

KWH Huurlabel 

De metingen door KWH voor het Huurlabel 

vormen een van de peilstokken in onze 

dienstverlening. Zijn onze klanten tevreden? 

Wat kan beter? Ondanks een nette 

totaalscore van 7,6 en een grote tevredenheid 

over onderdelen van het mutatieproces en 

ons onderhoud, bleek in 2015 duidelijk dat er 

verbeteringen mogelijk zijn. Door op het 

onderdeel ‘contact’ in twee opeenvolgende 

jaren onder de norm te scoren, vooral door 

lage scores op de telefonische 

bereikbaarheid, mochten wij ons vanaf 

halverwege het jaar geen labelhouder meer 

noemen. Verbeteringen zijn onderdeel van 

een integrale nieuwe visie op dienstverlening, 

waarbij we ook zoeken naar andere manieren 

om met klanttevredenheid om te gaan.  

In de Aedes-benchmark zakten wij op de 

ranglijst van corporaties op het 

huurdersoordeel, vooral door snellere 

vernieuwing bij onze collega’s. 

 

 

 

Klachten en geschillen 

Af en toe ontvangen wij van huurders een 

compliment voor ons werk. Dat waarderen  

wij erg. Ook al doen wij onze uiterste best al 

onze huurders zo goed mogelijk van dienst te 

zijn, kan het ook voorkomen dat iemand niet 

tevreden is over onze dienstverlening. 

Daarover gaan wij graag in gesprek. Komen 

we er binnen onze organisatie niet samen uit, 

dan kan een beroep worden gedaan op de 

onafhankelijke klachtencommissie. Wie het 

niet eens is met het (niet) toewijzen van een 

woning kan geen beroep doen op de 

klachtencommissie, maar moet een klacht 

indienen bij de geschillencommissie. 

 

Klachtencommissie 

Woonvisie heeft een klachtencommissie met 

onafhankelijke leden. De commissie adviseert 

aan de directeur-bestuurder. De 

klachtencommissie bestond in 2015 uit 

mevrouw mr. C.J. Vendel-Mulder (voorzitter 

vanaf 18 februari 2012), de heer M. 

Cornelisse (lid op voordracht van Woonvisie), 

de heer G. Rijsdijk (lid op voordracht van 

Woonvisie), de heer C.W. de Lijster (lid op 

voordracht van Progressie), mevrouw R. 

Eggens (lid op voordracht van Progressie) en 

mevrouw J.J. Kooijman-Boekenstijn (ambtelijk 

secretaris). 

 

De klachtencommissie ontving in 2015 vier 

klachten, de helft van het aantal klachten in 

2014.  

 

 

 

Strategische speerpunten 

Sturen aan onze dienstverlening: 

 

 !   KWH label > 7,5 

X  Moderniseren bereikbaarheid door innovaties  

     (klantenportaal, interactieve klantbenadering) 
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De klachten gingen over de oplevering van 

een woning, een zelf aangebrachte 

verandering, het niet vergoeden van vrije 

dagen voor reparatiewerkzaamheden en 

weigeren van een vergoeding voor een 

nieuwe badkamer en toilet. Eén klacht was 

niet ontvankelijk omdat de interne 

klachtafhandeling nog niet was afgerond. Eén 

klacht werd niet doorgezet en twee klachten 

leidden tot een hoorzitting. Een klacht is 

gedeeltelijk toegewezen en de andere klacht 

is afgewezen. 

De commissie hield 1 keer een algemene 

vergadering. 

 

Geschillencommissie 

De onafhankelijke geschillencommissie die is 

ingesteld door Woonvisie en de gemeente 

Ridderkerk ontving in 2015 geen klachten 

over inschrijving als woningzoekende en de 

woningtoewijzing door Woonvisie.  

De geschillencommissie bestond in 2015 uit 

mevrouw A. Twilt (onafhankelijk voorzitter), 

mevrouw E.E. Houtman (namens Woonvisie) 

en mevrouw P.L. van Pagee (namens de 

gemeente Ridderkerk). Er was een vacature 

voor een lid namens de bewonersraad. 

Vanwege het geringe aantal klachten is in 

overleg met bewonersraad Progressie 

besloten deze functie ad hoc in te vullen. 

Ambtelijk secretaris was mevrouw J.J. 

Kooijman-Boekenstijn. 

 

Dienstverleningsvisie, klantbeelden en 

klantwaarden  

In 2015 is een start gemaakt met de 

uitwerking van de dienstverleningsvisie. 

Onderdeel daarvan is een uitgebreide 

doelgroepanalyse en het vaststellen van de 

daarbij behorende klantwaarden. In november 

is de opdracht voor de analyse gegeven. De 

eerste resultaten zijn in januari 2016 

gepresenteerd. Vervolg is nu een visualisatie 

van de doelgroep. Daarbij hoort ook een 

training voor onze medewerkers.  

  

Digitale dienstverlening 

De ontwikkeling van een klantportaal stond 

voor 2015 op onze kalender. Door andere 

prioritering in onze uitgebreid 

projectenportfolio, is het klantportaal naar 

achteren opgeschoven. Inzichten die wij 

krijgen uit de doelgroepanalyse en 

klantwaarden zijn waardevol voor de invulling 

van dit project. De planning is nu dat we in 

2016 het huurdersportaal realiseren. 

Tegelijkertijd vernieuwen we onze gehele 

website. ‘Jonger’ en interactiever en ingericht 

naar wat de klant op onze website komt doen. 

 

Klantgericht communiceren 

In 2015 volgde de hele organisatie een 

training klantgericht schrijven. Ontvangers 

van onze brieven en e-mails zien direct 

verschil: onze belangrijkste boodschappen 

staan overzichtelijk in kopjes en de teksten 

zijn geschreven op basis van lezersvragen. 

Ook onze standaardbrieven zijn herschreven 

aan de hand van de nieuwe schrijfafspraken. 

Door de inzet van speciaal opgeleide 

schrijfcoaches blijven we alert en houden we 

de nieuwe schrijfstijl vast. 

 

Voor de communicatie bij onze 

vernieuwingsprojecten vragen wij hulp van 

communicatiebureau Twinstone. Door de 

nieuwe woningwet en de overgang op 

WoonnetRijnmond is de hoeveelheid 

informatie voor huurders toegenomen en 

lastig te begrijpen. Samen met Twinstone 

ontwikkelen wij een informatiemap waarin alle 

informatie toegankelijk en overzichtelijk is 

weergegeven. Voor de communicatie over 

projecten hebben we nu een speciaal logo. Zo 

is voor bewoners direct duidelijk wanneer 

informatie over het project gaat of van 

algemene aard is.  

 

Gebruik klantenkaart wordt 

geoptimaliseerd 

Eind 2015 maakten we het mogelijk dat alle 

KCC (klantcontactcenter) medewerkers 

standaard starten vanuit de klantenkaart als 

ze ons primaire systeem opstarten. In de 

tweede helft van 2015 is er al een pilot 

gedraaid op het KCC om meldingen via de 

klantenkaart en contacten door te zetten naar 

de consulenten wijken. Dit was een succes en 

wordt in 2016 gemeengoed. Ook starten we 

dan met de contacten voor huurincasso. 

  



  

Personeel en organisatie 
 
 
Woonvisie is een organisatie in ontwikkeling. We zetten onze klanten centraal. Om 

invulling te geven aan die ambitie is een anders werkende organisatie nodig dan we tot 

nu toe waren. We worden efficiënter, ondernemender en meer klantgericht. We hebben 

daarbij geen eindplaatje in beeld: we willen onszelf continu blijven verbeteren. Zo 

optimaliseren we de dienstverlening en producten voor onze klanten, blijven we een 

gezonde organisatie en zijn we een goede werkgever voor onze medewerkers. 

 

 

 

Formatie 

Woonvisie wordt gekenmerkt door een 

gezonde bedrijfsvoering en stabiel 

personeelsbestand. Toch blijven we kritisch 

naar onszelf en onze formatie kijken en 

streven we naar continue verbetering. Daar 

waar uitstroom plaatsvindt, bepalen we eerst 

of vervanging noodzakelijk is. De formatie 

wordt ieder jaar in september opnieuw 

begroot, mede aan de hand van de 

kadernota. Hiermee sturen wij aan op een 

goede beheersing van de personele 

bedrijfslasten. 

 

Eind 2015 hadden we 85 medewerkers in 

dienst die met elkaar 75,9 fte invulden. 

Daarnaast stond er 6 fte open aan niet 

ingevulde vacatures. Voor 2016 rekenen we 

op een formatie van 80,6 fte. In 2015 hebben 

vijf medewerkers de organisatie verlaten op 

eigen verzoek, via pensionering of door 

ontbinding van de arbeidsovereenkomst. 

Daarnaast kwamen er zes nieuwe 

medewerkers in dienst. 

Intern stroomden twee medewerkers door 

naar een nieuw ontwikkelde functie.  

 

Stages 

Wij kijken bij het aanbieden van stageplekken 

naar opdrachten die jongeren een kans 

bieden om werkervaring op te doen of ons 

bedrijf te gebruiken in hun stageopdrachten 

voor school. Maar die ook een inhoudelijke 

bijdrage leveren aan onze producten en die 

ons helpen bij ons werk. Daarnaast 

experimenteerden we dit jaar met een 

maatschappelijke stage van een leerling met 

een beperking. 

Wij boden aan 10 stagiairs van uiteenlopende 

studierichtingen en verschillende niveaus een 

stageplaats. Ook boden wij een werkstage 

aan een afgestudeerde student HBO 

Makelaardij en Vastgoed, om meer zekerheid 

te geven in een nog te zoeken baan. 

 

[ personeelsopbouw: ] 

  
aantal fte 75,9 

aantal medewerkers 85 

aantal vrouwen 47 

aantal mannen 38 

gemiddelde leeftijd 

     vrouwen 43,8 jaar 

      mannen 49,7 jaar 

46,4 jaar 

 

gemiddelde duur dienstverband 11,6 jaar 

aantal fulltimers 51 

aantal parttimers 34 

 

 

Strategische speerpunten 

Sturen aan de bedrijfsvoering: 

 

   Onze netto bedrijfslasten liggen onder het  

     sectorgemiddelde 

 !  Verandertraject ‘In Control’ (AO/IC, info- en  

    risicomanagement, opvolging audits) 

   Onze planning en controlcyclus beoordelen we als  

     voldoende 

   HRM cyclus wordt jaarlijks goed doorlopen 

 !  Onze ICT is op niveau en toekomstbestendig 
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Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim is in 2015 fors gestegen 

naar 7,9 procent. In 2014 was dat 4,9 

procent. Vooral het lang verzuim (langer dan 

één maand) is hier de oorzaak van. Het 

afgelopen jaar hadden we te maken met een 

groot aantal langdurig zieke medewerkers. 

Daar waar het kort verzuim licht is gestegen 

ten opzichte van het voorgaande jaar, is het 

langdurig verzuim bijna verdubbeld. 

Deze stijging zette het onderwerp verzuim 

hoog op de agenda. Een in 2015 opgesteld 

plan van aanpak verzuim moet leiden tot een 

structurele verlaging van de verzuimcijfers en 

‘gezondere’ medewerkers. In 2016 scherpen 

we ons verzuim- en arbobeleid verder aan, 

onder andere met een verzuimtraining voor 

leidinggevenden.  

 

HRM  

De jaarlijkse gesprekscyclus voor de 

medewerkers bestaat uit een 

planningsgesprek, een voortgangsgesprek en 

een beoordelingsgesprek.  

Het planningsgesprek wordt steeds meer door 

de medewerker zelf opgesteld. Via dit  

 

gesprek worden aan het begin van het jaar de 

doelstellingen voor de medewerker bepaald. 

Ook wordt besproken welke competenties 

extra aandacht krijgen en welke opleidingen 

nodig of gewenst zijn.  

 

 

 

In 2012 benoemden we bedrijfsbreed drie 

kerncompetenties en voor iedere functie vier  

specifieke competenties. Inmiddels zijn er 

wijzigingen geweest in het functiegebouw.  

 

Daarom evalueren we in 2016 of het systeem 

nog toereikend is en gaan we verder met 

onze competentieontwikkeling.  

 

Ieder jaar bepaalt het managementteam 

onder andere het ontwikkelpotentieel van het 

volledige personeelsbestand tijdens een 

personeelsschouw. In 2015 is een start 

gemaakt met het doorontwikkelen van dit 

instrument. Wij willen verder inzoomen op de 

ontwikkelmogelijkheden van onze 

medewerkers en in kaart brengen waar 

eventuele risico’s ontstaan. Bijvoorbeeld de 

kans op en impact van het vertrek van een 

medewerker. We gebruiken deze methode 

ook om inzichtelijk te maken in welke 

medewerker extra geïnvesteerd kan worden. 

Dit alles zien we als een opmaat richting 

talentmanagement. 

 

ICT 

Informatievoorziening en de automatisering 

daarvan neemt steeds meer een strategische 

positie in binnen onze organisatie. Woonvisie 

heeft daarbij de ambitie om actief in te spelen 

op ICT-ontwikkelingen op dit gebied met 

focus op de corporatiesector.  

In 2015 is het technisch beheer uitbesteed en 

zijn we overgestapt van een Novell naar een 



  

Windows platform. Met deze veranderingen 

hebben we de eerste stappen gezet naar een 

up-to-date en professioneel beheerde ICT-

organisatie, met aandacht voor de processen 

en data met het doel deze zodanig te 

automatiseren dat volledigheid, juistheid en 

tijdigheid van informatieverstrekking is 

geborgd. Wij werken hard aan een verbeterde 

informatievoorziening en hebben daarvoor in 

2015 de richting bepaald door business 

analyse en informatiemanagement te 

introduceren. In 2016 worden deze domeinen 

verder ingevuld en komt ook het functioneel 

beheer meer centraal te staan.   

Verder zijn dit jaar onze huismeesters in de 

wijk aangesloten op het netwerk, waarmee zij 

nog sneller en adequater de klanten kunnen 

bedienen. Een ander belangrijk project was 

de succesvolle implementatie van het 

aanbiedingssysteem ‘WoonnetRijnmond’. In 

2016 volgen diverse projecten met een ICT 

component die zich richten op het nog beter 

bedienen van de klant (vb. portalen/app’s), 

efficiënter ons werk doen (vb. digitalisering 

factuurverwerking/intranet) en vervanging van 

staande maar verouderde functionaliteit (vb. 

postverwerking/financieel pakket).   

 

Continu verbeteren 

Waar we stonden als organisatie als het gaat 

om continu verbeteren bepaalden we voor de 

zomer met een quick scan van een van onze 

processen en een lean assessment. Half 

augustus besloten we de werkwijze van 

continu verbeteren in te voeren. Hiermee 

bereiken we dat er op een gestructureerde 

wijze door alle medewerkers continu gekeken 

wordt hoe we kunnen verbeteren. Op die 

manier kunnen we niet alleen onze klanten 

beter bedienen maar ook zelf slimmer en 

efficiënter werken.  

Dit is natuurlijk niet in een paar dagen te 

realiseren. Om de continu verbetertrein aan te 

duwen is gestart met het geven van trainingen 

en kozen we eind 2015 welke drie processen 

om aan te pakken. Onder externe begeleiding 

maken eigen medewerkers, die hiervoor een 

training volgen, de processen lean. Drie 

medewerkers volgen in 2016 nog de ‘master’ 

opleiding. Hierdoor wordt halverwege 2016  

de externe begeleiding overbodig. Zij doen 

het voor, wij doen het samen en uiteindelijk 

doen we het zelf. Continu verbeteren zit dan 

in onze genen.  

 

Bij het nadenken over slimme en efficiënte 

processen, kijken wij ook naar activiteiten die 

wij mogelijk niet meer zelf zullen uitvoeren in 

de toekomst. Hierop hebben wij in 2015 

beleid geformuleerd. Aansturing (regie) en 

persoonlijk 1e lijnklantcontact (dicht bij de 

klant) zien wij als onze kernactiviteiten en 

blijven wij zeker zelf doen. Een belangrijk 

uitgangspunt is verder dat uitbesteding van 

werkzaamheden ons economisch voordeel 

moet opleveren. In 2016 gaan we net als 

continu verbeteren hiermee verder.    

 

Ondernemingsraad 

Marijke Roskam, Jan Peetom, Rob van 

Slobbe, Ron van de Polder en Erica Houtman 

vormden in 2015 de ondernemingsraad. Zij 

vergaderden onderling en vijf keer met de 

directeur-bestuurder. Tijdens die 

overlegvergaderingen werd gesproken over:  

 

 organisatieontwikkeling, outsourcing, het 

continu verbetertraject en de 

modernisering van ICT 

 begroting, jaarrekening en 

kwartaalrapportages 

 ondernemingsplan 2016-2019 

 thuiswerken 

 gedrag en integriteit  

 arbeidsvoorwaarden  

 vervolgacties uit het 

medewerkertevredenheidsonderzoek van 

2014 

 de werkkostenregeling 
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[ Dag van de huurder: ]  

 
Op initiatief van Aedes was het op  

12 september de dag van de huurder. Op 

deze dag bezocht een 20-tal collega’s 

onze trouwste huurders die al 50 jaar of 

langer in een Woonvisie-woning wonen. 

We zijn hartelijk ontvangen. Bewoners 

waardeerden de bloemen die we 

meebrachten en vooral ook de foto van 

hun woning en straat 50 jaar geleden. 

Uiteraard zat die in een gouden lijstje. 

 

Op de foto: meneer en mevrouw Moerman 

en huismeester André Chambers 

 



  

Leefbaarheid 
 

 
 
Wij werken aan gevarieerde wijken en buurten waar bewoners zich thuis voelen en die 

schoon, heel en veilig zijn. Dat doen we niet alleen. Bewoners creëren hun 

woonomgeving namelijk vooral zelf en met hun buurtgenoten. Tot nu toe namen we veel 

van bewoners over, in de toekomst zetten we in op het mobiliseren van bewoners. 

Met ons wijkbeheer zijn wij dagelijks aanwezig en bereikbaar in onze wijken en buurten. 

We houden een oogje in het zeil, faciliteren bewoners in het vinden van oplossingen 

voor problemen, treden waar nodig op tegen wie zich niet aan de regels houdt en wijzen 

mensen de weg in het prettig samenleven. We doen dat natuurlijk samen met onze 

partners. 

 
 

 

Wijkactieplannen 

geprofessionaliseerd 

We deden in 2015 een aanzet om aan de 

acties, benoemd in de wijkactieplannen, 

kritische prestatie indicatoren te koppelen. Ook 

denken we meer aan de voorkant na over 

kosten die voortkomen uit deze acties. Dit is de 

eerste professionaliseringsslag, die in 2016 een 

vervolg krijgt. Alle wijkactieplannen zijn ook 

besproken met onze samenwerkingspartners 

gemeente, politie en sport en welzijn. 

 

Woonfraudebeleid 

Als wij woonfraude vermoeden, ondernemen wij 

actie. In 2015 beëindigden wij vier 

huurcontracten op grond van woonfraude als 

oneigenlijk gebruik en illegale onderhuur. In 

2016 stellen wij samen met de gemeente 

Ridderkerk woonfraudebeleid op en 

implementeren wij dat in onze procedures. 

 

Visie op wijkbeheer 

Woonvisie gaat voor leefbare wijken die schoon, 

heel en veilig zijn en waar bewoners 

participeren. Daarvoor zetten wij wijkbeheerders 

en complexbeheerders in. Zij kunnen, als ogen 

en oren in de wijk, het verschil maken. Ze zijn 

herkenbaar en direct aanspreekbaar.  

Spreken de taal van de bewoners en genieten 

vertrouwen. De wijk-/complexbeheerders 

spreken bewoners aan op gedrag, maken 

onderling afspraken en wijzen op de algemene 

huurvoorwaarden, de huisregels en leefregels 

etc. Zij verwijzen bij problemen die zij niet zelf 

op kunnen lossen, naar de consulent wijken of 

de juiste instanties. Op vaste tijden hebben zij 

een inloopspreekuur. Door het voeren van 

aftersales gesprekken krijgt de wijkbeheerder 

direct contact met onze nieuwe bewoners, 

nadat ze hun nieuwe woning betrokken hebben. 

 

Complexbeheerders zetten wij in op complexen 

met meergezinswoningen. Het verschil tussen 

de complexbeheerder en wijkbeheerder is dat 

de complexbeheerder ook zorg heeft voor de 

algemene installaties van een complex. Hij is 

het aanspreekpunt voor het complex, voor als er 

bijvoorbeeld storingen zijn met een lift, een 

hydrofoor of de grotere cv installaties. Hij 

controleert ook de schoonmaak en het 

groenonderhoud. 

  

 

Strategische speerpunten 

Sturen aan leefbare wijken: 

 

   Inzet van wijk-, huismeester en woonconsulenten 

   Realiseren aandachts-/actiepunten uit de wijkmonitor 
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Verhuur  

 
  
Een gevarieerde woningvoorraad met verschillende typen woningen en een goede 

prijsopbouw vormt de basis voor het invullen van onze kerntaak: het bieden van 

huisvesting aan mensen die hun woonruimte niet of moeilijk zelf kunnen organiseren. 

Veruit het grootste deel van onze woningen is en blijft bestemd voor huishoudens met 

een inkomen tot 34.000 euro. Bij die groep ligt onze focus.  

Maar we hebben ook oog voor andere groepen die het moeilijk hebben bijvoorbeeld 

huishoudens met een inkomen tot ongeveer 45.000 euro. De grotere huishoudens, 

gezinnen, in deze groep hebben het financieel zwaarder dan kleine huishoudens. Hun 

inkomen biedt onvoldoende mogelijkheden duur te huren of een woning te kopen. Wij 

rekenen ook deze groep tot onze klanten en voelen ons verantwoordelijk voor voldoende 

woningen met voor hen passende woonlasten. 

 

 

  

 

Strategische speerpunten 

Sturen op huisvesten van onze doelgroepen: 

 

    > 90% van de verhuringen in de betaalbare voorraad aan inkomens < € 34.678 

    > 65% van de verhuringen aan huishoudens met inkomens < huurtoeslaggrenzen 

    500 verhuringen per jaar aan huishoudens met inkomens < € 34.678  

    < 10% verhuringen aan herhuisvestingskandidaten/inkomens tussen ‘wal en schip’ 

    Slaagkans ouderen op jaarbasis handhaven 

    Mutatiegraad > 6% 

     Betaalbare voorraad Ridderkerk van 7.700 naar 6.750 (2024) 

     Betaalbare voorraad Albrandswaard handhaven op 750 

    Voorraad onder aftoppingsgrens Ridderkerk > 4400, Albrandswaard > 400 (2024) 

     Handhaven 250 woningen < 375 voor jongeren < 23 jaar (2024) 

     Voor huishoudens ‘tussen wal en schip’ naar 650 woningen in Ridderkerk (2024)  

     Voor huishoudens ‘tussen wal en schip’ naar 95 woningen in Albrandswaard (2024) 

      Statushouders en urgenten een woning binnen afgesproken termijn 

     Minimaal jaarlijkse dialoog met instellingen over ontwikkelingen doelgroep 

      Huren DAEB bezit naar 80% van maximaal toegestaan 

      Huren niet DAEB bezit naar 85% van maximaal toegestaan 

     Huurderving < 0,5% 

     Huurachterstand < 1,2% 

    Verkoop 375 woningen (tot 2024 200 woningen, 2015 minimaal 25) 

 



  

Huisvesten van onze doelgroepen 

 

Toewijzingen  

 

Vernieuwing woonruimtebemiddeling 

In 2015 stelden de veertien gemeenten van 

de (voormalige) Stadsregio Rotterdam een 

nieuwe verordening woonruimtebemiddeling 

vast. Deze verordening moest er komen toen 

de nieuwe Huisvestingswet van kracht werd. 

In de Huisvestingswet en de verordening 

staat de vrije vestiging centraal. De overheid 

mag alleen ingrijpen in de woningmarkt waar 

schaarste leidt tot een onevenwichtige 

verdeling van woningen. Zeker met de 

verschillende extra regels over passend 

toewijzen, is dat bijna overal wel in een of 

meerdere segmenten het geval. 

 

In Ridderkerk waren aan het eind van het jaar 

prestatieafspraken in de maak met de 

gemeente, waarin wij onze (extra) inzet voor 

lokale woningzoekenden, de primaire 

doelgroep, senioren en herhuisvesters 

beschrijven. Huurdersvereniging Progressie 

heeft hierbij vooraf haar inbreng gegeven.  

 

Overstap naar WoonnetRijnmond  

Jarenlang gebruikten wij ons eigen 

woonruimtebemiddelingssysteem. De vraag 

vanuit de regio om aan te sluiten bij het 

regionaal woonruimtebemiddelings-systeem 

WoonnetRijnmond werd steeds groter. Met de 

mogelijkheden die het in 2015 vernieuwde 

systeem van WoonnetRijnmond bood, 

besloten we over te stappen. Vanaf oktober 

2015 bieden wij onze woningen aan via 

WoonnetRijnmond. Op de website van 

WoonnetRijnmond staat met de overstap van 

Woonvisie het totale aanbod van woningen 

(huur en koop), garages, bergingen en 

bedrijfsruimten van de 24 aangesloten 

woningcorporaties in de regio Rotterdam. 

Voor woningzoekenden is het zoekgebied nu 

dus uitgebreid en aangevuld met aanbod in 

Ridderkerk en Albrandswaard. 

 

Het vernieuwde systeem van 

WoonnetRijnmond kent voordelen ten 

opzichte van ons oude systeem en sluit mooi 

aan bij onze ambitie onze dienstverlening te 

digitaliseren en de zelfredzaamheid van 

huurders en woningzoekenden te vergroten. 

Woningzoekenden hebben niet alleen 

eenvoudig toegang tot een groot 

woningaanbod, maar kunnen ook voorkeuren 

instellen, getipt worden over passende 

woningen en dag en nacht reageren op 

nieuwe woningen. 

Wij maakten in 2015 alleen gebruik van het 

‘inschrijfduurmodel’ en ‘directe bemiddeling’. 

In 2016 gaan we experimenteren met direct 

kans (een verdeelmodel op basis van wie het 

eerst komt, wie het eerst maalt) en loting (een 

verdeelmodel waarin iedereen die op een 

woning reageert evenveel kans maakt hem 

aangeboden te krijgen). 

 

Woningzoekenden, reacties en 

slaagkansen 

Tot en met het derde kwartaal (vanaf oktober 

verdeelden wij onze woningen via 

WoonnetRijnmond), stonden ruim 7.400 

woningzoekenden ingeschreven voor een 

woning in Ridderkerk of Albrandswaard. Zij 

zochten lang niet allemaal actief. Slechts 21 

procent reageerde op het aanbod, het overige 

bouwde inschrijfduur op om later hun 

woonwens te kunnen vervullen. Samen 

stuurden zij ruim 12.000 reacties in. Per 

woning waren dat er gemiddeld 40, met 

uitschieters naar beneden voor 

seniorenwoningen (gemiddeld 8 reacties) en 

naar boven voor eengezinswoningen 

(gemiddeld 62 reacties). 

Door een intensieve begeleiding van 

herhuisvesters en een strakke sturing op het 

verhuurproces konden deze woningen 

vervolgens met minder moeite dan in 

voorgaande jaren verhuurd worden. Een 

acceptatiegraad van 52 procent mag in de 

sector zelfs hoog genoemd worden. 

Positief is ook het evenwicht in de 

slaagkansen van de verschillende groepen 

woningzoekenden. Mede door het labelen van 

woningen voor onder andere senioren, de 

primaire doelgroep en grote huishoudens 

hadden lokale woningzoekenden evenveel 

kans een woning te vinden als 

woningzoekenden van elders, vond de 

primaire doelgroep iets makkelijker een 

woning dan de (iets) hogere inkomens en 

bleef de slaagkans van senioren onveranderd 

relatief goed. 
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Huisvesting van de doelgroep  

In totaal verhuurden wij ruim 500 vrijkomende 

woningen opnieuw (exclusief antikraak, 

inclusief tijdelijke verhuur). Daarvan gingen er 

68 procent naar een huishouden uit de 

primaire doelgroep.  

Van die woningen hadden er 459 een huur 

onder de huurtoeslaggrens van 710,68 euro. 

Volgens de eis uit de Europese regelgeving 

moest daarvan minimaal 90 procent verhuurd 

worden aan een huishouden met een 

inkomen onder 34.911 euro. Wij voldeden 

ruimschoots aan die eis. Zelfs 99 procent van 

de verhuringen was passend volgens deze 

regelgeving. 

Van de 10 procent ruimte voor vrije toewijzing 

maakten we dus nauwelijks gebruik. In een 

aantal gevallen deden we dat bewust wel. We 

boden drie huishoudens met een hoger 

inkomen uit een sloopproject een woning met 

een sociale huurprijs aan.  

Passend toewijzen 

Vanaf 1 juli 2015 is de wettelijke regeling van 

passend toewijzen van kracht. Dit betekent 

dat woningzoekenden met recht op huurtoe-

slag alleen nog maar in aanmerking komen 

voor een woning onder de 576,87 euro 

(een/tweepersoonshuishoudens) of onder de 

618,24 euro (3 en meerpersoonshuis-

houdens). Dit betekent veel voor de 

herhuisvesters uit de projecten waar we nu 

aan het slopen zijn of nog gaan slopen. Veel 

herhuisvesters kunnen hierdoor niet 

terugkeren naar de nieuwbouw omdat de 

huurprijzen hiervan te hoog zijn. Voornamelijk 

ouderen komen in de knel.  

Dit onderwerp is in meerdere klankbord-

groepen vanuit de huurders onder onze 

aandacht gebracht. We besloten daarop dat 

wij huren verlagen, zodat 70+’ers kunnen 

doorstromen een nieuwbouwwoning. Ook 

voor een aantal terugkeerders in het project 

Centrum, Geerlaan en Rijsoord, verlagen wij 

de huur. 

Om de komende jaren voldoende woningen 

beschikbaar te krijgen voor alle 

herhuisvesters verlagen we van 450 

woningen met een huurprijs boven de 576,80 

of 618,28 euro, deze huurprijs tot onder deze 

grens.  

Huishoudens ‘tussen wal en schip’ 

Voor huishoudens met middeninkomens 

neemt ons aanbod in Ridderkerk de komende 

jaren toe. Ultimo 2015 hebben we in onze 

voorraad circa 550 woningen (met een huur 

boven de liberalisatiegrens) aangemerkt voor 

deze huishoudens. De combinatie van ons 

streefhuurbeleid en de transformatie 

(herontwikkeling en renovatie) van onze 

voorraad resulteert in 2024 in ruim 700 

woningen voor middeninkomens.     

Ook in Albrandswaard neemt ons aanbod 

voor middeninkomens toe. In Albrandswaard 

bestaat ons aanbod middeldure 

huurwoningen ultimo 2015 circa 30 woningen. 

Op basis van onze huidige plannen 

verwachten we door herontwikkeling circa 20 

middeldure huurwoningen toe te voegen in de 

periode tot 2024. Via ons streefhuurbeleid 

voegen we nauwelijks woningen toe aan de 

middeldure voorraad. De doelstelling van 95 

woningen wordt daarmee niet gerealiseerd. 

Dit hangt samen met het feit dat de sociale 

voorraad in Albrandswaard minimaal gelijk 

moet blijven (prestatieafspraken met de 

gemeente). 

 

Urgent woningzoekenden 

Urgenties 

Er kunnen redenen zijn, onder andere 

medische en sociale, waarom een 

woningzoekende met spoed een andere 

woning nodig heeft. Daarvoor bestaat binnen 

de Huisvestingswet en de regionale 

verordening woonruimtebemiddeling een 

urgentieregeling. Een woningzoekende krijgt 

dan voorrang bij het vinden van een 

passende woning. 

 

In 2015 kregen in Ridderkerk 28 huishoudens 

(exclusief herhuisvesters, zie hieronder) een 

urgentie, 14 op grond van te hoge 

woonlasten, 10 vanwege medische redenen 

en 4 op basis van de hardheidsclausule in de 

regeling. Van deze woningzoekenden vonden 

er in de eerste drie kwartalen van het jaar al 

19 een nieuwe woning. 

In de urgentieregeling en de uitvoering ervan 

vonden in 2015 belangrijke wijzigingen plaats. 

Een urgentie gold eerst voor één deel 

(bijvoorbeeld een gemeente of deelgemeente) 



  

van de regio. Vanaf 1 juni mogen 

woningzoekenden met een urgentie zoeken 

een van de zes subregio’s. Een urgente die in 

de omgeving Ridderkerk wil wonen, kiest in 

dit geval kiezen voor de subregio Zuidrand en 

heeft met dit verbrede zoekgebied dus meer 

kans van slagen. 

Een tweede wijziging is dat intakegesprekken 

voor urgenties niet meer door Woonvisie 

gehouden worden. In samenspraak met de 

BAR-gemeenten is besloten om vanaf 2015 

het gehele traject van intake tot beoordeling 

van de urgentieaanvraag én het invoeren in 

het automatiseringssysteem van Woonnet 

Rijnmond door de gemeenten uit te laten 

voeren.   

Herhuisvesting 

Veel grotere aantallen huishoudens hadden in 

2015 een voorrangspositie op de 

woningmarkt vanwege onze herontwikkel- en 

hoogniveaurenovatieplannen in Ridderkerk-

Centrum.  

 

In 2015 hebben we 42 herhuisvestings-

verklaringen (urgenties) afgegeven, allemaal 

voor bewoners in de Geerlaan fase 1. Van de 

42 herhuisvesters zijn er in 2015 34 verhuisd 

(80 procent). 7 van de 42 herhuisvesters 

hebben gekozen voor terugkeer. Dit is 16 

procent.1 bewoner met een regulier 

huurcontract woont nog in het complex en 

wordt voor 1 juli 2016 direct bemiddeld naar 

een geschikte woning.  

Daarnaast hebben we in 2015 hebben we 

zeven terugkeerders uit Centrum fase 1 

(gesloopt inmiddels) gehuisvest tijdelijk in 

wisselwoningen. 

 

Voor de herhuisvesting zijn de nieuwe regels 

over passend toewijzen van groot belang. De 

nieuwbouwwoningen krijgen een hogere huur, 

en hoewel dit nog steeds een sociale huur 

kan zijn, is hij voor een groep herhuisvesters 

vaak toch te hoog. In 2015 besloten we op 

verschillende manieren hun kansen op een 

passende woning te vergroten: we 

verruimden zoekprofielen, pasten ons 

huurbeleid aan en laten opbrengsten liggen 

om herhuisvesters van 70 jaar en ouder de 

mogelijkheid te geven toch terug te keren 

naar de nieuwbouw. 

 

Bijzondere doelgroepen 

 

Begeleid wonen 

Zowel Pameijer als Stichting IJsselmonde-

Oost huren woningen van ons als intramurale 

woonvorm voor hun cliënten. Wij stellen 

hiervoor jaarlijks tien woningen beschikbaar 

en overleggen ongeveer vier keer per jaar 

met Pameijer en Stichting IJsselmonde-Oost. 

 

Omdat de vraag de afgelopen jaren kleiner is 

geworden door nieuwe inzichten in de 

zorgverlening en de scheiding van wonen 

bieden we vanaf 2015 de mogelijkheid 

woningen ‘om te klappen’. Cliënten die in 

staat zijn zelf een huurovereenkomst aan te 

gaan, maar nu nog via een van beide 

zorgorganisaties huren, krijgen dan het 

huurcontract op hun naam gezet. Samen 

geven we de cliënten zo een extra stapje 

zelfstandigheid.  

 

Statushouders  

De enorme toestroom van vluchtelingen 

maakt(e) het moeilijk voor iedereen tijdig een 

woning te vinden. We zagen dat ook op de 

schaal van Ridderkerk en Albrandswaard. 

Onze taakstelling lag flink hoger dan eerdere 

jaren. In totaal hebben we in Ridderkerk 67 

personen van de taakstelling van 78 onderdak 

kunnen bieden. We zetten daarvoor 25 

woningen in. In Albrandswaard plaatsten we 2 

personen in 2 woningen. Aan het eind van het 

jaar bestond er dus een achterstand. 

Dat onder de vluchtelingen veel grote 

gezinnen voorkomen maakte het extra lastig 

om geschikte woningen te vinden. Daarnaast 

plaatsten we pas een volledig gezin als de 

gezinshereniging officieel geregeld was. 

Daarvan weken we in één geval af. Bij wijze 

van proef boden we iemand alleen een 

eengezinswoning aan in afwachting en op 

voorwaarde van een gezinshereniging binnen 

zes maanden. Het gezin is inmiddels 

herenigd. 

In 2016 gaan we verder in gesprek met de 

gemeente om afspraken te maken over hoe 

we de komende jaren de statushouders tijdig 

kunnen huisvesten. Het resultaat van de pilot 

nemen we hierbij mee.  
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Weer verhoging van de taakstelling in 2016 

Exacte cijfers zijn er nog niet. Maar gezien de 

toestroom wordt gesproken over minimaal te 

plaatsten aantal van 100. Waarschijnlijk zal 

dit aantal nog toenemen, aangezien we dit 

jaar al 78 personen moesten plaatsen. 

Hiervoor en omdat wij vinden dat we als 

corporatie bestaan om mensen die zich niet 

zelfstandig redden op de woningmarkt van 

huisvesting te voorzien, zijn we met de 

gemeenten in overleg over extra 

inspanningen en tijdelijke oplossingen. 

 

Huurbeleid 

 

(Streef)huurbeleid vastgesteld  

In 2014 stelden wij de gewenste prijsopbouw 

van onze portefeuille voor de komende tien 

jaar vast. Wij willen de beschikbaarheid en 

betaalbaarheid van woningen voor onze 

doelgroep(en) ook in de toekomst kunnen 

garanderen. De huurprijs is daarin het eerste 

sturingsmiddel. Elk jaar bekijken wij opnieuw 

wat de streefhuur van onze woningen is en 

welke huur wij dus na een mutatie vragen. 

Een juiste verhouding van de prijs met de 

kwaliteit is het uitgangspunt. We volgen 

daarbij de punten van het 

woningwaarderingsstelsel, maar kijken ook 

naar ligging, uitstraling, aantal opzeggingen, 

gewildheid bij woningzoekenden, de 

marktwaarde en andere kwaliteitsaspecten. 

 

Onze streefhuren bedroegen in 2015 

gemiddeld 76 procent van de maximale 

huurprijs die we volgens het 

woningwaarderingstelsel voor de woningen 

mogen vragen. Voor onze sociale 

huurwoningen (Daeb) is de huur gemiddeld 

73 procent van de maximale huur. Dat is lager 

dan de 80 procent die we ons voorgenomen 

hadden.  

De gemiddelde huurprijs van deze woningen 

is dan 527,73 euro. Voor onze 

vrijesectorwoningen (niet-Daeb) is de huur 

gemiddeld 78 procent van de maximale huur, 

waarbij de gemiddelde huurprijs 767,99 euro 

bedraagt. Dat is lager dan de 85 procent die 

we ons voorgenomen hadden.  

 

Bij de bepaling van de streefhuren 2015 

(september 2015) is rekening gehouden met 

een maximum van de aftoppingsgrenzen van 

de huurtoeslag of de liberalisatiegrens. In 

“strategie en sturing” is onze norm voor 

sociale huurwoningen op 80 procent gezet. 

Gezien de bevriezing van de 

liberalisatiegrens, onze investeringen in 

energetische maatregelen en de keuze in het 

betaalbaarheidsbeleid (grote verlaging van de 

huur van 850 eengezinswoningen) wordt dit 

percentage niet gehaald. 

 

WOZ-waarde in woningwaardering 

In 2015 beoordeelden we de streefhuren 

tweemaal. Op 1 oktober wijzigde het 

woningwaarderingsstelsel. De WOZ-waarde 

werd onderdeel van de woningwaardering. 

Onze woningen kregen hierdoor gemiddeld 6 

punten extra, maar door de verlaging van de 

puntprijs bleef de gemiddelde maximale 

huurprijs nagenoeg gelijk. 

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging  

Net als de voorgaande twee jaar hadden wij 

de mogelijkheid een inkomensafhankelijke 

huurverhoging door te voeren. Wij hebben 

hiervan gebruik gemaakt om de door de 

overheid opgelegde verhuurdersheffing en 

saneringssteun te kunnen betalen én het 

doorstromen van scheefwoners (huishoudens 

met een midden- of hoger inkomen die in een 

sociale huurwoning wonen) te stimuleren.  

Huurders met een inkomen onder de 34.229 

euro kregen een huurverhoging van 2,5 

procent, huurders met een inkomen tussen de 

34.229 en 43.789 euro kregen 3 procent 

huurverhoging en huurders met een inkomen 

boven de 43.789 euro 5 procent.  



  

Vanuit huurdersvereniging Progressie wordt 

al een aantal jaren gevraagd om de 

huurverhoging te matigen. In 2015 hebben we 

in overleg met hen een uitzondering gemaakt 

voor huishoudens van drie of meer personen 

met een inkomen tot 34.229 euro. De 

huurverhoging voor deze groep was in 2015 

alleen de inflatie van 1 procent. We deden dit 

omdat we zien dat gezinnen in vergelijking 

met andere huishoudens te maken hebben 

met relatief hoge uitgaven en na aftrek van 

woonlasten van hun inkomen vaak te weinig 

overhouden om die uitgaven te kunnen doen. 

Het betaalbaarheidsrisico is in deze groep het 

grootst.  

 

Huurderving 

Wij liepen in 2015 1,38 procent van de totale 

huuropbrengst mis. In 2014 was dit 

percentage nog 0,89 procent. De toename 

van de huurderving was vooral het gevolg van 

leegstand in herontwikkel- en groot 

onderhoudprojecten. De huurderving door 

verhuurtechnisch beïnvloedbare leegstand 

(woningen in toewijzing, moeizame 

verhuringen, mutatieonderhoud, frictie) 

bedroeg 0,19 procent. 

 

Huurachterstand 

In 2015 brachten wij het 

huurachterstandspercentage voor woningen 

en garages terug van 1,61 procent in januari 

tot 1,42 procent eind december. Ons streven 

van 1,2 procent haalden we niet, maar gezien 

de landelijke trend van een alsmaar stijgend 

aantal huurders met te weinig inkomen om de 

huur en minimale kosten van 

levensonderhoud te betalen, zijn wij tevreden 

met ons resultaat. 

 

We verbeterden ons huur-incassoproces. We 

trekken in een vroeger stadium aan de bel en 

haalden ruis uit het proces. Een klus die nog 

in het verschiet ligt is het afschaffen van 

acceptgiro’s.  

 

Afboekingen 

In 2015 hebben we een flinke inhaalslag 

gemaakt met het aantal afboekingen. We 

boeken tegenwoordig af als een huurder is 

vertrokken met huurschuld en als na minimaal 

drie maanden blijkt dat er voorlopig geen 

verhaalmogelijkheden zijn. In 2015 zijn de 

dossiers van de vertrokken huurders waar 

geen verhaalmogelijkheden waren flink 

opgeschoond. Totaal boekten we een bedrag 

van 141.547 euro af op 43 dossiers. Het 

betreft bijvoorbeeld afboekingen in het kader 

van de WSNP (zie hieronder), maar vaak ook 

afboekingen van vertrokken huurders. Met 

name het aantal afboekingen van vertrokken 

huurders weegt zwaar omdat hier vaak 

mutatiekosten bij zitten.  

Deurwaarderszaken 

In 2015 zijn er 64 deurwaarderszaken 

beëindigd. 24 met vertrokken huurders, 40 

met zittende huurders. We zijn 2016 ingegaan 

met 280 deurwaarderszaken, 107 van 

vertrokken huurders, 173 van zittende 

huurders. Bij de start van 2015 was dit nog 

248 zaken, 136 van zittende en 112 van 

vertrokken huurders. 

 

Betalingsregelingen 

In 2015 zijn 412 betalingsregelingen 

afgesloten met zittende huurders, 53 met 

huurders die vertrokken zijn.  

 

 

 

[ Betaalbaarheid van wonen: ]  

 
Veel gemeenten, woningcorporaties en 

huurdersvertegenwoordigers maken zich zorgen 
over de gevolgen van stijgende woonlasten voor 

huishoudens die het toch al niet breed hebben. 
Zo ook bij ons; onze gemeenten en 

bewonersraad Progressie zetten de stijgende 
woonlasten bij ons op de agenda.  

 
In 2015 maakten we een analyse van de 

betaalbaarheid van onze woningen voor de 
verschillende doelgroepen. Uit de analyse kwam 
naar voren dat vooral voor gezinnen, zowel met 

een inkomen onder de € 34.911 als gezinnen 
met een middeninkomen, niet of nauwelijks 

betaalbare woningen vrijkomen. 
 

Daarom besloten we om van 850 
eengezinswoningen - bij mutatie - de huur te 

verlagen en ze dan toe te wijzen aan gezinnen. 
Bij een mutatiegraad van 5 procent per jaar, 

helpen we jaarlijks ruim 60 gezinnen aan een 

betaalbare woning.  
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Wet Sanering Natuurlijke Personen 

(WSNP) 

In 2015 vielen 18 huurders onder de WSNP. 

In drie gevallen zijn hun dossiers in 2015 

afgewikkeld. De overige 15 hebben nog een 

doorlooptijd van 2016 tot 2018.  

 

 

Schuldhulpverlening 

We zijn 2015 ingegaan met 48 huishoudens 

die in schuldhulpverlening zaten. In 2015 zijn 

er 12 huishoudens uit deze regeling gegaan 

en 10 adressen bij gekomen. We sloten het 

jaar af met 46 huishoudens in de 

schuldhulpverlening.  

 

Sociale klachten 

Het team consulenten Wijken heeft 147 

sociale meldingen geregistreerd in 2015. De 

meeste meldingen gaan over geluidsoverlast, 

een goede tweede is vervuiling van de 

woning/woonomgeving en/of stank. 

Geluidsoverlast heeft te maken met het 

ongepast gedrag van mensen, een 

verminderende tolerantie ten opzichte van 

elkaar en soms de gehorigheid van onze 

woningen. Soms leidt geluidsoverlast tot een 

burenruzie.   

Soms verwijzen we huurders die een melding 

doen door naar Buurtbemiddeling. Totaal 

hebben 38 van onze huurders hiervan gebruik 

gemaakt. 

 

Verkoop  

In 2015 verkochten wij 33 woningen. Onze 

doelstelling van 15 woningen stelden we in 

juni al bij naar 25 woningen. Het herstel van 

de economie en de lage hypotheekrente 

werkten in ons voordeel. Meer aandacht voor 

ons koopwoningaanbod kregen we door het 

actief inzetten van sociale media (Facebook), 

wat resulteerde in meer verkochte woningen 

en een hogere verkoopsnelheid. 

 

 

Van de 33 verkochte woningen is 85 procent 

door afdeling commercieel vastgoed verkocht. 

De overige woningen zijn verkocht door 

Ridder Huizen Makelaardij.  

 

Per 31 december 2015 bestaat onze 

verkoopportefeuille uit 325 voor de verkoop 

gelabelde huurwoningen. Op 31 december 

2015 stonden hiervan 15 woningen in de 

verkoop.  

 

Een oplossing voor de woningen die langer 

dan één jaar te koop staan, hopen wij te 

vinden samen met Blue House. Met hen doen 

we een proef met verkoop met verbouwing. 

De woning wordt hierbij vóór de overdracht 

gerenoveerd naar de wensen van de kopers 

en de verbouwingskosten kunnen volledig 

worden meegenomen in de hypotheek. Vanaf 

oktober 2015 staat één woning op deze 

manier te koop.  

 

Na twee jaar verkochten wij in november het 

kavel aan de Oranjestraat.  

 

Terugkoop 

In 2015 zijn vier voormalige Koopgarant-

woningen teruggekocht en twee 

starterswoningen uit het project 

Willaertslande met een MGE-constructie. Van 

deze zes woningen zijn er drie binnen vier 

maanden weer verkocht en twee zijn per 31 

december 2015 verkocht onder voorhoud van 

financiering. We hebben nog 79 woningen 

met een mogelijke terugkoopverplichting.  

 

 

 

  

[ 33 woningen verkocht: ] 

  
Aan zittende huurder 12 

Voormalige huurwoningen bij mutatie 12 

Teruggekocht (ex-koopgarant/MGE)  9 

 

 



  

Bedrijfsonroerendgoed (BOG) 

Wij hebben 78 eenheden bedrijfs- en 

maatschappelijk onroerend goed in ons bezit. 

 

Verhuur  

In 2015 zijn er zeven huurovereenkomsten 

beëindigd door opzegging van de huurder. 

Eén huurovereenkomst is door de rechter 

ontbonden vanwege huurachterstand. We 

hebben zeven nieuwe huurovereenkomsten 

getekend. Van de acht opgezegde 

bedrijfspanden zijn er vijf aansluitend 

verhuurd.  

Per 31 december 2015 staan er vijf 

bedrijfsruimtes te huur, waaronder twee 

eenheden maatschappelijk onroerend goed 

die langer dan één jaar leeg staan. Beide 

panden zijn vanwege hun bestemming en 

indeling erg moeilijk verhuurbaar.  

Huurachterstand BOG/ MOG 

 

De huurachterstandspercentages van BOG 

en MOG zijn ten opzichte van 2014 licht 

gedaald. De huurachterstand van BOG 

bestaat voor 94 procent uit openstaande 

vorderingen op vertrokken huurders. De 

portefeuille van deze vorderingen is bij de 

deurwaarder in behandeling.  

 huurachterstand huuromzet 
percentage 

huurachterstand 2015 

percentage 

huurachterstand 2014 

BOG € 53.711 € 1.157.599 3,38 %  3,50 % 

MOG € 0 € 18.073      0 %  0,02 % 
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[ Bewonersraad Progressie, hart voor de huurders: ]  

 
“De samenwerking tussen Woonvisie en Progressie in 2015 was goed en dat kwam 

onder andere door de resultaten die werden geboekt bij onderhandelingen.  
Mede door de druk vanuit Progressie om iets aan de betaalbaarheid te doen, volgde 
Woonvisie voor gezinnen met een inkomen tot circa € 34.000, niet het beleid van de 

overheid, maar stelde voor deze groep de huurverhoging vast op 1%. 
 

De begeleiding van diverse klankbordgroepen is in 2015 goed verlopen. De goede 
begeleiding door leden van Progressie en een deskundige ‘van buiten’ droeg 

ongetwijfeld bij aan de positieve opstelling van Woonvisie. Zo was er goed nieuws 
voor de huurders van het sloop-/nieuwbouwproject aan de Rembrandtweg en in 

Centrum fase II, die 70 jaar en ouder zijn op het moment van oplevering én recht 
hebben op huurtoeslag. Met de gemaakte afspraken behouden zij het recht op 

huurtoeslag en wonen toch in een gloednieuw appartement.  
Midden 2015 besloot Woonvisie dat deze regeling ook gaat gelden voor bewoners 

met recht op huurtoeslag van de Geerlaan en Centrum fase I. Als zij willen terugkeren 
naar ‘hun’ wijk, dan wordt dat mogelijk gemaakt door een aftopping van de huren 

onder de aftoppingsgrens.  
 

Na drie jaar onderhandelen is in 2015 ook het Basis Sociaal Plan voor Rijsoord 
goedgekeurd en ondertekend. We maakten belangrijke afspraken over tijdelijke 

verhuizing, terugkeer en aftopping van huurprijzen. Bijzonder is dat voor de 
Rijsoordenaars mogelijk is gemaakt dat ze ‘wooncarrière’ kunnen maken. Zij kunnen 
van een appartement naar een eengezinswoning verhuizen als zij dat willen. Iets wat 

normaal gesproken bij sloop-nieuwbouw niet kan. 
 

Bij de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen Woonvisie en 
Progressie -  ondertekend in 2014 - werd geconstateerd dat de samenwerking is 

verbeterd en…zelfs goed is te noemen, dankzij beide partijen.” 
 

Namens het bestuur van Stichting Bewonersraad Progressie 
Bram Noorlander 

 

 

Op de foto: Progressieleden Thea Heinen en Herman Laterveer in overleg met voorzitter 

Bram Noorlander (rechts). 



  

Kwaliteit 
 
 
In ons nieuw-bouwprogramma en de investeringen in onderhoud en woningverbetering 

van ons bestaande woningbezit zoeken we naar een nieuwe balans tussen de kwaliteit 

en de prijs/woonlasten van de woningen. Binnen ons woningbezit hebben we ruimte om 

de gewenste vernieuwing te realiseren. Onze duurzaamheidsinvesteringen hebben in de 

eerste plaats tot doel de energielasten van huurders op niveau te houden of te verlagen.  

 

 

 
 

Vernieuwen  

Het jaar 2015 stond in het teken van besluiten 

over en starten van de vernieuwing van onze 

vastgoedportefeuille. Dit jaar werden de 

eerste bouwactiviteiten zichtbaar. 

 

In het voorjaar tekenden we met project-

ontwikkelaar Leyten de koopovereenkomst 

voor 23 sociale huurappartementen in 

Leytens project Kuyperhof. Voor Ridderkerk 

een belangrijke ontwikkeling want hiermee 

wordt na jarenlang wachten het plein in het 

hart van het centrum afgemaakt. En voor 

Woonvisie is dit het begin van de realisatie 

van verschillende plannen in het centrum.  

 

De sloop van Centrum fase 1 is afgerond. In 

2016 starten we met de bouw van in totaal 

164 woningen. Voor de tweede fase van de 

vernieuwing van het centrum namen we eind 

2015 een startbesluit. Hier zetten wij in op 

woningen die voor hun energieverbruik 

zelfvoorzienend zijn; ongeveer 75 procent 

middeldure huurwoningen en ongeveer 25 

procent sociale huurwoningen. Dit gaan we 

direct in het nieuwe jaar met de bewoners 

bespreken. Realisatie staat voor 2018 op het 

programma. 

 

In 2015 verhuisden alle bewoners van 42 

woningen aan de Geerlaan (Ridderkerk) voor 

de hoogniveaurenovatie waarvan de 

uitvoering in 2016 start. Tot die tijd worden de 

woningen tijdelijk verhuurd. Met de 

bouwcombinatie Hurks/Willems tekenden wij 

het contract voor dit project.  

 

Eind 2015 informeerden we ook bewoners 

van twee complexen in de Vogelbuurt in 

Albrandswaard over de vervolgstappen die 

we in 2016 nemen om deze complexen 

toekomstbestendig te maken. 

 

Wonen en zorg 

In zorgcentrum Reyerheem startte in 2015 de 

herontwikkeling. We sloten daarvoor een 

overeenkomst met Aafje die het gebouw na 

transformatie voor tenminste 15 jaar gaat 

huren. We voegen woningen samen tot 

grotere zelfstandige woningen die voldoen 

aan de eisen van deze tijd. 

 

In 2015 gaven we 8,2 miljoen euro uit aan 

onze nieuwbouw- en hoogniveaurenovatie-

projecten.  

 

  

 

Strategische speerpunten 

Sturen aan ons vastgoed: 

 

   Kwaliteitsslag tot en met 2024 sloop/hoogniveau- 

     renovatie 1500 woningen: waarvan 1000 betaalbaar 

   Alle nieuwbouwappartementen zijn goed toegankelijk  

     volgens bouwbesluit (minimaal 3 sterren) 

   70% van onze woningen energielabel A of B (2024) 

   80% van onze woningen het Politiekeurmerk Veilige  

     Woning (2024) 

   Tot 2024 investeren wij 6,5 miljoen euro in  

     asbestverwijdering 

   Gemiddelde meerjarige onderhoudsbegroting onder  

     landelijk gemiddelde 
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 soort project 
aantal  

woningen 
status eind 2015 

Ridderkerk    

Kuyperhof nieuwbouw 23 in uitvoering 

Centrum fase 1 herontwikkeling 164 herhuisvesting gereed, sloop gestart 

Rijsoord herontwikkeling 47 plan in ontwikkeling, sociaal plan gereed 

Geerlaan renovatie 42 
investeringsbesluit genomen, 

herhuisvesting gestart 

Rembrandtweg fase 1 herontwikkeling 77 plan in ontwikkeling, herhuisvesting gestart 

Reyerheem renovatie 80 plan in ontwikkeling 

Centrum fase 1 herontwikkeling 85 plan in ontwikkeling 

Rijnsingel duurzame verbetering 324 in uitvoering 

Albrandswaard    

Vogelbuurt (c203/204) onderzoek 209 bewoners geïnformeerd, planvoorbereiding 

gestart 

SWC Ghijseland duurzame verbetering 89 in uitvoering 

Barendrecht    

Vrouwenpolder nieuwbouw ca. 120 intentieovereenkomst 

Stationslocatie nieuwbouw ca. 25 eerste verkenning gestart 

[ Vernieuwende contractvormen: ]  

 
We kijken niet alleen naar nieuwe 

bouwmethoden, we zijn ook gestart met 

vernieuwende contractvormen. Fase 1 van 

de vernieuwing van Ridderkerk-Centrum is 

het eerste plan dat Woonvisie volgens de 

design & build methodiek heeft 

aanbesteed.  

 

Bij ons project Geerlaan gingen we nog 

een stap verder. Het renovatieproject 

Geerlaan is aanbesteed volgens het Best 

Value Procurement principe. Voor de 

sector infra al een gebruikelijke manier van 

prestatiegericht aanbesteden, maar in de 

woningbouw zijn we daarin koploper. 

 

 

Impressie: project Geerlaan 

 



  

Verbeteren 
In onze begroting voor 2015 stelden wij een 

duurzaamheidsprogramma vast. 

Betaalbaarheid staat daarin voorop. We 

willen tenslotte de woonlasten voor onze 

huurders beperken. We verduurzamen ons 

bezit met maatregelen om energieverbruik te 

beperken én energie op te wekken. 

 
We onderzoeken de mogelijkheden van het 

nul-op-de-meter-principe in onze woningen, 

zonne-energie en isolerende maatregelen. 

 

Met de gemeente Ridderkerk starten we een 

pilot om nul-op-de-meterwoningen te 

realiseren. Aansluitend op de vele activiteiten 

en initiatieven in Ridderkerk-West in het 

kader van Burger aan zet, worden de eerste 

nul-op-de-meterwoningen in die wijk 

ontwikkeld. 

 

Aan de Rijnsingel (Ridderkerk) en in 

servicewooncentrum Ghijseland (Rhoon) is 

gestart met omvangrijke werkzaamheden: 

onderhoud, verbetering en energetische 

ingrepen. De huurverhoging die hier 

tegenover staat, bedraagt in dit complex 

maximaal de helft van de 

duurzaamheidsinvestering waarbij bewoners 

nooit meer betalen dan de verwachte 

besparing op hun energierekening. De 

bewoner bespaart dus geld en krijgt meer 

comfort. 

 

Dit jaar gaven we 4,1 miljoen euro uit aan 

energetische maatregelen. In ons 

duurzaamheidsbeleid hebben we afgesproken 

dat we tot 2020 70 procent van onze 

woningen naar tenminste label B brengen.  

 

Per 1 januari is de rekenmethodiek voor de 

energielabels veranderd. De labels zijn niet 

meer alfanumeriek maar numeriek 

(energieindex). Welke verschuivingen de 

nieuwe rekenmethodiek mogelijk tot gevolg 

heeft, zijn we inzichtelijk aan het maken.  

Maar uiteindelijk gaat het niet om het etiket 

dat de woningen krijgen, maar dat de 

woningen energiezuinig worden en dat de 

bewoners lage woonlasten hebben.  

Zo zijn dit jaar de complexen Rijnsingel en 

Ghijseland voorzien van duurzame 

maatregelen.  

 

Tot de werkzaamheden behoren onder meer, 

extra isolatie, dubbel glas. De woningen aan 

de Rijnsingel krijgen ook een nieuwe betere 

installatie en de woningen in Ghijseland 

krijgen nog een aantal scootmobielruimtes 

extra en een opknapbeurt van het interieur. 

De 200 woningen aan de Rijnsingel uit 1970 

gaan van gemiddeld label E naar label A.  

 

En de 89 woningen in het servicewoon-

centrumGhijseland gaan van label E naar 

label B. Hiermee zijn we goed op weg om 

onze doelstelling op dit gebied te halen. 

 

Onderhoud 

We vinden het belangrijk dat onze huurders in 

een goed onderhouden, veilige woning wonen 

en voeren op verschillende manieren 

onderhoud uit aan onze woningen.  

 

Planmatig onderhoud  

Onze belanghebbenden gaven in 2015 bij de 

visitatie aan dat de kwaliteit en het beheer 

van onze woningen goed is. Zij beoordeelden 

dit met een 8,3. 

 

Wij gaven in 2015 7,6 miljoen euro uit aan 

planmatig onderhoud. Onze meerjarige 

onderhoudslasten lagen circa 1 procent 

boven het gemiddelde van onze 

referentiegroep. We gaan hier komend jaar 

[ 70 procent meerderheid: ]  

 
Als we bij werkzaamheden iets toevoegen of 

veranderen, vragen we een akkoord van een 

meerderheid van 70 procent van onze bewoners. 

Bij Rijnsingel en complex Ghijseland ging een 

overgrote meerderheid akkoord. 

Bewoners betalen voor de aanpassingen een 

huurverhoging. Wij garanderen dat de besparing 

groter zal zijn dan de huurverhoging. Netto gaat de 

bewoner er altijd op vooruit. 
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kritisch naar kijken en streven naar een 

optimale prijs-kwaliteitverhouding. 

 

In 2015 actualiseerden wij ons 

veiligheidsbeleid. We hebben goed in beeld 

waar onze risico’s liggen en we hebben daar 

beheersmaatregelen op voorzien.  

 

We verwijderden alle asbest met een hoog 

risico is ons bezit. In de komende 15 jaar 

verwijderen we ook de laag risico 

asbesthoudende materialen. Hiermee gaan 

we en stapje verder dan de wet- en 

regelgeving van ons vraagt. In 2015 gaven wij 

725.000 euro uit aan asbestsanering tijdens 

planmatige werkzaamheden. 

 

Door sloop en vervanging verdwenen uit 461 

woningen de open verbrandingstoestellen. 

Blijven er nog ca. 900 open 

verbrandingstoestellen over, voornamelijk in 

complexen die we voor 2020 slopen of 

verbeteren. Wij kijken in 2016 of een snellere 

uitfasering mogelijk is. Tot die tijd zijn alle 

woningen, ook die waar het toestel niet ons 

eigendom is, voorzien van koolmonoxide-

melders voor de veiligheid van de bewoners. 

Bijna 6.000 woningen hebben hang- en 

sluitwerk dat voldoet aan de eisen van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen.  

 

Vijf flats in Ridderkerk-West kregen een 

scootmobielruimte in de voormalige 

containerruimte. Voor het afval kwamen, door 

een samenwerking met de gemeente 

Ridderkerk, ondergrondse vuilcontainers.  

 

Reparatieonderhoud 

Als een bewoner een verzoek tot herstel aan 

ons doorgeeft, is er sprake van 

reparatieonderhoud. We doen ons best om 

reparatieverzoeken zo snel en vakkundig 

mogelijk op te lossen. Hiervoor kunnen wij 

rekenen op onze gespecialiseerde 

contractpartners. Met hen maakten wij 

afspraken over kosten en het algemene 

prestatieniveau van uit te voeren werk. Deze 

afspraken liggen vast in een contract en 

prestaties evalueren wij tenminste elk 

kwartaal. Zo verbeteren we niet alleen onze 

dienstverlening, we beheersen ook onze 

uitgaven beter.  

Dit jaar maakten wij nieuwe prijsafspraken 

voor glasherstel en is onze lijst met standaard 

prijsafspraken uitgebreid. Er is verkennend 

gekeken naar ander andersoortige inkoop van 

reparatieonderhoud dat in aansluiting op de 

visie klantbenadering tot een nieuwe 

procedure voor intake en afhandeling van 

reparatie-verzoeken kan leiden. In 2016 

nemen wij daarover definitief besluit. 

Ontsluiting van ons primair systeem voor 

uitvoerende partijen is om die reden 

uitgesteld. 

 

In 2015 verstrekten we 8.072 reparatie-

opdrachten. Dat is 1 verzoek per 

verhuureenheid. 76 procent hiervan is 

uitgevoerd op basis van de met 

contractpartners afgesproken 

eenheidsprijzen. De gemiddelde kosten per 

verhuureenheid bedragen met 177 euro iets 

minder dan vorig jaar. We hebben gezien dat 

6 procent van de gemaakte kosten is besteed 

aan tussentijdse vervanging van cv-ketels. 

We onderzoeken in 2016 of we het vervangen 

van cv-ketels onder kunnen brengen in 

nieuwe contractvormen met onze 

installateurs. Hiermee beperken we financiële 

risico’s.  

Mutatieonderhoud 

Mutatieonderhoud voeren wij uit nadat een 

woning of bedrijfspand leeg komt. Soms 

kunnen wij volstaan met standaard 

werkzaamheden om te komen tot de 

basiskwaliteit. Als ons strategisch 

voorraadbeleid een hogere standaard 

voorschrijft, dan is meer mutatieonderhoud 

nodig. Het komt ook voor dat bij mutatie 

uitgesteld planmatig onderhoud wordt 

uitgevoerd.  

In 2016 evalueren wij ons mutatiebeleid en 

wordt dit onderdeel van per complex op te 

stellen complexbeheerplannen.      

 

Door de verhuisbeweging die in gang is gezet 

door de herontwikkeling van Ridderkerk-

Centrum en Rijsoord, zagen wij in 2015 het 

aantal mutaties stijgen. Woningen die 

leegkomen in herontwikkelingsgebieden 

worden tijdelijk doorverhuurd. Het mutatie-

onderhoud voor deze woningen is hierop 

afgestemd.  

 



  

De gemiddelde mutatiekosten bedragen 293 

euro per verhuureenheid. 31 procent hiervan 

schrijven we toe aan werkzaamheden die we 

beschreven in ons strategische 

voorraadbeleid 2001 en die we in 2015 

opnamen in het mutatiebudget.  

Een opmerkelijke stijging zien we in de kosten 

voor sanering van asbest. Dit betreft een 

bedrag van 412.000 euro dat staat voor 16 

procent van totaal gemaakte mutatiekosten. 

Voor het verwijderen van asbest volgen we de 

wet- en regelgeving op dit gebied, incidenteel 

verwijderen we asbest soms eerder dan 

wettelijk gezien noodzakelijk is.  

 

Ongeveer 83 procent van de taken van 

mutatieopdrachten is verstrekt met een 

eenheidsprijs.  

Bewoners die langer huren, worden beloond 

met een korting op de mutatietarieflijst. Hoe 

langer het huurcontract, des te hoger de 

korting. Dit telt voor 2 procent mee in de 

totale mutatiekosten.  

 

Woningverbetering  

58 keer vroegen bewoners ons verbeteringen 

als isolatieglas, cv-installaties en 

inbraakwerende voorzieningen, in de woning 

aan te brengen. Als het past in ons 

huurprijsbeleid en onze planning voor 

planmatig onderhoud, voeren we de 

verbetering uit. De kosten berekenen wij door 

in de kale huur.   

Zelf aangebrachte voorzieningen 

(ZAV)  

Wij bieden huurders de mogelijkheid om hun 

woning aan eigen smaak en wensen aan te 

passen. Wel hebben wij daarvoor enkele 

spelregels waarmee we de verhuurbaarheid, 

veiligheid en technische kwaliteit van de 

woning waarborgen. Bij een enkele wijziging 

geven wij de huurder bij vertrek een 

vergoeding. Bijvoorbeeld voor 

energiebesparende maatregelen. De 

afspraken over deze vergoeding maken we 

altijd vooraf.  

Wij kregen in 2015 330 verzoeken. We gingen 

dit jaar vaker op inspectie tijdens de 

uitvoering van het werk door de huurder. Niet 

alleen als het ging om wijzigingen van 

constructieve aard of grote bouwkundige 

ingreep, maar bij ook kleinere wijzigingen om 

bijvoorbeeld esthetische reden. Met deze 

bezoeken willen wij niet alleen interesse 

tonen, wij willen vooral ook meer te weten 

komen over de wensen van onze huurders. 

   

Calamiteiten  

Als gevolg van brand in de keuken lieten wij 

in twee woningen herstelwerkzaamheden 

uitvoeren. Ook was er brand in een berging 

en een algemene ruimte van een flatgebouw. 

In het laatste geval zijn bewoners 

geëvacueerd. Het naastgelegen 

verzorgingshuis bood korte tijd opvang.  

Grootschalige evacuatie was nodig na het 

ontdekken van een gaslekkage aan een 

dienstleiding in complex Rijnsingel 

(Ridderkerk). Gas had zich opgehoopt in de 

kruipruimte. Een deel van de bewoners van 

de flat is opgevangen in een nabijgelegen 

sporthal. Gezien de risico’s is de 

netwerkbeheerder zeer behoedzaam te werk 

gegaan om de situatie onder controle te 

krijgen. Dit heeft behoorlijk wat tijd gekost. 

Pas aan het eind van de dag konden de 

bewoners naar huis. De samenwerking met 

gemeente en hulpdiensten is kort hierna 

geëvalueerd. 
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[ Crisisbestrijding: ]  

 
“Op 21 augustus 2015 kregen de bewoners van een flat aan de 

Rijnsingel te maken met een gaslek. Alles liep goed af, maar de schrik 

onder de bewoners, en ook bij 'huisbaas' Woonvisie en het 

gemeentebestuur was er niet minder om. Onze crisisorganisatie kwam 

in actie, en uit voorzorg werden 54 flatwoningen ontruimd. Een aantal 

bewoners werd opgevangen in sporthal De Beverbol, die tot 

opvanglocatie was bestempeld. Daar heb ik met verschillende 

geschrokken bewoners kunnen spreken. De een nam het incident wat 

luchtiger op dan de ander, maar het bieden van een luisterend oor is 

voor iedereen belangrijk.  

 

Tijdens zo’n incident komt het ook aan op goede samenwerking tussen 

alle betrokkenen: de gemeente, de hulpdiensten, en in dit geval ook 

Woonvisie. De samenwerking met Woonvisie, het contact dat ik had met 

Alfred van den Bosch, dat alles verliep uitstekend. Daar kijk ik met 

tevredenheid op terug. Als je elkaar goed weet te vinden in zulke 

spannende uren, dan komt dat de crisisbestrijding alleen maar ten 

goede.” 

 

Anny Attema, burgemeester 

 

 

Op de foto: Burgemeester van Ridderkerk Anny Attema en Woonvisie-

directeur Alfred van den Bosch in gesprek met de brandweer tijdens het 

gaslek aan de Rijnsingel. Foto: Jos Wesdijk. 

 



  

Financiële continuïteit
  

 
Het huidige verdienmodel van woningcorporaties staat onder druk. Inperking van 

verdienmogelijkheden, een zich gedeeltelijk herstelde vastgoedmarkt en grotendeels 

gelijkblijvende volkshuisvestelijke verwachtingen zorgen ervoor dat woningcorporaties 

scherper aan de wind moeten zeilen. Financiële sturing waarbij kasstromen en de 

marktwaarde centraal staan, denken in maatschappelijke toegevoegde waarde en een 

oog voor risico’s zijn essentieel om onze doelstellingen waar te maken.   

  
 

 

In 2015 maakten wij een start met de 

implementatie van de woningwet. De keuze 

hoe ons sociaal en commercieel bezit te 

scheiden staat hierbij voorop. Na de 

scheiding moeten beide takken levensvatbaar 

zijn. Belangrijk onderdeel bij de uitwerking is 

de waardering van het bezit op marktwaarde 

in verhuurde staat. In 2015 waardeerden wij 

voor het derde jaar, volgens de RJ, ons bezit 

op marktwaarde. Zowel het proces als de 

kwaliteit van onze vastgoeddata zijn op orde. 

 

Marktwaarde nog bewuster betrekken bij 

investeringsbeslissingen en het in kaart 

brengen van de maatschappelijk opgeofferde 

waarde krijgen bij het inbedden van 

vastgoed- en rendementssturing in 2016 

prioriteit.  

 

 

 

 

 

In 2015 deed het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) een review gebaseerd 

op 24 businessvragen. Uitkomst was dat het 

WSW Woonvisie ziet als een gedegen 

corporatie, in control en de financiën op orde, 

waarbij de portefeuillestrategie gedegen is 

opgebouwd met een aanzienlijke 

transitieopgave. 

 

Resultaten 

De jaarrekening 2015 sluit met een positief 

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 

belasting van 28,6 miljoen euro tegen 25,2 

miljoen euro in 2014. Dit verschil komt vooral 

door positieve effecten van de 

marktwaardering via niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen van per saldo 4,6 

miljoen euro (2015: +24,4 miljoen; 2014: 

+19,8 miljoen), de waardeverandering van 

het vastgoed verkocht onder voorwaarden 

van +1,1 miljoen euro, een hogere 

huuropbrengst van 1,3 miljoen euro, lagere 

rentelasten van 0,4 miljoen euro en lagere 

bedrijfslasten van in totaal 1,0 miljoen euro.  

Een aantal overige resultaatseffecten is 

kleiner van aard en hebben bij elkaar een 

positief effect van 0,6 miljoen euro. 

 

De posten die een drukkend (neerwaarts) 

effect hebben op de ontwikkeling van het 

resultaat, zijn de hogere onderhoudslasten (2 

miljoen euro) en de overige 

waardeveranderingen - voornamelijk de 

onrendabele investeringen in het kader van 

projecten; deze hebben een effect van 2,3 

miljoen euro (2015: 16,1 miljoen; 2014: 12,5 

miljoen).  

  

 

Strategische speerpunten 

Solide financiën:: 

 

   Voldoende positieve kasstromen (inclusief aflossing > 0) 

   Rentedekkingsratio > 1,4 

   Solvabiliteit (bij waardering op marktwaarde) > 50% 

    Inzicht krijgen in directe en indirecte rendementen 

   Loan to value (bij waardering op marktwaarde) < 50% 

   Gemiddelde rentekostenvoet onder sectorvereiste (5,25%) 

   Marktwaarde in beeld 

   Marktwaarde- en rendementssturing implementeren 
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De belastingdienst en Woonvisie hebben in 

het boekjaar 2015 overeenstemming bereikt 

over verliesverrekening op projecten conform 

VSO2. Dit heeft geleid tot aanpassing van de 

aangiften vennootschapsbelasting (vpb) 2007 

tot en met  2012 naar nihil. Met ingang van 

de aangifte vpb 2013 heeft Woonvisie ervoor 

gekozen het vastgoed voor fiscale doeleinden 

af te waarderen. De afwaardering naar lagere 

WOZ-waarde betreft circa 55 miljoen euro op 

vastgoed dat 30 procent of meer in waarde is 

gedaald. Dit verlies wordt verrekend met de 

aanslagen over de jaren 2013 tot en met 

2016. De acute vpb last voor 2015 komt uit 

op nihil. Er zijn in 2015 voldoende te 

verrekenen verliezen waardoor het fiscaal 

resultaat van 23,2 miljoen euro volledig kan 

worden gecompenseerd. Eind 2015 staat er  

nog een te verrekenen verlies open van 17,5 

miljoen euro wat leidt tot een toevoeging aan 

de latentie van 4,2 miljoen euro. Dit bedrag is 

als bate opgenomen onder de post 

belastingen in de winst en verliesrekening.  

 

Kasstroomontwikkeling 

De kasstroom uit operationele activiteiten 

was 13,5 miljoen euro. De uitgaande 

investeringskasstroom kon volledig worden 

gedekt met de ontvangsten van onze 

verkopen. Hierdoor was het mogelijk in 2015 

de aflossingen van 9,4 miljoen euro te 

voldoen zonder dit te financieren met een 

nieuwe lening en namen ook onze liquide 

middelen toe met 4,3 miljoen euro. 

 

Waardeontwikkeling en effect op 

vermogensratio’s 

De marktwaarde van het woningbezit van 

Woonvisie is over het jaar 2015 met 27,9 

miljoen euro (3,2 procent) toegenomen. De 

beleggersmarkt en de verwachte 

leegwaardeontwikkeling trokken in 2015 

verder aan. In Ridderkerk en Albrandswaard 

zagen we begin 2015 de omslag van 

daling/stilstand naar stijging.  

 

De marktwaardeontwikkeling van 27,9 miljoen 

euro (3,2 procent) is te verklaren vanuit 

verschillende factoren.  

 

Vooral het herstel van de markt (hogere 

leegwaarde), een aangepaste 

disconteringsvoet en het met de markthuren 

aansluiten bij de in de regio gehanteerde 

waarden, hebben een positieve invloed 

gehad op de marktwaarde van 47 miljoen 

euro.  

 

Daarnaast zorgde ook de reguliere 

huurstijging en de huurharmonisatie bij 

woningmutaties voor een waardeontwikkeling 

van 11,4 miljoen. De toegepaste 

inflatiecorrectie op de exploitatiekosten heeft 

daarentegen een negatief van 3,0 miljoen 

euro.  

 

Een lagere, langjarig ingerekende inflatie (1,8 

in plaats van 2,0 procent) doet de waarde van 

de portefeuille dalen met 8,7 miljoen. 

 

Het volledig inrekenen van de 

verhuurdersheffing in de kasstromen heeft 

een negatief effect gehad van 25,7 miljoen 

euro. 

 

De BOG-portefeuille maakt voor het eerst 

sinds 2012 weer een lichte positieve 

ontwikkeling door van 0,5 miljoen euro. Over 

2015 steeg de waarde met ongeveer 1 

procent. De stijging lijkt in lijn te liggen met 

de economische groei. De verwachting is dat 

de economische groei in 2016 doorzet. Voor 

ons zorgvastgoed spelen de beoogde 

extramuralisering en de daarvoor benodigde 

investeringen een belangrijke rol.  

 

Tot slot is 6,4 miljoen euro waardestijging toe 

te rekenen aan een verfijndere methodiek 

van inrekenen van de mutatiegraad bij 

uitponden (2,4 miljoen), het gelijktrekken van 

verkoopkosten met de corporaties in de regio 

(3,5 miljoen) en overig (0,5 miljoen). 

 

De bedrijfswaarde gaat net als de 

marktwaarde uit van contant gemaakte 

kasstromen en laat dezelfde omhooggaande 

beweging als de marktwaarde laat zien. 

Verschillen in de mate van stijging komen 

door beleidsmatige afwegingen die wel van 

invloed zijn op de bedrijfswaarde maar niet 

op de marktwaarde. Afbeelding 1 laat het 

verschil zien tussen de verschillende waardes 

van ons bezit in 2014 en 2015.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1 

 

De marktwaarde in verhuurde staat en de bedrijfswaarde geven op verschillende wijzen inzicht in 

de vermogensopbouw van Woonvisie. De marktwaarde geeft een geobjectiveerde weergave van 

wat ons bezit waard is en welk marktpotentieel aanwezig is. De bedrijfswaarde is conform de 

belangrijkste parameters van het AW opgesteld en geeft meer het beleidsperspectief weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2 

 

Afbeelding 2 vergelijkt de vermogensratio’s uitgedrukt in beide waarderingen. Beide afbeeldingen 

laten het potentieel zien tussen marktconforme en beleidsmatige aannames. 
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Maatschappelijke toegevoegde 

waarde  

Het vergelijk van de waarden in afbeelding 1 

toont onze maatschappelijke prestatie 

uitgedrukt in geld. Zo maken we zichtbaar 

welk financieel resultaat we niet hebben 

gerealiseerd vanwege onze maatschappelijke 

functie.  

 

De toekomstige kasstromen gebaseerd op de 

marktwaarde in verhuurde staat geeft voor de 

portefeuille van Woonvisie een waarde van 

878 miljoen euro (2014: 856 miljoen euro). 

De toekomstige beleidsmatige doelstellingen 

uitgerekend met de parameters van het 

AW/WSW geven een contante waarde van 

527 miljoen euro (479 miljoen euro). Het 

verschil van 350 miljoen euro is ons 

‘economisch offer’. Voor het beeld kunnen we 

dit rekenkundig omslaan bij een 15 jarige 

kasstroomperiode naar een gemiddelde per 

jaar en komen dan op een maatschappelijke 

toegevoegde waarde van circa 23 miljoen 

euro. Onder andere het niet direct optrekken 

van de huur naar wat de markt maximaal 

aankan is één van de belangrijke oorzaken. 

 

Het verschil tussen de markthuur en de te 

realiseren lagere contract huur leidt tot een 

marktwaarde in verhuurde staat die 

doorgaans lager is dan de gemaakte kosten 

van de nieuwbouw. Hierdoor ontstaan bij 

aanvang van de exploitatie de zogenoemde 

onrendabele investeringen. Voor 2015 

bedragen deze 14,7 miljoen euro.  

 

Aan leefbaarheid en bewonersparticipatie 

heeft Woonvisie vanuit haar visie op prettig 

wonen en leven in 2015 een bedrag van  

1 miljoen euro uitgegeven. 

 

Bovengenoemde bedragen aan leefbaarheid, 

onrendabele investeringen en niet maximale 

huur zijn uitgaven die een woningcorporatie 

doet en een commerciële verhuurder 

(vastgoedonderneming) niet of in zeer 

beperkte mate. De conclusie is dat Woonvisie 

een jaarresultaat had kunnen realiseren dat 

hoger ligt dan nu het geval is. Vanwege onze 

maatschappelijke functie kozen wij hier niet 

voor. 

 

Faciliteringsvolume en beoordeling 
WSW 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

(WSW) beoordeelde medio 2015 de 

financiële positie op basis van het jaarverslag 

2013 en de prognosegegevens 2014. In haar 

jaarlijkse beoordelingsbrief van 24 juni 2015 

verklaart het WSW dat Stichting Woonvisie te 

Ridderkerk voldoet aan de eisen die het 

WSW stelt aan een corporatie als deelnemer. 

Op grond van deze verklaring kan Woonvisie 

binnen de ruimte van het borgingsplafond 

leningen aantrekken met WSW borging. In 

2015 heeft het WSW aan de hand van 24 

vragen gericht op de Business Risks de 

bedrijfsrisico's van Woonvisie beoordeeld.  

 

De 24 vragen gericht op de Business Risks 

maakt onderdeel uit van het nieuwe 

beoordelingsmodel van het WSW. Op basis 

van een goed verlopen review is de 

verwachting dat Woonvisie ook in 2016 

voldoet aan de eisen die het WSW stelt aan 

een corporatie als deelnemer. 

[ Marktwaarde: ]  

 
Wij startten met de waardering van ons bezit op 

marktwaarde in verhuurde staat in 2013. In 2014 
verbeterden wij de vastgoeddata en in 2015 zijn 

deze verder verfijnd. De waardering van ons 
bezit op marktwaarde in verhuurde staat vormt 

de basis voor ‘waardesturing’ in onze 
organisatie. We streven hierbij naar een optimale 

balans tussen ons financiële en 
maatschappelijke rendement. In 2015 werkten 

we aan een nieuw investeringstatuut dat is 
gebaseerd op marktwaarde in plaats van 

bedrijfswaarde. De financiële consequenties van 
vastgoedinvesteringen op onze balans worden 

hiermee direct inzichtelijk gemaakt.  
In 2016 implementeren we het nieuwe 

investeringsstatuut met bijbehorende 
rekeninstrumenten. Naast nieuwe 

rekeninstrumenten voor investeringsbeslissingen 
op marktwaarde, implementeren we in 2016 ook 

een instrument om de directe en indirecte 
rendementen van onze bestaand voorraad op 

complexniveau beter te kunnen monitoren. 

 

 



  

Financiële ratio’s WSW 

De onderstaande grafieken zijn gebaseerd op 

de cijfers van de dVi 2012 tot en met 2024 en 

de begroting 2016. 

 

 

 

 

 

Rentedekkingsgraad (ICR) 
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Solvabiliteit 

 

 
Loan-to-value 

 

 
Dekkingsratio (schuld ten opzichte van WOZ-waarde)
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Toezichtbrief Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT) /  

Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

Sinds 1 juli 2015 valt zowel het financiële 

toezicht als het toezicht op rechtmatigheid, 

governance en integriteit onder van 

verantwoordelijkheid van de Autoriteit 

woningcorporaties (Aw). 

 

Financiële beoordeling 

Op 6 november 2015 ontvingen wij de 

toezichtbrief met daarin het resultaat van de 

jaarlijkse financiële beoordeling. De Aw voert 

jaarlijks een onderzoek uit op basis van de 

ingediende prognosegegevens en de 

verantwoordingsgegevens en andere 

informatie ten aanzien van deelactiviteiten. 

De financiële beoordeling richt zicht op een 

zestal toezichtterreinen die van invloed 

kunnen zijn op de financiële continuïteit. 

Deze terreinen zijn: 

 Kwaliteit financiële verantwoording; 

 Behoud maatschappelijk gebonden 

vermogen; 

 Financieel risicobeheer; 

 Liquiditeit; 

 Solvabiliteit; 

 Draagkracht vermogen. 

 

De financiële beoordeling door de Aw leidt 

niet tot opmerkingen en geeft geen aanleiding 

tot het doen van interventies. 

 

Beoordeling op rechtmatigheid, 

governance en integriteit 

Op 6 november 2015 ontvingen wij de 

toezichtbrief met daarin het resultaat van de 

beoordeling op rechtmatigheid, governance 

en integriteit. Ten aanzien van de naleving 

van wet- en regelgeving heeft de Aw een 

opmerking gemaakt over het toewijzen van 

woongelegenheden met een maandhuur tot € 

699,48 over het verslagjaar 2014. Uit de 

administratie blijkt dat wij voor 90 procent of 

meer woningen hebben toegewezen aan 

huishoudens met een inkomen beneden de 

inkomensgrens van € 34.678,- waardoor wij 

voldoen aan de betreffende wet- en 

regelgeving. Er is echter een 

oordeelonthouding op dit punt van de 

accountant, welke in doorslaggevende mate 

wordt veroorzaakt door de ontoegankelijkheid 

van de huuradministratie van de intermediaire 

verhuurder(s). De Aw verzoekt om met 

ingang van 1-1-2015 in nieuwe contracten te 

borgen dat de juistheid en volledigheid van 

de verantwoording over deze zogenaamde 

intermediaire verhuringen kan worden 

vastgesteld. Ten aanzien van het aantal 

commissariaten heeft de Aw verzocht nadere 

informatie te verstrekken, aangezien in de 

verantwoordingsinformatie staat dat de raad 

van commissarissen leden bevat met meer 

dan vijf commissariaten. Aan de Aw is daarop 

aangegeven dat geen van de 

commissarissen meer dan vijf 

commissariaten heeft volgens de 

puntentelling volgens de Wet Bestuur en 

Toezicht uit 2013, wat de Autoriteit Wonen 

vervolgens schriftelijk heeft bevestigd. Ten 

aanzien van andere onderdelen heeft de Aw 

geen opmerkingen gemaakt en voldoen wij 

aan de wet- en regelgeving. 

 

Risicoanalyse en management 

Risicoanalyse 
De toekomst is per definitie onzeker. De 

ontwikkeling van toekomstige kasstromen is 

gebaseerd op vele aannames. Er is sprake van 

risico, omdat de verwachting rondom deze 

aannames niet gerealiseerd hoeft te worden. Er 

zijn verschillende redenen waarom de realisatie 

af kan wijken van de verwachting. Wij hanteren 

twee methodieken van risicoanalyse. Een set 

aan risico’s die wij zelf beredeneren op basis 

van ‘professional judgement’ en een 

modelmatige gevoeligheidsanalyse gebaseerd 

op fluctuaties in (macro)economische 

parameters. 

 

Wij identificeren en kwantificeren risico’s die 

samenhangen met onze exploitatie, onze 

vastgoedstrategie, te betalen heffingen en onze 

parameters. Het betreft hier voornamelijk 

politieke,  operationele en financiële risico’s en 

risico’s die voorvloeien uit wet en regelgeving. 

De optelling leidt tot een beredeneerde 

risicobuffer. Naast de ingerekende risico’s 

zullen zich altijd kansen voordoen en die 

kunnen worden verzilverd, daar wordt voor de 

zuiverheid bij deze risicoanalyse geen rekening 

mee gehouden.  
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De (macro)economische risico’s zijn door 

middel van een gevoeligheidsanalyse (Monte 

Carlo simulatie) gemodelleerd, op eenzelfde 

wijze zoals ook toegepast bij pensioenfondsen, 

banken en verzekeraars. Een groot aantal 

economische parameters als rente en inflatie, 

maar ook de markt gerelateerde effecten zoals 

de leegwaardeontwikkeling bij woningen zijn 

geanalyseerd. Vervolgens worden 200 

scenario’s rondom onze verwachting 

doorgerekend naar de toekomst en m.b.v. lijnen 

weergegeven.  

 

In de praktijk zal in slechte scenario’s en bij 

economische tegenslag het beleid worden 

aangepast.  

In de berekende varianten wordt het huidige 

beleid onverkort doorgevoerd. Wanneer de 

minimaal vereiste solvabiliteit niet wordt 

gehaald, loopt het dus niet verkeerd af, maar 

zal in de praktijk het gewenste beleid niet 

volledig kunnen worden uitgevoerd en zal dus 

bijsturing plaatsvinden. Deze bijsturing vindt 

plaats door ons risicomanagement waarbij wij in 

2016 een iets andere aanvliegroute kiezen door 

eerst onze kostbaarheden te benoemen. Dit zijn 

zaken welke voor ons van essentieel belang 

zijn en daarmee het fundament waarop onze 

corporatie is gebouwd. Vervolgens kijken we 

naar de omstandigheden die hier een 

bedreiging voor vormen (de risico’s) en 

formuleren beheersingsmaatregelen om deze 

het hoofd te bieden. 

  

Onderbouwing risicoanalyse 2015 

 

Exploitatie 

Aanpassingen ten opzichte van het 

basisscenario: 

 vanaf 2016 rekenen wij met de 

huursombenadering en niet langer met de 

inkomensafhankelijke huurverhoging. Door 

de overheid is een plafond vastgesteld. Dit 

plafond betreft de maximale huurstijging 

van de geheel portefeuille. Dit maximum is 

bepaald op 1   boven inflatie voor de jaren 

2016 t/m 2018 en betreft zowel de reguliere 

alsook stijging bij mutatie. De verwachting 

is dat we dit realiseren maar voor het 

risicoscenario rekenen we sec met 

inflatievolgend voor alle jaren.  

 voor geliberaliseerde woningen rekenen we 

15 jaar 1 procent boven inflatie. Voor het 

risicoscenario rekenen we 5 jaar 1 procent 

boven inflatie waarbij de markt eerder 

tegen het maximum aanloopt. 

 ons bezit transformeert. Bij het 

risicoscenario houden we rekening met een 

hogere huurderving bij zowel daeb als niet 

niet-daeb 0,5 procent extra.  

 huurachterstand vergt veel aandacht. 

Economisch gaat het iets beter, maar 

betaalbaarheid is een aandachtspunt en 

daarmee ook de huurachterstand. We 

rekenen in het risicoscenario met 1,5 

procent in plaats van 1,0 procent.  

 de verhuurbaarheid en daarmee de 

huurprijzen van ons BOG staan onder druk. 

In het risicoscenario rekenen we blijvend 

met 10 procent lagere huurinkomsten die 

ontstaat in de periode 2016 tot en met 

2019. 

 de doorbelasting van de kosten van 

energetische maatregelen in de huren staat 

onder druk  mede door de bevriezing van 

de liberalisatiegrens. In de huidige 

begroting hebben we deze doorbelasting al 

naar beneden bijgesteld van 50 procent 

naar 37,5 procent. In het risicoscenario 

rekenen we met 25 procent. 

 voor 2016 t/m 2025 een verhoging van het 

mutatieonderhoud van 20 procent in 

verband met mogelijke risico’s bij de 

asbestsanering en eventuele hogere 

mutatiekosten in verband met 

kwaliteitsonderhoud (vervangen van 

toiletten, douches en keukens) bij mutatie 

en niet langer planmatig. 

 extra bedrijfskosten in de jaren 2016 en 

2017 met 0,5 miljoen euro vanwege onder 

andere extra investeringen in ICT en 

procesefficiency en kosten voor de 

uitwerking van de woningwet en de 

vernieuwde woonautoriteit.  

 

Wat we wel hebben overwogen, maar niet 

hebben veranderd of opgenomen in het 

basisscenario: 

 het harmoniseren van de huren naar 

uiteindelijk 76 procent. We zien voor 2016 

geen reden waarom we bij nieuwe 

verhuringen de huren niet naar dit niveau 

kunnen verhogen. Voor de latere jaren zien 

we in relatie tot betaalbaarheid en 

woonlasten hier mogelijk wel verschuiving 

in optreden en druk ontstaan. Gezocht 



  

wordt naar een optimum in huur en kwaliteit 

en welk streefhuurpercentage hier bij hoort. 

 de aanpassing van het 

woningwaarderingsstelsel heeft voor 

Woonvisie een neutraal effect.  

 de te betalen vennootschapsbelasting is in 

het basisscenario beperkt geoptimaliseerd 

ingerekend tot en met 2018. Vanaf 2019 

hebben wij geen optimalisaties ingerekend. 

 gegeven de veranderende financiering in 

de zorg blijven er risico’s maar met 

betrekking tot onze verzorgingshuizen een 

aandachtspunt. Door de verbouwing van de 

Riederborgh en het voorgenomen besluit 

zijn de risico’s ingeperkt en ingerekend.  

  

Vastgoedstrategie 

Aanpassingen ten opzichte van het 

basisscenario: 

 de verkoop van bestaande woningen valt 

met 50 procent tegen. 

 de stichtingskosten vallen 10 procent hoger 

uit. 

 

Wat we wel hebben overwogen, maar niet 

hebben veranderd of opgenomen in het 

basisscenario: 

 aanpassing waardeontwikkeling en 

verkoopprijzen portefeuille; we verkopen 

tegen marktwaarde (of niet) en willen dat 

niet veranderen; met de halvering van onze 

verkoopaantallen hebben we dit risico al 

voldoende belegd; 

 verplichte terugkoop van onder 

voorwaarden verkochte woningen is 

vooralsnog niet materieel en daarom niet 

meegenomen; 

 aanpassingen in de projectenportefeuille in 

omvang, tempo, extra duurzaamheid of te 

realiseren woningtypen/doelgroepen zijn 

voor dit risicoscenario niet gemaakt;  

 verhouding DAEB/ niet-DAEB (middeldure 

huur en koop) zoals deze uit onze plannen 

komen laten wij vooralsnog ongewijzigd. 

Eventuele aanpassingen volgen uit de 

beschouwen rondom de woningwet.  

 

Heffingen en overige verplichtingen 

Aanpassingen ten opzichte van het 

basisscenario: 

 de saneringssteun nemen we mee voor 

2017 t/m 2020 (cf. opgave  ILT). In het 

risicoscenario rekenen we de steun dubbel 

in, ondanks dat ILT en WSW de teugels 

hebben  aangehaald en de financieel 

zwakkere corporaties in beeld zijn. 

Gegeven de druk op corporaties om meer 

te doen richting o.a. betaalbaarheid 

gekoppeld aan de verhuurdersheffing geeft 

smallere marges. Anno 2015 is het 

sentiment op de vastgoedmarkt positief en 

de rente laag. Als deze situatie kantelt 

krijgen corporaties het moeilijk.  

 verdere verhoging verhuurdersheffing; er 

bestaat een kans dat de verhuurdersheffing 

in 2018 verder omhoog gaat. In totaal voor 

de branche van 1,7 miljard naar 2,0 miljard 

euro. Dit zou inhouden dat het 

heffingspercentage oploopt tot 0,627 

procent in 2018 en hierna inflatievolgend is.  

 

Wat we wel hebben overwogen, maar niet 

hebben veranderd of opgenomen in het 

basisscenario: 

 een verder oplopende verhuurdersheffing 

zal er naar verwachting alleen komen in 

combinatie met de huurtoeslag en 

eventueel meer huurruimte. Verder is in het 

speelveld mogelijk een uitruil van de 

verhuurdersheffing met de huurtoeslag te 

verwachten.  

 

Parameters 

Aanpassingen ten opzichte van het 

basisscenario: 

 inflatieverwachting voor 2017 en 2018 0,5 

procent lager dan het basisscenario en 

langjarig vanaf 2019 een 

inflatieverwachting van 1,75 procent (0,25 

procent lager dan het basisscenario). Dit 

effect rekenen we door op zowel de 

opbrengsten als de kosten.  

 kostenparameters voor de 

beschouwingsperiode vanaf jaar 6 (2021 

e.v.) plus 0,5 procent. 

 lange rente (tien jaar) DAEB +0,5 procent; 

de kapitaalmarkt geeft hier op dit moment 

geen signaal voor,  macro-economisch is 

het steeds lastiger om de kostprijs van het 

geld goed in te schatten. In het 

basisscenario rekenen we met een 

extracreditspread van 50 basispunten. We 

laten de reële rente in het risicoscenario 

nog eens met 50 basispunten stijgen. 

Gekoppeld aan een lagere verwachte 

langjarige inflatie die zich in onze cijfers 
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niet doorzet in de rentetarieven geeft dit 

een voldoende marge. 

 lange rente (tien jaar) niet-DAEB +1,0 

procent; in verband met een te verwachten 

moeilijke financiering voor niet-DAEB bezit, 

rekenen wij 100 basispunten in. Het 

vergelijk met de markt is nu moeilijk te 

maken, vanwege het geringe aantal 

transacties in niet-daeb financieringen. 

 

Wat we wel hebben overwogen, maar niet 

hebben veranderd of opgenomen in het 

basisscenario: 

 een hogere stijging van de reële rentevoet 

is in het risico-scenario niet verder 

ingerekend, tegen de achtergrond dat dan 

‘de wal het schip keert’ en economische 

stagnatie tot ingrepen in ons beleid leidt. 

De Monte Carlo simulatie gaat wel uit van 

een aantal meer onwaarschijnlijke macro-

economische scenario’s.   

 
Uitkomsten risicoanalyse op marktwaarde 
Van de benoemde aanpassingen op het 

basisscenario hebben de volgende de meeste 

impact:  

 verminderde mogelijkheden bij 

huursombenadering; 

 hogere huurderving; 

 hogere verhuurdersheffing; 

 hogere rentetarieven en/bij een lagere 

inflatie.  

 

Verder stijgen de uitgaven aan rente in de tijd 

het risicoscenario sowieso door een cumulatie 

van uitgaven verhogende en inkomsten 

verlagende effecten.  

 

In de praktijk zal in dergelijke slechte scenario’s 

en bij economische tegenslag het beleid 

worden aangepast. Hier wordt het huidige 

beleid onverkort doorgevoerd. Wanneer een 

minimaal vereiste norm niet wordt gehaald, 

loopt het dus niet verkeerd af, maar zal in de 

praktijk het gewenste beleid niet volledig 

kunnen worden uitgevoerd en zal dus bijsturing 

plaatsvinden. Verhoging van de 

verhuurdersheffing zonder 

compensatiemogelijkheden kan bijvoorbeeld 

leiden tot ingrepen in ons huurbeleid en 

daarmee impact op de betaalbaarheid van onze 

woningen. 

 

Operationele kasstroom (x 1.000)  

 

Rentedekkingsgraad (ICR) 

 
 

DSCR (op basis van normatieve aflossing 
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Solvabiliteit 

 
 

Verloop schuld per VHE (inclusief liquide middelen) 
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Uitkomsten risicoanalyse (middels Monte 
Carlo simulatie)  
De resultaten van de risicoanalyse laten 

kasstroomkengetallen (ICR en DSCR) en de 

solvabiliteit (gebaseerd op bedrijfswaarde) 

van Woonvisie voor de komende jaren zien. 

Er is hierbij uitgegaan van de 

meerjarenbegroting 2016. Voor de DSCR 

geldt dat er een 95 procent kans is dat deze 

in 2027 boven een waarde van 1,03 zal 

liggen. Dit is boven de ondergrens van 1. 

Voor de ICR geldt dat er een 95 procent kans 

is dat deze in 2027 boven een waarde van 

1,88 zal liggen. Dit is ruim boven de gestelde 

ondergrens van 1,40. Voor de solvabiliteit 

geldt hier een 95 procent waarde van 34,97 

procent. Dit houdt in dat er in 95 procent van 

de gevallen nog minimaal 34,97 procent 

solvabiliteit over blijft om de niet macro-

economische risico’s mee op te vangen (denk 

hierbij aan de politieke risico’s en wijzigingen 

in het huurbeleid). 

 

Bij een dergelijke risicoanalyse is het 

gebruikelijk om de onderste 5 procent van de 

scenario’s te negeren. Anders wordt namelijk 

nodeloos risicomijdend beleid gevoerd. 

Wanneer we dit doen is de zogenaamde 

‘Value at Risk’, gelijk aan 5 procent en 

kunnen we de solvabiliteit die we met 95 

procent zekerheid garanderen. 

 

ICR begroting 2016 

 
DSCR begroting 2016 

 
Solvabiliteit (%) begroting 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Risicomanagement 

Om de maatschappelijke opgave te kunnen 

realiseren, moeten de financiële 

mogelijkheden optimaal benut worden. 

Gezien het feit dat Woonvisie ook 

maatschappelijk onderneemt, is 

risicomanagement van essentieel belang. Wij 

hebben strategische, tactische en 

operationele risico’s geïdentificeerd. 

Periodiek worden de specifieke risico’s (op 

strategisch en tactisch niveau) en de 

procesrisico’s (op operationeel niveau) 

beoordeeld en wordt bepaald welke risico’s 

urgent en onacceptabel zijn en waar 

specifieke aanvullende maatregelen op 

worden getroffen om te komen tot een 

acceptabele beheersing. Een complete 

herijking van deze risico's staat gepland voor 

2016. 

In 2015 is een aantal risico’s geïdentificeerd 

waarvan het volume en de kans van optreden 

in kaart is gebracht en waarvoor beheersings-

maatregelen zijn genomen. Het betreft de 

volgende risico’s: 

 verhuurdersheffing 

 renterisico 

 datalekken 

De verhuurdersheffing is in wetgeving 

vastgelegd en daarmee opportuun geworden. 

Het effect hebben wij bij de jaarrekening 2015 

definitief ingerekend in de kasstromen bij 

bepaling van de marktwaarde in verhuurde 

staat van ons sociaal vastgoed.  

Wij voorzien rentrisico's in de jaren 2016 en 

2018. Binnen de kaders van het WSW 

acteren wij om deze risico's terug te dringen 

door tijdig voor 2016 te herfinancieren en 

voor 2018 mogelijk leningen over te sluiten. 

De benodigde acties hebben wij vastgelegd 

in ons treasuryjaarplan. 

Vanuit de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens zijn wij verplicht tijdig te 

acteren op datalekken. Wij hebben onze 

processen hierop aangepast en de 

noodzakelijke signaleringsrollen ingericht. 
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[ Wonen anno nu: ]  

 
‘Wonen anno nu’, dat is de titel van ons ondernemingsplan voor 

de periode 2016-2020. Het plan ligt in een logisch verlengde van 
onze eerdere strategische visie. Er is geen reden voor 

plotselinge veranderingen. Maar na een periode waarin we de 
aandacht vooral richtten op kwaliteitsverbetering is 

betaalbaarheid (de prijs) weer meer leidend in ons handelen 
geworden. Dat laten we terugkomen in de investeringen in onze 

woningvoorraad, in de woonruimtebemiddeling en in ons 
huurbeleid. Ook op onze dienstverlening ligt een nieuwe focus. 

We geven onze klanten de ruimte om hun eigen ideeën over 
wonen vorm te geven. We bedienen onze klanten op een 

eigentijdse manier en zien dat terug in de vormgeving van de 
organisatie.  

  

We streven er naar om een sterke en ondernemende corporatie 
te zijn, nu en in de toekomst. Meer dan voorheen zoeken we 

naar kansen om te ondernemen in de regio. Door deze 
regionale kansen te benutten verwachten we steeds meer 

volkshuisvestelijk rendement te behalen. Dit doen we door de 
overmaat van ons vermogen in te zetten op de zuidas van 

Rotterdam. We willen samenwerkingen aangaan met collega-
corporaties in de regio en daar inspringen waar kansen blijven 

liggen. 
  

We richten ons op een toekomst waarin onze medewerkers de 
operationele processen dagelijks evalueren en verbeteren. Dit 

continue verbeterproces leidt tot een meetbare 
efficiencydoelstelling. Vanuit de wens om de rentabiliteit op een 

niveau te houden waar externe toezichthouders goedkeuring 
aan verlenen, zullen ook de overige bedrijfskosten en 

onderhoudskosten getemperd worden. Woonvisie spiegelt zich 
hierbij met name aan middelgrote woningcorporaties in de 

Aedes benchmark.    



  

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015 (na resultaatsbestemming)
bedragen x € 1.000

Referentie 31-12-2015 31-12-2014

Vaste activa 

Materiële vaste activa  1.1

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4.089                 4.225                     

4.089                 4.225                     

Vastgoedbeleggingen 1.2

Commercieel vastgoed in exploitatie 66.798               80.494                   

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 810.706             775.717                 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 9.475                 9.422                     

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3.546                 37                          

890.525             865.670                 

Financiële vaste activa  1.3

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.3.1 18                      18                          

Latente belastingvordering(en) 1.3.2 4.885                 684                        

Leningen u/g 1.3.3 9                        11                          

Overige vorderingen 1.3.4 585                    343                        

5.497                 1.056                     

Subtotaal 900.111             870.951                 

Vlottende activa

Voorraden 1.4

Vastgoed bestemd voor verkoop 1.4.1 1.217                 1.776                     

Overige voorraden 1.4.2 -                         217                        

1.217                 1.993                     

Vorderingen  1.5

Huurdebiteuren 1.5.1 479                    654                        

Gemeenten 1.5.2 4                        3                            

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.5.3 1.792                 -                            

Overige vorderingen 1.5.4 315                    201                        

Overlopende activa 1.5.5 457                    1.125                     

3.047                 1.983                     

Liquide middelen  1.6

Kas 1                        3                            

Rekening-courant banken 4.527                 2.061                     

Gelden onderweg 2                        0                            

Spaarrekeningen (direct opeisbaar) 7.500                 5.674                     

12.030               7.738                     

Subtotaal 16.294               11.714                   

Totaal 916.405             882.665                 
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  Balans per 31 december 2015 (na resultaatsbestemming)
bedragen x € 1.000

Referentie 31-12-2015 31-12-2014

Eigen vermogen 1.7

Overige reserves  670.779             638.018                 

670.779             638.018                 

Voorzieningen 1.8

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 1.8.1 18.851               10.011                   

Voorziening latente belastingverplichtingen 1.8.2 417                    393                        

Overige voorzieningen 1.8.3 30                      32                          

19.298               10.436                   

Langlopende schulden 1.9

Schulden/leningen kredietinstellingen 1.9.1 182.585             204.400                 

Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.9.2 9.856                 10.836                   

Overige schulden 1.9.3 106                    91                          

192.547             215.327                 

Subtotaal 882.624             863.781                 

Kortlopende schulden 1.10

Schulden aan kredietinstellingen 1.10.1 21.814               9.594                     

Schulden aan leveranciers  1.10.2 3.210                 1.749                     

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.10.3 1.850                 1.495                     

Schulden ter zake van pensioenen 1.10.4 16                      49                          

Overige schulden 1.10.5 97                      292                        

Overlopende passiva 1.10.6 6.794                 5.705                     

33.781               18.884                   

Subtotaal 33.781               18.884                   

Totaal 916.405             882.665                 



  

 Winst-en-verliesrekening 2015
bedragen x € 1.000

Referentie Jaarrekening Jaarrekening

2015 2014

Exploitatie vastgoedportefeuille 2.1

Huuropbrengsten 2.1.1 59.739               58.454                   

Opbrengsten servicecontracten 2.1.2 3.347                 3.001                     

Af: Lasten servicecontracten 2.1.3 3.460                 3.437                     

Af: Lasten verhuur en beheeractiviteiten 2.1.4 5.647                 5.349                     

Af: Lasten onderhoudsactiviteiten 2.1.5 16.558               14.544                   

Af: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2.1.6 7.230                 6.987                     

Af: Afschrijvingen op materiële vaste activa 2.1.7 44                      34                          

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 30.147               31.104                   

Verkoop vastgoed in ontwikkeling 2.2

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling -                         289                        

Af: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -                         308                        

Af: Toegerekende organisatiekosten -                         104                        

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -                         -123                      

Verkoop vastgoedportefeuille (inclusief voorraad) 2.3

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.3.1 5.527                 2.946                     

Af: Toegerekende organisatiekosten 2.3.2 303                    239                        

Af: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 2.3.3 4.342                 1.147                     

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 882                    1.560                     

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.4

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.4.1 -16.104              -12.475                 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.4.2 24.417               19.763                   

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 2.4.3 1.033                 -126                      

Saldo waardeveranderingen vastgoedportefeuille 9.346                 7.162                     

Overige activiteiten 2.5

Opbrengsten overige activiteiten 2.5.1 474                    19                          

Af: Kosten overige activiteiten 2.5.2 11                      167                        

Netto resultaat overige activiteiten 463                    -148                      

Overige organisatiekosten 2.6

Af: Overige organisatiekosten 2.6.1 2.589                 4.071                     

Netto resultaat overige organisatiekosten -2.589                -4.071                   

Leefbaarheid 2.7

Af: Kosten leefbaarheid 2.7.1 973                    1.161                     

Netto resultaat leefbaarheid -973                   -1.161                   

Financiële baten en lasten 2.8

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 32                      64                          

Af: Rentelasten en soortgelijke kosten 8.723                 9.171                     

Saldo financiële baten en lasten -8.691                -9.107                   

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefeningen voor belastingen 28.585               25.216                   

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.9 4.176                 -2.526                   

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefeningen na belastingen 32.761               22.690                   

Jaarresultaat na belastingen 32.761               22.690                   
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Kasstroomoverzicht (directe methode)
bedragen x € 1.000

2015 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren en vergoedingen 62.405               62.121               

Overige opbrengsten 93                      254                    

Saldo ingaande kasstroom 62.498               62.375                   

Uitgaven:

Lonen en salarissen -5.436                -5.601                

Onderhoudsuitgaven -13.576              -12.519              

Verhuurdersheffing/Saneringsheffing -5.292                -6.745                

Overige bedrijfslasten -13.898              -16.020              

Vennootschapsbelasting -2.336                -1.755                

Rentelasten -8.464                -9.961                

Saldo uitgaande kasstroom -49.002              -52.601                 

Kasstroom uit operationele activiteiten 13.496               9.774                     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Ontvangsten MVA:

Verkoopontvangsten 5.947                 2.764                 

Subsidies -                         -                         

Saldo ingaande kasstroom MVA 5.947                 2.764                     

Uitgaven MVA:

Nieuwbouw/aankoop woongelegenheden -3.819                -4.581                

Overige investeringen -1.926                -5.042                

Saldo uitgaande kasstroom MVA -5.745                -9.623                   

Ontvangsten FVA:

Ontvangsten FVA -                         -                         

Uitgaven FVA -                         -7                       

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA -                         -7                          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 202                    -6.866                   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten financieringen:

Nieuwe leningen -                         10.000               

Storting kasgeld/roll-over    (1.10.1) 2.000                 -                         

Saldo ingaande kasstroom financieringen 2.000                 10.000                   

Uitgaven financieringen:

Aflossingen leningen    (1.10.1) -9.405                -17.063              

Aflossing kasgeld/roll-over -2.000                -                         

Saldo uitgaande kasstroom financieringen -11.405              -17.063                 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -9.405                -7.063                   

Toe- of afname liquide middelen 4.293                 -4.156                   

Beginsaldo liquide middelen     (1.6) 7.737                 11.893                   

Eindsaldo liquide middelen    (1.6) 12.030               7.737                     

Saldo mutatie boekjaar 4.293                 -4.156                   

Uitgangspunten bij het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij de directe methode worden de kasstromen rechtstreeks afgeleid uit de administratie, dat wil zeggen 

vanuit alle kas-bankmutaties van de organisatie. Zo wordt direct duidelijk hoe Woonvisie de middelen genereert. 

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat 

uit liquide middelen die vrij te beschikking staan van de organisatie.



  

 
  

Algemene toelichting

Algemeen

Activiteiten

Grondslagen voor consolidatie

Schattingen

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Regelgeving

Vergelijking met voorgaand jaar

Stelselwijziging

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Alle bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.

Woonvisie vormt zich bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 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 de waarderingsgrondslagen of bij de toelichting op de betreffende 

jaarrekeningposten.

Woonvisie, statutair gevestigd en kantoor houdende te Koningsplein 50 in Ridderkerk, is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft 

landelijke toelating en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de daaraan gekoppelde 

Ministeriële Regelingen en voor 2015 ook nog het Besluit Beheer Sociale-Huursector. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van 

woningen. Het werkgebied betreft Ridderkerk en Albrandswaard.

In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans 

en winst-en-verliesrekening worden in de jaarrekening genummerd.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar, met uitzondering van de toegepaste 

stelselwijziging.

Stichting Woonvisie vormt sinds 20 december 2007 een organisatorische en economische eenheid met Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V. Woonvisie heeft een 

honderd procent deelneming in Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V. Integrale consolidatie is niet aan de orde vanwege het beperkte materiële belang. Bijlage 4 geeft de 

specificaties van Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V. Daarnaast heeft Woonvisie belangen in meerdere verenigingen van eigenaars (VVE's). Zie hiervoor bijlage 5. 

VVE’s worden niet geconsolideerd door het bijzondere karakter en de beperkte omvang van het belang hierin.

De jaarverslaggeving voor toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 moet voldoen aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale 

Huursector. In dit besluit wordt Titel 9 Boek 2 BW voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. De wet is nader uitgewerkt in de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving (RJ) en in het bijzonder RJ645. In de RJ 2015 is RJ645 niet opgenomen in afwachting van de vernieuwde richtlijn. Voor de jaarrekening 

2015 sluiten wij bij afwezigheid van deze richtlijn aan bij de op 31 januari 2011 door de Raad voor de jaarverslaggeving (RJ) ingevoerde Richtlijn 645 toegelaten 

instellingen volkshuisvesting. Die richtlijn was voor het eerst van kracht voor het boekjaar 2012. In deze richtlijn zijn onder meer specifieke modellen voor de balans en de 

winst-en-verliesrekening opgenomen en zijn voor de sector specifieke presentatie, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. 

In het verslagjaar 2014 werden de zelfstandige woongelegenheden van het commercieel en sociaal vastgoed in exploitatie nog gesplitst op basis van de op dat moment 

geldende liberalisatiegrens en de toenmalige contracthuur. Met ingang van verslagjaar 2015 splitsen wij de zelfstandige woongelegenheden in exploitatie conform de 

Woningwet 2015 op basis van de huur bij ingang van het huurcontract. Daarnaast zijn alle parkeervoorzieningen vanaf 2015 geclassificeerd als niet-DAEB waardoor ze 

vallen onder het commercieel vastgoed in exploitatie. Alle DAEB eenheden worden volledig geclassificeerd als sociaal vastgoed in exploitatie en niet-DAEB eenheden als 

commercieel vastgoed in exploitatie. Met deze nieuwe classificatie sluit de verwerking in de jaarrekening aan met zowel RJ 213 als de Woningwet 2015. 

Voor een overzicht van het effect van de stelselwijziging op de classificatie van het vastgoed in exploitatie verwijzen wij naar de toelichting op de balans per 31-12-2015 

rubriek 1.2 Vastgoedbeleggingen.

De stelselwijziging betreft een verschuiving van sociaal vastgoed in exploitatie naar commercieel vastgoedin exploitatie en vice versa en heeft daardoor geen effect op het 

totaal van het eigen vermogen. Hierna is een overzicht gegeven van het effect van de stelselwijziging binnen het eigen vermogen ultimo 2014 (bedragen x € 1.000).
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                 638.018 

Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed in exploitatie -17.848                 

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 17.847                   

                 638.017 

Classificatie

- Zelfstandige woongelegenheden met een huurprijs onder de liberalisatiegrens bij aanvang contract kwalificeren als DAEB, de overige kwalificeren als niet-DAEB.

- Parkeervoorzieningen kwalificeren als niet-DAEB.

- Bedrijfs Onroerend Goed kwalificeert als niet-DAEB.

- Zorg vastgoed (onzelfstandige woongelegenheden) kwalificeert als DAEB.

- Maatschappelijk vastgoed kwalificeert als DAEB.

Kwalificatie

Marktwaarde in verhuurde staat

Bedrijfswaarde

Met name onder het kopje grondslagen voor vastgoedbeleggingen is de grondslag voor de waardering op marktwaarde in verhuurde staat nader uitgeschreven.

Eigen vermogen per 31 december 2014 vóór stelselwijziging

Het effect van de stelselwijziging op het resultaat over 2014 is nihil. 

In de richtlijn 645 is opgenomen dat een toegelaten instelling een keuze dient te maken voor kwalificatie van het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel of als 

vastgoedbelegging. Deze keuze heeft invloed op de waardering. Woonvisie kiest ervoor het volledige bezit te waarderen als vastgoedbelegging.

Woonvisie waardeert haar vastgoed op marktwaarde in verhuurde staat. Deze methode geeft naar onze mening het meest objectief inzicht in de waarde van de 

complexen, rekening houdend met de risico’s per complex. Ook sluit deze methode het beste aan bij de rendementsfilosofie bij investeringen en stelt het ons beter in staat 

de maatschappelijke bijdrage van Woonvisie als woningcorporatie te duiden.

Eigen vermogen per 31 december 2014 ná stelselwijziging

Per complex is er op deze wijze een verdeling van de verhuurbare eenheden ontstaan tussen DAEB en niet-DAEB. Het DAEB vastgoed classificeert als het sociaal 

vastgoed in exploitatie en het niet-DAEB vastgoed classificeert als het commercieel vastgoed in exploitatie.

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden 

verkregen met de uitoefening van het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van 

toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering. 

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van de directie weergeven van de economische 

omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2015 intern 

geformaliseerde meerjaren begroting.

De kosten van planmatig groot onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt 

uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus.

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten:

In de richtlijn 645 is opgenomen dat een toegelaten instelling de onroerende zaken in exploitatie dient te classificeren in sociaal vastgoed en commercieel vastgoed. 

Woonvisie heeft er hierbij voor gekozen om aan te sluiten bij de indeling zoals deze ook is gemaakt voor de kwalificatie van het bezit inzake de diensten van algemeen 

economisch belang (de zogenoemde DAEB niet-DAEB indeling, zoals vastgelegd in de nieuwe Woningwet). De verdeling kent de volgende principes:

Kosten

Prijsinflatie (basisgegeven) 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Bedrijfskosten en zakelijke lasten 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,50%

Onderhoud 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,50%

Loon 1,75% 2,00% 2,25% 2,50% 2,50% 2,50%

Investeringen (bouwkosten) 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,50%
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Verkopen onder voorwaarden

De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn gewaardeerd tegen actuele waarde.

Model resultatenrekening

Vaste activa

Materiële vaste activa

 

Onroerende en roerende zaken voor eigen gebruik en ten dienste van de exploitatie

Vastgoedbeleggingen

Algemeen

Er is gerekend met de volgende bijkomende uitgangspunten:

- Een restwaarde op basis van geschatte grondwaarde na aftrek van ingerekende sloopkosten van 5.000 euro per woning (nominaal) aan het einde van de 

exploitatieperiode of de verwachte opbrengstwaarde bij verkoop. 

- De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende levensduur van de complexen (variërend van 1 tot 50 jaar), de minimale 

levensduur is gesteld op vijftien jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is.

- De heffingsbijdrage van de Autoriteit Woningcorporaties en de verhuurderheffing maken onderdeel uit van de bedrijfswaarde.

- De te betalen vennootschapsbelasting maakt geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde.

- Een mutatiegraad, per complex bepaald, tussen 1 en 15 procent en huurharmonisatie tot max. 100 procent van de maximaal redelijke huur, afhankelijk van de 

streefhuur.

 

De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van het maximale bedrag dat kan worden 

verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. Ter bepaling van dit bedrag 

worden taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe deskundigen. 

Deze verkopen worden voor een periode van vijf jaar in de waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter van de geoormerkte 

verkopen.

De bedrijfswaarde is voor Woonvisie niet de waarderingsgrondslag en wordt om die reden als toelichting in de bijlagen opgenomen. 

De onroerende en roerende zaken voor eigen gebruik worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek 

van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Bij de bepaling van de afschrijvingen is, indien van 

toepassing, rekening gehouden met eventuele restwaarden.

De activa ten gunste van leveringen en diensten worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van 

annuïtiaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Een vastgoedbelegging is een onroerende zaak die wordt aangehouden om huuropbrengsten, waardestijging of beide te realiseren. Deze belegging wordt 

aangehouden, gericht op het realiseren van een zo optimaal mogelijk rendement. Onroerende zaken die primair worden aangehouden voor verkoop, als onderdeel van 

de gewone bedrijfsvoering, worden niet beschouwd als vastgoedbelegging zo ook onroerende zaken in ontwikkeling ten behoeve van derden en onroerende zaken 

voor eigen gebruik.

In de functionele indeling zijn de kosten en opbrengsten, met uitzondering van de personeelskosten en de overige bedrijfskosten, direct toegewezen aan de 

bedrijfsactiviteiten van Woonvisie. Kosten en opbrengsten waar geen specifieke activiteiten van Woonvisie tegenover staan zijn verantwoord onder de overige 

organisatiekosten. De saldi van de personeelskosten en de overige bedrijfskosten zijn indirect aan de bedrijfsactiviteiten en de overige organisatiekosten toegewezen op 

basis van toegerekende uren van de op 31 december 2015 beschikbare formatie.
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Commercieel vastgoed in exploitatie

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging

Waardering

Waarderingsgrondslag

Basisveronderstelling

Waarderingsmethode

Gehanteerde complexindeling

Herkomst parameters

Externe taxateur

In overleg met de deskundigen uit de markt en andere deelnemers aan deze waarderingsmethodiek worden de generieke parameters voor het taxatieproces 

vastgesteld.

Woonvisie waardeert haar commercieel vastgoed in exploitatie en haar sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging, bij eerste verwerking, tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs en daarna tegen actuele waarde, zijnde de reële waarde oftewel marktwaarde in verhuurde staat.

Uitgangspunt is dat de volledige portefeuille tweemaal per jaar intern wordt gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat op basis van de Discounted Cash Flow 

(DCF) methode. Jaarlijks wordt 1/3 van de interne taxaties (twee rondes van 1/6) door een beëdigd externe taxateur gevalideerd. Dit is overeenkomstig de Global 

Investment Performance Standards (GIPS) die in 1999 zijn gepubliceerd door het toenmalige AIMR (inmiddels CFA Institute).

Het sociaal vastgoed in exploitatie omvat zelfstandige woongelegenheden in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens bij aanvang contract en het 

maatschappelijk vastgoed. De liberalisatiegrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 januari door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld, voor het jaar 2015 geldt een bedrag van 710,68 euro. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan 

maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs-, en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is 

opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 september 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.

De marktwaarde in verhuurde staat wordt bepaald als de meest waarschijnlijke prijs, die redelijkerwijs op de markt te verkrijgen is op balansdatum tussen ter zake goed 

geïnformeerde, tot transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn.

Bij gebrek aan een actieve markt voor sociaal en commercieel vastgoed in verhuurde staat of een actieve markt waarvan de waarde in verhuurde staat kan worden 

afgeleid, wordt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen gebaseerd op een modelmatige, op kasstromen gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de 

methodiek zijn als volgt: 

Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat zelfstandige woongelegenheden in exploitatie met een huurprijs boven de liberalisatiegrens bij aanvang contract, de 

parkeervoorzieningen, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed in exploitatie.

Bij de marktwaarde in verhuurde staat worden twee verschillende scenario’s voor de DCF onderscheiden, het scenario doorexploiteren en het uitpondscenario. De 

marktwaarde in verhuurde staat wordt bepaald als hoogst realiseerbare waarde die redelijkerwijs op de markt te verkrijgen is (i.c. de meest waarschijnlijke prijs), 

berekend op basis van een doorexploitatie en uitpondscenario.

• De marktwaarde in verhuurde staat bij doorexploiteren, representeert het bedrag dat de onroerende zaken bij complexgewijze verkoop aan een derde, die aansluitend 

de huurexploitatie voortzet, naar schatting zal opbrengen. Hierbij wordt van de aanname uitgegaan dat de lopende huurovereenkomsten met alle daaraan verbonden 

rechten en plichten in stand worden gehouden, inclusief de specifieke kenmerken die typerend zijn voor de exploitatie onder marktconforme omstandigheden. Er wordt 

gestreefd naar een optimalisatie van de inkomsten middels het verhuren van leegkomende woningen tegen de maximaal redelijke huurprijs conform het 

Woningwaarderingsstelsel (WWS) dan wel de marktconforme huurprijs. 

• De marktwaarde in verhuurde staat bij uitponden, representeert het bedrag dat de onroerende zaken bij complexgewijze verkoop aan een derde, die aansluitend zal 

uitponden, naar schatting zal opbrengen. Bij dit scenario is er sprake van zowel een (afnemende) exploitatiekasstroom als een verkoopkasstroom. Voor de 

exploitatiekasstroom geldt in principe hetzelfde als bij het scenario doorexploiteren. Bij het uitpondscenario wordt van de aanname uitgegaan dat de lopende 

huurovereenkomsten met alle daaraan verbonden rechten en plichten in stand worden gehouden. Er wordt gestreefd naar een optimalisatie van de inkomsten middels de 

verkoop van woningen aan zittende huurders c.q. middels de verkoop van vrijkomende woningen aan derden. In het geval van uitponden wordt er van uitgegaan dat 

alle woningen direct worden aangeboden aan de zittende huurder, en dat de resterende huurwoningen aan derden worden verkocht na beëindiging van het 

huurcontract.

• 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 zijn bijvoorbeeld afgesloten 

convenanten met gemeenten over aan te houden volumes in huur-prijs categorieën en mogelijk in de toekomst te maken prestatie afspraken zijn niet opgenomen in de 

waardering van het vastgoed. 

• 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).

• Om de uiteindelijke marktwaarde in verhuurde staat te bepalen worden de koperskosten, genormeerd op 3%  overdrachtskosten voor woningen en 7%  

overdrachtskosten voor bedrijfs onroerend goed, in mindering gebracht.

De gekozen complexindeling sluit aan bij de financieel administratieve complexindeling zoals die ook in het primaire systeem is opgenomen en die ten behoeve van de 

sturing wordt gehanteerd. Uitgangspunten binnen deze complexindeling zijn homogeniteit van het bezit binnen een complex alsmede vergelijkbare bouwjaren. Per 

complex (zijnde een kasstroomgenerende eenheid) is ten behoeve van de taxatie een onderscheid gemaakt tussen woningen en BOG/parkeren. Dit is noodzakelijk 

omdat binnen de gekozen waarderingssystematiek de methodiek en de opbouw van de parameters verschilt.
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Beklemmingen

Nadere toelichting waarderingsparameters

• Disconteringsvoet

• Onderhoud

Bij onderhoud gaat het enkel om het zogeheten instandhoudingonderhoud: het onderhoud dat benodigd is om het object in dezelfde technische staat te behouden als 

waarin het zich op het moment van waarderen bevindt. Daaronder worden ook die onderhoudsmaatregelen begrepen, die nodig zijn om eventueel achterstallig 

onderhoud op te heffen, zonder dat sprake is van een verbetering van de kwaliteit van het complex op basis waarvan een huurverhoging gevraagd zou kunnen 

worden. Tot het onderhoud wordt ook gerekend het zogeheten incidenteel of klachtenonderhoud. 

Instandhoudingsonderhoud wordt in de waardering van woningcomplexen meegenomen als een geschat normatief bedrag per woning per jaar. De zogenoemde VTW 

(Vastgoed Taxatie Wijzer) voor onderhoudslasten is hiervoor de basis. De normatieve bedragen voor instandhoudingsonderhoud volgens de VTW  worden bepaald 

aan de hand van het type woning, het bouwjaar, het type kozijnen (kunststof of hout) en het type installaties (cv en warm water). 

Alleen incidenteel worden afwijkingen toegestaan, die moeten dan wel expliciet worden onderbouwd. 

• Mutatiegraad

De woningen kenden ultimo 2015 een gemiddelde mutatiegraad van 5,9 procent.

De belangrijkste parameters lichten we hieronder kort toe:

• Exit yield (% )

De eindwaarde of restwaarde is de geschatte opbrengstwaarde van het object aan het einde van de beschouwingsperiode. De eindwaarde wordt bepaald door de 

geschatte bruto huuropbrengsten aan het einde van de beschouwingsperiode te delen door een geschat (bestaande voorraad) of gewenst (investeringsprojecten) 

rendement. Dit rendement wordt de Exit yield (EY) genoemd. Hoe hoger de Exit yield hoe lager de eindwaarde. 

De woningen kenden ultimo 2015 een gemiddelde Exit yield van 7,6 procent. Voor de BOG-eenheden gold ultimo 2015 een gemiddelde Exit-yield van 9,7 procent.

- Een marktrisico-opslag voor de in te schatten exploitatierisico’s van het object, die specifiek voortvloeien uit het gebied en de markt waar het vastgoedobject in is 

gelegen, ten opzichte van het eerder bepaalde generieke onroerend goed risico. 

De disconteringsvoet is de vertaling van de rendementseis waartegen inkomsten contant worden gemaakt. Deze disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde 

van inkomsten in de toekomst te bepalen. Als basis voor de disconteringsvoet wordt het 24-maandsgemiddelde van de 10-jaars IRS (Interest Rate Swap) genomen. Het 

24-maandsgemiddelde wordt bepaald door de IRS zoals deze geldt op het moment van waardebepaling op peildatum en de IRS op de laatste dag van de 23 daaraan 

voorgaande kalendermaanden te middelen. Deze rentevoet wordt verhoogd met: 

- Een objectrisico-opslag voor het specifieke vastgoedsegment waartoe het object behoort, ten opzichte van het eerder onderscheiden generieke vastgoedrisico en het 

specifieke marktrisico. Hoe hoger het ingeschatte risico van het object hoe hoger het te hanteren percentage.

In de uitgangspunten voor de waardering dient rekening te worden gehouden met de juridische en feitelijke verplichtingen die direct of indirect verbonden zijn aan het 

vastgoed. Indien deze verplichtingen met het vastgoed “meeverhuizen” naar de mogelijke ontvanger is het dus onlosmakelijk verbonden met het vastgoed en daarmee 

van invloed op de waarde. Deze verplichtingen worden beklemmingen genoemd. Eigen interne beleidsbeslissingen, die dus niet over gaan naar de potentiele 

ontvanger, zijn dus geen beklemming en worden in de waardering dan ook niet meegenomen in de hoogte van de waardering.

Een specificatie van de vigerende beklemmingen is opgenomen onder Niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Bij de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat worden de volgende parameters gehanteerd:

• Exit Yield

• Disconteringsvoet

• Inflatie, huurstijging en kostenstijgingen

• Vrije verkoopwaarde (op moment van waardebepaling)

• Verkoopwaardestijging

• Stijging markthuur

• Onderhoudsnorm

• Beheerkosten (norm)

• Splitsingskosten

• Verkoopkosten

• Mutatieleegstand (aantal maanden)

• Mutatiegraad

- Een vastgoed sector gebonden risico-opslag, ter compensatie van het verschil tussen het generieke onroerend goed risico van het te waarderen object en de 

generieke risicovrije rentevoet.

• Beheerkosten

Onder beheerkosten worden verstaan de interne kosten gemaakt ten behoeve van het beheer van ieder object, inclusief kosten van huurherziening en interne kosten 

gemaakt voor de verhuur en marketing van het object en exclusief niet-object gebonden kosten, maatschappelijke beheerskosten, taxatiekosten en accountantskosten. De 

beheerkosten worden rechtstreeks afgeleid uit de Vastgoedexploitatiewijzer, als zijnde de meest representatieve norm in de markt.

De woningen kenden ultimo 2015 een gemiddelde disconteringsvoet van 8,0 procent. Voor de BOG-eenheden gold ultimo 2015 eveneens een gemiddelde 

disconteringsvoet van 8,0.

• Mutatieleegstand

De periode waarin geen huur wordt ontvangen voor leegstaande eenheden.
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Afschrijvingen

Mutatie reële waarde

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Typering

Waardering

- Fase "In ontwikkeling, intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd"

- Fase “Projecten in aanbouw”

Bijzondere waardeverminderingen 

Vanaf het moment dat een (deel)project in de fase "In ontwikkeling, intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd" is aangekomen wordt het (deel)project initieel en na 

de eerste verwerking gewaardeerd tegen de tot en met balansdatum bekende werkelijke kosten onder aftrek van eventuele voorzieningen onrendabele toppen. 

Wanneer er sprake is van een lagere marktwaarde onder aftrek van nog te verwachten kosten dan volgt waardering tegen die lagere marktwaarde. 

Indien op individueel niveau (project, deelproject of eenheid) gemotiveerd wordt afgeweken van bovenstaande afboeking, dan zal het vastgoed in ontwikkeling ten 

behoeve van de exploitatie als vastgoedbelegging ultimo balansdatum worden gewaardeerd tegen de tot en met balansdatum bekende werkelijke kosten of lagere 

marktwaarde.

Waardering tegen de op balansdatum bekende werkelijke kosten onder aftrek van eventuele onrendabele toppen of tegen lagere marktwaarde in verhuurde staat op 

basis van markthuur (vergelijkbaar met 85 procent van de leegwaarde) minus nog te verwachten kosten.

Waardering tegen de op balansdatum bekende werkelijke kosten onder aftrek van eventuele voorzieningen onrendabele toppen, of tegen lagere marktwaarde 

(vergelijkbaar met 75 procent van de leegwaarde).

Het vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van de exploitatie als vastgoedbelegging wordt gewaardeerd op basis van RJ 213.106. Dit betreft uitsluitend complexen in 

aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie zijnde een vastgoedbelegging en complexen in exploitatie waar een levensduurverlengende 

investering wordt gerealiseerd.

Mutaties in de reële waarden van Commercieel vastgoed in exploitatie en Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging worden in de winst-en-

verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. Mutaties in de reële waarde worden binnen het eigen vermogen 

afzonderlijk als ‘herwaarderingen’ bijgehouden en in de toelichting op het eigen vermogen vermeld.

Complexen in aanbouw worden uitsluitend gekwalificeerd als vastgoed in ontwikkeling wanneer de bijbehorende projectplannen intern zijn geformaliseerd en extern zijn 

gecommuniceerd. Gemaakte kosten voor projecten inzake complexen in aanbouw die niet aan deze kwalificatie voldoen zullen in het betreffende verslaggevingsjaar 

direct ten laste van de winst-en-verliesrekening worden gebracht. Op individueel niveau (project, deelproject of eenheid) kan Woonvisie afwijken van de bovenstaande 

standaard kwalificatie, mits de afwijking gemotiveerd is onderbouwd. 

De vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden gewaardeerd tegen de tot en met balansdatum bekende werkelijke kosten of lagere 

marktwaarde. Op iedere balansdatum wordt de realiseerbare waarde van de kosten getoetst. Indien de projectvoortgang per (deel)project zich bevindt in één van de 

volgende fasen ultimo het verslagjaar, wordt voor dat (deel)project de volledige investering afgeboekt ten laste van de winst-en-verliesrekening:

- “Geen formeel plan (kale grond)”;

- “Start ontwikkeling (haalbaarheidsonderzoek)”;

- “In ontwikkeling, interne formalisatie afgerond maar externe communicatie nog niet afgerond".

Op bezit dat als vastgoedbelegging is gekwalificeerd wordt niet afgeschreven.

Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) zijn overgedragen aan een derde en waarvoor Woonvisie een 

terugkoopplicht kent worden aangemerkt als financieringsconstructie. De betreffende onroerende zaken worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de met de 

koper overeengekomen contractprijs (eerste waardering) en daarna de marktwaarde op basis van VOV. 

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting 

wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting rekening houdend met de contractvoorwaarden. In het kader van de verkoop van 

woningen onder voorwaarden heeft Woonvisie een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het 

economisch verkeer. De waardeveranderingen die voortvloeien uit de terugkoopverplichting worden bepaald met behulp van de prijsindex bestaande koopwoningen 

van het kadaster en verantwoord via de winst- en verlies rekening. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting 

onder de kortlopende schulden verantwoord.

Afwaarderingen van Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie ten gevolge van een waardering tegen lagere marktwaarde, alsmede eventuele correcties 

hierop, worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord onder ‘Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

De marktwaarde van een vastgoedbelegging in ontwikkeling wordt bepaald door het berekenen van de marktwaarde in verhuurde staat, onder aftrek van de nog te 

verwachten kosten. Dit levert de meest waarschijnlijke prijs op die redelijkerwijs op de markt kan worden gerealiseerd. Hierbij hanteert Woonvisie de volgende 

rekenmethodieken bij de volgende fasen binnen de projectvoortgang:



  

 
  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Waardering van grond bij sloopcomplexen

Financiële vaste activa

Deelneming - Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen

Leningen u/g

Overige vorderingen

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop

Overige voorraden

Vorderingen

De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, 

welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie onder aftrek van een eventueel noodzakelijk geachte voorziening voor dubieuze 

vorderingen. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde.

De totale verkoopportefeuille bestaat uit 325 woningen. De woningen worden de komende tien jaar aangeboden aan de zittende huurder of bij mutatie verkocht. Deze 

woningen zijn niet opgenomen in de voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop zolang ze op balansdatum nog zijn verhuurd. In 2016 zullen naar verwachting 18 

woningen (exclusief teruggekochte koopgarantwoningen) worden verkocht met een geschatte opbrengstwaarde van 2,5 miljoen euro.

De overige voorraden betreft voorraad te verkopen grond. De waardering is gebaseerd op de verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

De deelneming in Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V. wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs als direct gevolg van het ontbreken van activiteiten in de deelneming. 

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde. Een bijbehorende afwaardering vindt plaats ten laste 

van de winst-en-verliesrekening.

Bij herontwikkeling van een complex komt er een moment dat het besluit tot sloop/nieuwbouw intern is geformaliseerd, extern is gecommuniceerd en de uitverhuizing van 

huurders vordert (> 50 procent), maar de sloop is nog niet gestart. De marktwaarde in verhuurde staat voor deze complexen verdwijnt dan van de balans en hiervoor in 

de plaats komt een grondwaarde. Deze wordt bepaald als de resultante van de marktconforme grondwaarde conform gemeentelijk grondbeleid gegeven het 

bestemmingsplan gecorrigeerd voor te maken kosten zoals uitplaatsingskosten, kosten van sloop en opnieuw bouwrijp maken (met ander woorden: gecorrigeerd voor te 

maken kosten om de grond weer in oorspronkelijke staat te brengen). 

Uitgangspunt bij de verwachte bestemming van de grond is bouwrijpe grond met een marktconforme huurbestemming.

De verwerking van de grondwaarde in de balans vindt in eerste instantie plaats als waardevermindering bij het vastgoed in exploitatie onder de rubriek 

Vastgoedbeleggingen. Wanneer de betreffende complexen (of gedeelten hiervan) volledig uit exploitatie worden genomen en de sloop wordt geïnitieerd, zal de 

grondwaarde binnen dezelfde rubriek worden overgeboekt van het vastgoed in exploitatie naar het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. De 

grondwaarde wordt daarmee ingebracht in het project.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen die tot het einde van de looptijd zullen worden 

aangehouden. Deze vorderingen worden initieel en na eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde.

De voorraad vastgoed bestemd voor verkoop betreft gereed zijnde woningen waarvoor per balansdatum nog geen definitieve verkoopovereenkomst is afgesloten. Deze 

voorraad wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of 

vervaardiging. In de kosten van de vervaardiging zijn begrepen de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging 

kunnen worden toegerekend. De opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften 

enerzijds en de reële waarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt 

tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk 

is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en mogelijkheden tot verrekenen kunnen worden benut. 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. Latente 

belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, deelnemingen en joint ventures, tenzij Woonvisie in staat is het tijdstip van afloop 

van het tijdelijk verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal aflopen. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen

Eigen vermogen

Voorzieningen

Algemeen

Lang- en kortlopende schulden

Operationele leasing

Woonvisie heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over 

het loon van dat jaar (middelloonregeling).

Woonvisie heeft één (enkele) pensioenregeling(en). De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:

De toelichting op de vermogenstoewijzing staat onder de overige gegevens.

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de verwachte waarde bij 

oplevering. Indien, en voor zover de verwachte (stichtings)kosten de toekomstige marktwaarde in verhuurde staat van de investeringen van het betreffende complex 

overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Op de voorziening worden gemaakte kosten in mindering gebracht tot het moment waarop de gemaakte 

kosten de voorziening overstijgen. De gemaakte kosten blijven geclassificeerd onder de activa in ontwikkeling tot het moment van oplevering van het project.

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden en staan ter vrije beschikking van Woonvisie. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, is dit in de toelichting opgenomen.

Voorziening pensioenen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. Voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen.

De verplichtingen van Woonvisie, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 

(SPW). Woonvisie betaalt hiervoor premies waarvan de werkgever iets meer en de werknemer iets minder dan de helft betaald.

De pensioenrechten worden jaarlijk geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door 

haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109 procent. In 2015 diende het pensioenfonds een 

dekkingsgraad van ten minste 105 procent te hebben. 

Vanaf 31 december 2014 moeten pensioenfondsen iedere maand ook een beleidsdekkingsgraad aan De Nederlandsche Bank doorgeven. Dit is een gemiddelde van de 

dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad kunnen pensioenfondsen bepalen of zij voldoende vermogen hebben. Ook kan de 

beleidsdekkingsgraad als basis worden gebruikt bij beslissingen zoals toeslagverlening. Het voordeel van een gemiddelde dekkingsgraad is dat korte schommelingen in 

de markt minder invloed hebben op het beleid. Het pensioenfonds verwacht aan de eis voor minimale dekkingsgraad te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak 

voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Woonvisie heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 

SPW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan eigendom niet bij Woonvisie 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 over de looptijd van het contract.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis 

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Woonvisie. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd 

zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet 

betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Voor zover niet anders wordt aangegeven worden deze gewaardeerd op de reële waarde en 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. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. 

Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.



  

 
  

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Bijzondere posten

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Huuropbrengsten

Servicecontracten (opbrengsten en lasten)

Lasten onderhoud

Afschrijvingen materiële vaste activa

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenlasten

Overige bedrijfslasten

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Verkoop onroerende zaken

Woonvisie hanteert in overeenstemming met RJ 645 het functionele model voor het opstellen van de winst-en-verliesrekening. 

In het exploitatieresultaat komen de baten en lasten voortvloeiend uit de normale bedrijfsuitoefening tot uitdrukking. In het jaarresultaat zijn naast het exploitatieresultaat de 

baten en lasten, die niet worden geacht tot de exploitatie van onroerend goed te behoren, begrepen. Deze baten en lasten zijn verantwoord onder de opbrengsten 

overige activiteiten, kosten overige activiteiten en overige organisatiekosten. Als baten worden die opbrengsten aangemerkt, die op de balansdatum geïnd dan wel 

invorderbaar waren. Als lasten worden aangemerkt die kosten die op de balansdatum betaald of verschuldigd waren, c.q. waarvoor de verplichting is aangegaan.

In de jaarrekening is de vennootschapsbelasting opgenomen. De verwerking in de balans en het exploitatie resultaat is gebaseerd op de “Vaststellingsovereenkomst 1 

en 2”, overeenkomsten tussen de belastingdienst en de sector. De verwerking voldoet aan de vigerende regelgeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

Op het vastgoed in exploitatie wordt niet afgeschreven. Op activa voor eigen gebruik en activa ten dienste van de exploitatie wordt wel afgeschreven (respectievelijk 

lineair en annuïtair).

Alle pensioenregelingen zijn verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Deze kosten worden middels kostenverdeling aan de diverse 

functionele posten in het resultaat toegerekend.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden 

toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met name de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten 

worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en niet gesaldeerd toegelicht.

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 post verkoop onroerende zaken betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de marktwaarde in verhuurde staat (bestaand bezit) dan wel de 

vervaardigingsprijs (projecten). Winsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten 

worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 

werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum 

worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. In het klachten- en mutatieonderhoud  onderscheiden we kosten van derden inclusief 

materiaalverbruik. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardenverhoging van het actief.

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

werknemers. Deze kosten worden middels kostenverdeling aan de diverse functionele posten in het resultaat toegerekend.

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. 
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Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Netto resultaat overige activiteiten

Overige activiteiten

Netto resultaat overige organisatiekosten

Overige organisatiekosten

Netto resultaat leefbaarheid

Leefbaarheid

Saldo financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Belasting over het resultaat

Financiële instrumenten en risicobeheersing

De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de waardering van de betreffende activaposten. De onder deze post verantwoorde bedragen hebben 

betrekking op een afboeking dan wel terugneming van een bijzondere waardevermindering. Deze bijzondere waardevermindering ontstaat door een jaarlijkse toets van 

de reële waarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Opbrengsten inzake overige activiteiten ontstaan uit werkzaamheden die niet tot de primaire activiteiten van Woonvisie behoren of ten gevolge van nagekomen baten van 

reguliere activeiten. De kosten behorende bij overige activiteiten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden wordt niet verantwoord als verkoopopbrengst, omdat de belangrijkste economische rechten niet zijn 

overgedragen aan de koper. De gegarandeerde terugkoopverplichting wordt opgenomen onder de post Langlopende schulden, terugkoopverplichting VOV-woningen 

en wordt jaarlijks met inachtneming van de contractvoorwaarden gewaardeerd.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Vanaf 1 januari 2008 is Woonvisie integraal belastingplichtig  voor de vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over al hun 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.

De overige organisatiekosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Voor de onrendabele top van een nieuwbouwproject wordt een 'Voorziening onrendabele toppen projecten' gevormd ten laste van de overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille, zodra het project intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd is. De onrendabele top van een project met levensduurverlenging behorende bij 

een bestaand complex in exploitatie wordt gevormd zodra het project intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd is.

Het gebruik van rente-instrumenten is volgens het treasurybeleid van Woonvisie toegestaan na goedkeuring van de directeur-bestuurder. Er mag slechts gebruik 

worden gemaakt van enkelvoudige rente-instrumenten die risico beperkend werken en geen speculatieve doelstelling hebben. Ook moeten de kosten in verhouding 

staan tot de af te dekken risico’s. 

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van uitgaven voor activiteiten en fysieke ingrepen niet zijnde investeringen in de omgeving van woongelegenheden 

van Woonvisie, die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen.

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op waardemutaties van op reële waarde gewaardeerd sociaal en commercieel 

vastgoed in exploitatie.



  

  Financiële instrumenten en risicobeheersing

Financiële instrumenten

Renterisico

Kredietrisico

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën 

financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille (financiële activa en financiële verplichtingen), gekochte leningen en obligaties, verstrekte leningen en overige 

vorderingen, investeringen in eigenvermogensinstrumenten, overige financiële verplichtingen en derivaten. 

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de instelling gescheiden van het 

basiscontract en apart verantwoord indien: 

• de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn;

• een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen; 

èn

• het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.

De leningen in de portefeuille van Stichting Woonvisie bevatten geen rentederivaten en geen embedded derivaten welke zijn afgescheiden van het basiscontract. Een 

waardering op basis van Richtlijn 290 Financiële instrumenten is dus niet van toepassing. Op balansdatum werd door Woonvisie geen markt-, prijs- of valutarisico 

gelopen.

In deze grafiek is het verloop van het renterisico voor de in de meerjarenbegroting opgenomen jaren weergegeven, uitgesplitst in variabele leningen, kasstroom 

annuïtaire aflossing (excl. rente), kasstroom operationeel + (des)investeringen, herfinancieringen (fixe leningen) en conversies. Het maximum en optimum van het 

renterisico is gebaseerd op het saldo van de leningenportefeuille van het jaar ervoor (t-1).

Woonvisie heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Er bestaat een kredietfaciliteit ad 3 miljoen euro bij de Rabobank en er kan gebruik worden gemaakt van 

een variabele lening ad 5 miljoen euro bij de BNG (met verplichte opname van 1 miljoen euro). Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de 

bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

Woonvisie loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa en liquide middelen) en rentedragende langlopende en 

kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). 

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Woonvisie risico ten aanzien van toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen 

en schulden loopt Woonvisie risico’s over de marktwaarde. 

Voor de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. 

Op balansdatum was het renterisico conform berekeningssystematiek van het WSW 14,6 procent. Dit is onder de norm van 15 procent welke het WSW ons stelt. In 2017 

voldoet Woonvisie ruim aan de norm van 15 procent. 
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Financiële instrumenten en risicobeheersing

Liquiditeitsrisico

Beschikbaarheidsrisico

Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatsbepaling

Vastgoedbeleggingen, reële waarde

Gemiddelde resterende looptijd bestaande huurcontracten

Deze is voor contracten met een bekende looptijd gebaseerd op de contractueel minimaal resterende contractduur.

Verhuurdersheffing

Verwerking verplichtingen

Verwerking fiscaliteit

In de waardering van het sociaal vastgoed in exploitatie is rekening gehouden met een verhuurdersheffing voor de volledige DCF-periode. Op basis van de nu 

geldende wet- en regelgeving is gerekend met een percentage van 0,449 procent voor 2015, 0,491 procent voor 2016 en 0,536 procent voor 2017 en verder. 

De belastingdienst en Woonvisie hebben in het boekjaar 2015 overeenstemming bereikt over verliesverrekening op projecten conform VSO2. Dit heeft geleid tot 

aanpassing van de aangiften vennootschapsbelasting (vpb) 2007 tm 2012 naar nihil. Met ingang van de aangifte vpb 2013 heeft Woonvisie ervoor gekozen het vastgoed 

voor fiscale doeleinden af te waarderen. De afwaardering naar lagere WOZ-waarde betreft circa 55 miljoen euro op vastgoed dat 30%  of meer in waarde is gedaald. Dit 

verlies wordt verrekend met de aanslagen over de jaren 2013 tot en met 2016, waarbij voor deze jaren de acute vpb last op nihil uitkomen.

Woonvisie maakt gebruik van een kredietfaciliteit bij de Rabobank. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare 

kredietfaciliteit.

Voor de door Woonvisie afgesloten basisrentelening, met een hoofdsom van 10 miljoen euro geldt het volgende liquiditeitsrisico (passage uit de lening overeenkomst): 

"Wanneer geldgever en geldnemer geen overeenstemming bereiken over de aanpassing van de kredietopslag zal de lening overeenkomst worden beëindigd en zal op 

de herzieningsdatum van de kredietopslag het restant van de hoofdsom met rente, kosten en eventueel verschuldigde vergoedingen in zijn geheel worden afgelost. In 

geval van vervroegde aflossing wordt aanvullend, op de herzieningsdatum van de kredietopslag, de marktwaarde van de renteafspraken inzake de basisrente over de 

resterende looptijd van de leningsovereenkomst afgerekend."

Voor genoemde basisrentelening is tot 21 december 2015 een rente verschuldigd over het schuldrestant van 3,34 procent, bestaande uit een basisrente van 3,12 

procent en een kredietopslag van 0,22 procent. De kredietopslag is herzien en opslag tot en met 20 december 2020 is 0,32 procent.

Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering

Voor de beschikbaarheid van geborgde financiering voor sociale woningbouw tegen gunstige voorwaarden is de organisatie sterk afhankelijk, in lijn met de gehele 

sector, van het blijvend functioneren van het borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Voor de beschikbaarheid van financiering voor activiteiten waar geen borging voor mogelijk is, is de organisatie evenals andere marktpartijen sterk afhankelijk van de 

bereidheid van banken of andere financiers om deze financieringen te verstrekken.

Van een feitelijke verplichting is sprake indien het startbesluit is goedgekeurd en communicatie naar bewoners heeft plaatsgevonden of binnen afzienbare tijd na 

balansdatum zal plaatsvinden. 

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.

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen ook feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd 

en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande 

verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de 

corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. 

De belangrijkste uitgangspunten welke bij de bepaling van de reële waarde van de op actuele waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen zijn gehanteerd zijn 

uiteengezet in de grondslagen voor de waardering van activa en passiva.

De volgende aspecten met een bijzondere invloed op de uitkomsten van de waardering kennen ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening een bijzondere 

onzekerheid.



  

 
  

Toelichting op de balans per 31-12-2015
bedragen x € 1.000

1.1 Materiële vaste activa

Saldo 31 december 2014

- Aanschafwaarden 7.103                 7.103                     

- Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.878                -2.878                   

Boekwaarde 31 december 2014 4.225                 4.225                     

Mutaties in het boekjaar

- Investeringen 276                    276                        

- Desinvesteringen -850                   -850                      

- Afschrijvingen -275                   -275                      

- Correctie afschrijvingen i.v.m. desinvesteringen 712                    712                        

Saldo -137                   -137                      

Saldo 31 december 2015

- Aanschafwaarden 6.529                 6.529                     

- Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.440                -2.440                   

Boekwaarde 31 december 2015 4.089                 4.089                     

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:

Systematiek Termijn

- Bedrijfsgebouwen lineair 25 jaar

- Terreinen -

- Installaties lineair 10-15 jaar

- Automatisering lineair 3 jaar

- Inventaris lineair 5-10 jaar

- Vervoermiddelen lineair 5 jaar

- Warmtemeters annuïtair 10-15 jaar

Totaal

geen afschrijvingen

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Onroerende en 

roerende zaken 

ten dienste van 

de exploitatie
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Toelichting op de balans per 31-12-2015
bedragen x € 1.000

1.2 Vastgoedbeleggingen

Totaal

Saldo 31 december 2014

- Verkrijgingsprijzen 63.570              382.298             11.157               181                    457.207                 

- Herwaarderingen 29.525              420.209             -                         -                         449.734                 

- Cumulatieve waardeverminderingen -12.601             -26.790              -1.735                -145                   -41.271                 

Actuele waarde 31 december 2014 80.494              775.717             9.422                 37                      865.670                 

Effecten stelselwijziging

Herclassificatie verkrijgingsprijzen -5.617               5.617                 -                         -                         -                            

Correctie herwaarderingen -11.332             11.346               -                         -                         13                          

Correctie cumulatieve waardeverminderingen -898                  884                    -                         -                         -14                        

Saldo 1 januari 2015

- Verkrijgingsprijzen 57.952              387.915             11.157               181                    457.205                 

- Herwaarderingen 18.193              431.555             -                         -                         449.747                 

- Cumulatieve waardeverminderingen -13.499             -25.906              -1.735                -145                   -41.285                 

Actuele waarde 1 januari 2015 62.646              793.564             9.422                 37                      865.667                 

Mutaties in het boekjaar

- Investeringen (incl. verbeteringen bestaand bezit) 4                       275                    142                    12.658               13.079                   

- Desinvesteringen -13                    -3.478                -497                   -9.148                -13.136                 

- Herclassificatie commercieel/sociaal 241                   -241                   -                         -                         -                            

- Herclassificatie herwaardering 778                   -778                   -                         -                         -                            

- Vastgoed bestemd voor verkoop -                        -                         -                         -                         -                            

- Overboeking naar vastgoedbeleggingen in exploitatie -                        -                         -                         -                         -                            

- Herwaardering 1.459                17.555               -                         -                         19.014                   

- Waardeverminderingen -58                    -2.163                -                         -                         -2.221                   

- Terugneming van waardeverminderingen 1.741                5.972                 408                    -                         8.121                     

Saldo 4.152                17.142               53                      3.509                 24.857                   

Saldo 31 december 2015

- Verkrijgingsprijzen 58.184              384.471             10.802               3.691                 457.148                 

- Herwaarderingen 20.430              448.332             -                         -                         468.762                 

- Cumulatieve waardeverminderingen -11.816             -22.097              -1.327                -145                   -35.386                 

Actuele waarde 31 december 2015 66.798              810.706             9.475                 3.546                 890.525                 

Vastgoed in exploitatie

Waardeverloop:

Sociaal 

vastgoed in 

exploitatie 

gekwalificeerd 

als vastgoed-

belegging

- Investeringen, desinvesteringen en overboekingen naar exploitatie

De actuele waarde gebaseerd op bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie en het sociaal vastgoed in exploitatie bedraagt 527 miljoen euro ultimo 2015 

(2014: 479 miljoen euro). De actuele waarde gebaseerd op marktwaarde in verhuurde staat bedraagt 878 miljoen euro ultimo 2015 (2014: 856 miljoen euro).

Onroerende 

zaken verkocht 

onder 

voorwaarden

Vastgoed in 

ontwikkeling 

bestemd voor 

eigen  

exploitatie

De cumulatieve verkrijgingsprijzen voor het commercieel vastgoed in exploitatie en het sociaal vastgoed in exploitatie zijn in 2015 afgenomen van 445,9 miljoen euro naar 

442,7 miljoen euro. De mutatie van - 3,2 miljoen euro bestaat voornamelijk uit het uit exploitatie nemen van 200 woongelegenheden en twee BOG-eenheden als gevolg van 

sloop (- 2,6 miljoen euro) en het verkopen van 24 woningen in exploitatie (- 0,9 miljoen euro). Daarnaast is er geïnvesteerd in energetische maatregelen voor 4,1 miljoen 

euro waarvan een bedrag van 3,8 miljoen euro is opgenomen onder de activa in ontwikkeling omdat deze werkzaamheden gestart zijn in 2015 maar worden voltooid in 

2016.

In de posten commercieel vastgoed in exploitatie en sociaal vastgoed in exploitatie zijn 8.628 zelfstandige woongelegenheden, 235 onzelfstandige woongelegenheden, 

461 parkeervoorzieningen, 73 bedrijfsruimten en 73 overige eenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ beschikkingen 

(peildatum: 1 januari 2014) van deze specifieke eenheden bedraagt 1.287 miljoen euro.

Commercieel 

vastgoed in 

exploitatie



  

 
  

Toelichting op de balans per 31-12-2015
bedragen x € 1.000

- Herclassificatie commercieel/sociaal

- Herwaardering en (terugneming van) waardeveranderingen

              4.200.000 

            17.100.000 

                 600.000 

                 100.000 

              2.700.000 

              3.200.000 

            27.900.000 

            11.400.000 

            -3.000.000 

            -8.700.000 

              6.400.000 

            27.400.000 

            13.200.000 

            13.200.000 

          -38.900.000 

              3.500.000 

              2.400.000 

                 500.000 

                 500.000 

            27.900.000 

Als we inzoomen zijn het de volgende positieve en negatieve factoren die hebben bijgedragen aan de overall positieve waardemutatie:

• Woningen - Disconteringsvoet verlaagd in verband met verhuurderheffing

• Uit exploitatie 2 bedrijfsruimten ten behoeve van sloop

• BOG

Totaal mutatie actuele waarde 'standing' vastgoedportefeuille in exploitatie 2015

• Woningen - Verfijningen in de rekenmethodiek

• Woningen - Reguliere huurindexering en huurmutaties

• Woningen - Huurindexontwikkeling

De marktwaarde van het bezit van Woonvisie is over het jaar 2015 met 27,9 miljoen (3,2% ) toegenomen. Een hoger consumentenvertrouwen en daarmee meer 

vertrouwen in de economie heeft geleid tot meer verkochte woningen met een positief effect op de leegwaardeontwikkeling. Vooral dit (lichte) herstel van de markt, een 

aangepaste disconteringsvoet, het met de markthuren aansluiten bij de in de regio gehanteerde waarden en reguliere huurstijging en huurharmonisatie hebben een 

positieve invloed gehad op de marktwaarde. Een aantal negatieve effecten is ook zichtbaar, met name het volledig in de kasstromen inrekenen van de 

verhuurdersheffing.

- In Ridderkerk en Albrandswaard vond begin 2015 de omslag op de koopmarkt plaats van daling/stilstand naar een stijging. Deze stijging gecombineerd met de 

verwachte ontwikkeling leidt tot een marktwaardestijging van 27,4 miljoen. Dit effect zien wij ook terug in de markthuurtabel waarbij marktreferenties aangeven dat de 

huurmarkt in Ridderkerk en Albrandswaard een hogere waardering aankan, wat leidt tot een waardestijging van 6,4 miljoen. Een lagere, langjarig, ingerekende inflatie 

(1,8%  in plaats van 2,0% ) doet de toekomstige huurwaarde van de portefeuille echter dalen met 8,7 miljoen. 

- De disconteringsvoet is met 40 basispunten verlaagd, wat tot een waardestijging van 26,4 miljoen leidt. De aanpassing van de disconteringsvoet weerspiegelt de 

aantrekkende markt, maar is ook aangepast in samenhang met het voor de volle looptijd, in plaats van voor drie jaar, inrekenen van de verhuurdersheffing. Beide 

effecten dragen voor circa de helft bij aan de verlaging van de disconteringsvoet. Het inrekenen van de verhuurdersheffing volledig in kasstromen heeft een negatief 

effect op de marktwaarde van 38,9 miljoen.

- Reguliere huurstijging en huurharmonisatie bij woningmutaties hebben een positieve invloed op de kasstromen en zorgen daarmee voor een positieve 

waardeontwikkeling van 11,4 miljoen. De inflatiecorrectie toegepast op de exploitatiekosten heeft een negatief effect van 3,0 miljoen.

- Tot slot is 6,4 miljoen waardestijging toe te rekenen aan een verfijndere methodiek van inrekenen van de mutatiegraad bij uitponden (2,4 miljoen), het gelijktrekken van 

verkoopkosten met de corporaties in de regio (3,5 miljoen) en overig (0,5 miljoen).

• Woningen - Inflatiecorrectie exploitatiekosten

De actuele waarde van de gehele vastgoedportefeuille van Woonvisie is in het verslagjaar 2015 toegenomen met 21,3 miljoen euro. In deze toename zijn de mutaties op 

de portefeuille opgenomen voor - 3,2 miljoen euro (zie toelichting investeringen, desinvestering en overboekingen naar exploitatie).  De niet-gerealiseerde 

waardeverandering van het vastgoed in exploitatie van 24,5 miljoen euro bestaat uit de mutatie actuele waarde van de 'standing portefeuille' (27,9 miljoen euro) en de 

herwaarderingen/waardeverminderingen die zijn gedaan op de investeringen en desinvesteringen (- 3,4 miljoen euro). De bepaling van de waardemutatie van de 

'standing' vastgoedportefeuille is inzichtelijk gemaakt met het volgende overzicht:

Deze mutaties kwalificeren als niet-gerealiseerde waardeverandering voor het commerciële en sociale vastgoed in exploitatie en zijn ultimo 2015 per saldo 24,5 miljoen 

euro. 

Commercieel vastgoed in exploitatie: Mutaties in het boekjaar

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging: Mutaties in het boekjaar

• Uit exploitatie 24 woningen ten behoeve van verkoop

• Afwaardering in verband met herstructurering

• Woningen - Verhuurderheffing

Totaal mutatie actuele waarde 'standing' vastgoedportefeuille in exploitatie 2015

De toename van de actuele waarde van de 'standing' vastgoedportefeuille in exploitatie met 27,9 miljoen euro is het gevolg van:

• Woningen - Disconteringsvoet verlaagd als gevolg van aantrekkende markt

• Woningen - Marktindex

Gedurende het verslagjaar 2015 zijn negen woningen overgegaan van het sociaal vastgoed in exploitatie naar het commercieel vastgoed in exploitatie. Tevens is één 

woning overgegaan van het commercieel vastgoed in exploitatie naar het sociaal vastgoed in exploitatie. Gesaldeerd is in 2015 een bedrag van 0,2 miljoen euro aan 

verkrijgingsprijzen geherclassificeerd. Het verschil naar de marktwaarde ultimo 2014 bedraagt 0,8 miljoen waardoor de totale waardeverschuiving van sociaal vastgoed 

naar commercieel vastgoed exclusief de waardeverandering van 2015 ongeveer 1,0 miljoen euro bedraagt. De waardeverandering van 2015 is verantwoord onder de 

kopjes herwaardering en waardeverminderingen.

• Woningen - Verkoopkosten

• Woningen - Overig

• Uit exploitatie 200 woningen ten behoeve van sloop

• Woningen - Leegwaardeontwikkeling 2015 en verder
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Toelichting op de balans per 31-12-2015
bedragen x € 1.000

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

31-12-2015 31-12-2014

1.3 Financiële vaste activa

1.3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V.:

Saldo begin boekjaar 18                      18                          

- Mutaties boekjaar -                         -                            

Saldo einde boekjaar 18                      18                          

In Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V. zijn in 2015 geen activiteiten uitgevoerd.

1.3.2 Latente belastingvordering(en)

Saldo begin boekjaar 684                    1.790                     

- Mutatie inzake in de toekomst te verrekenen verliezen 4.251                 -                            

- Mutatie inzake waarderingsverschil verkoop bestaand bezit komende 5 jaar -                         -1.453                   

- Mutatie inzake waarderingsverschil leningen o/g en u/g -50                     -45                        

Saldo einde boekjaar voor herrubricering 4.885                 292                        

- Herrubricering naar passieve latentie -                         392                        

Saldo per einde boekjaar 4.885                 684                        

31-12-2015 31-12-2014

1.3.3 Leningen u/g

Durban Housing Project:

Saldo begin boekjaar -                         20                          

- Aflossing -                         -20                        

Saldo einde boekjaar -                         -                            

In 2014 is de latentie met betrekking tot de verkoop van bestaand bezit gewijzigd in een passieve latentie (zie 1.8.2). De mutaties in de latenties zijn toegelicht bij 2.9. De 

vordering heeft een looptijd < 1 jaar.

De mutatie van de terugkoopverplichtingen valt uiteen in drie oorzaken. Er zijn onder voorwaarden verkochte woningen met een actuele waarde van 514.000 euro 

teruggekocht. Daarnaast is er een waardestijging van 276.000 euro als gevolg van de prijsontwikkeling. Tenslotte is er een positieve correctie doorgevoerd op de 

actuele waarde van de (des)investeringen van voorgaande jaren van 291.000 euro.  Er zijn in 2015 geen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden. De in 2015 

teruggekochte woningen worden verkocht in de vrije verkoop en zijn opgenomen op de balans onder de voorraad te verkopen ex-koopgarantwoningen.  

Woonvisie hanteerde in het verleden de koopvariant "Koopgarant". In deze variant worden bij de verkoop niet alle risico's overgedragen en heeft Woonvisie een 

zogenaamde terugkoopplicht. Indien niet alle risico's worden overgedragen worden dergelijke transacties op basis van RJ 270 aangemerkt als financieringstransactie. Zie 

voor nadere toelichting de waarderingsgrondslagen.

Per ultimo 2015 zijn er elf nieuwbouwprojecten in verschillende stadia van ontwikkeling. Voor Centrumplan fase 1, Kuyperhof en Geerlaan waren in 2014 reeds 

voorzieningen getroffen. In 2015 zijn voorzieningen getroffen voor Rijsoord, Rembrandtweg en Centrumplan fase 2. Daarnaast is een dotatie gedaan aan de voorziening 

van Centrumplan fase 1.  De tot en met 2015 werkelijk gemaakte kosten zijn in mindering gebracht op de voorzieningen. De kosten van Blaak, Klepperwei, Vogelbuurt en 

Vrouwenpolder zijn afgeboekt, omdat deze nieuwbouwprojecten nog in een te pril stadium van ontwikkeling zijn. Per saldo zijn onder vastgoed in ontwikkeling 

opgenomen de kosten van Kuyperhof voor zover deze de voorziening onrendabele top overstijgen (369.000 euro), de renovatie van verzorgingshuis de Reyerheem 

voor 136.000 euro en de kosten van energetische maatregelen die gestart zijn in 2015 en worden voltooid in 2016 (4,4 miljoen euro) onder aftrek van de in 2015 voor 

het project Rijnsingel gevormde voorziening (1,36 miljoen euro).

De BOG-portefeuille maakt sinds 2012 voor het eerst een lichte positieve ontwikkeling door. Over 2015 is de waarde met ongeveer 1%  gestegen. De stijging lijkt in lijn te 

liggen met de economische groei. De verwachting is dat de economische groei in 2016 zal doorzetten. Door de grote diversiteit van ons BOG vastgoed en de specifieke 

omstandigheden in Ridderkerk is het echter niet vanzelfsprekend dat deze groei zich de komende tijd ook vertaalt in een verdere waardestijging. Voor wat betreft onze 

winkels en bedrijfsruimten hangt dit samen met ontwikkelingen in de retailsector in Ridderkerk. Voor ons zorgvastgoed spelen de beoogde extramuralisering en de 

daarvoor benodigde investeringen een belangrijke rol. De verhuurbaarheid van onze parkeerplaatsen is over het algemeen goed. De totale herwaardering komt ten 

opzichte van vorig jaar per saldo ca. 0,5 miljoen positiever uit. 

Met een aantal corporaties uit de stadsregio Rotterdam en de Gemeente Rotterdam heeft Woonvisie in het verre verleden middels een geldlening willen bijdragen in de 

ontwikkeling van sociale woningbouw in Durban Zuid Afrika. De lening U/G bedroeg € 114.000 en was renteloos verstrekt aan de stichting Durban Rotterdam Housing 

Project. In 2014 is deze lening geheel terugbetaald onder de voorwaarden dat in de plaats daarvan een garantie werd afgegeven tot zekerheid voor de 

betalingsverplichting uit Zuid Afrika. Deze regeling is geëffectueerd en de geldelijke lening is omgezet in een ‘papieren’ garantieverstrekking waarbij Woonvisie een deel 

garandeert (tot max. 60.000 euro).



  

 
  

Toelichting op de balans per 31-12-2015
bedragen x € 1.000

31-12-2015 31-12-2014

In depot gegeven:

Saldo begin boekjaar 11                      3                            

- Dotatie -                         8                            

- Afwaardering -2                       -                            

Saldo einde boekjaar 9                        11                          

Het saldo in depot gegeven betreft een inpakmachine en sinds 2014 de airco installatie in een verhuureenheid.

Saldo einde boekjaar leningen u/g 9                        11                          

1.3.4 Overige vorderingen

Domotica Riedertoren:

Saldo begin boekjaar -                         128                        

- In rekening gebrachte rente -                         -                            

- Aflossing -                         -                            

- Korte termijn te ontvangen -                         -128                      

Saldo einde boekjaar -                         -                            

31-12-2015 31-12-2014

Uitgestelde betalingsverplichting Riederborgh:

Saldo begin boekjaar 343                    182                        

- Dotatie / onttrekking 242                    161                        

Saldo einde boekjaar 585                    343                        

31-12-2015 31-12-2014

Saldo einde boekjaar overige vorderingen 585                    343                        

1.4 Voorraden

1.4.1. Vastgoed bestemd voor verkoop

1.4.2. Overige voorraden

31-12-2015 31-12-2014

1.5 Vorderingen

1.5.1 Huurdebiteuren

Deze post is als volgt samengesteld:

- Huurdebiteuren 749                    970                        

- Voorziening dubieuze debiteuren -270                   -316                      

Saldo einde boekjaar 479                    654                        

31-12-2015 31-12-2014

1.5.2 Gemeenten

Gemeente Ridderkerk:

- Diverse vorderingen 4                        3                            

- Voorziening dubieuze vordering -                         -                            

Saldo einde boekjaar 4                        3                            

Het Vastgoed bestemt voor verkoop bestaat uit negen ex-koopgarant woningen die zijn teruggekocht en in de vrije verkoop zullen worden verkocht. Op balansdatum zijn 

er geen te verkopen huurwoningen opgenomen in de voorraad.

De voorziening dubieuze debiteuren is op statische wijze bepaald: de vorderingen zijn beoordeeld op de mogelijkheden deze nog te kunnen incasseren.

In 2014 betrof dit de grijpvoorraad ten behoeve van klachten- en mutatieonderhoud. Eind 2014 is de grijpvoorraad opgeheven. In 2014 is de waarde van een stuk 

grond zonder verkooppotentie (Fresiastraat) afgeboekt. Per 31 december 2015 zijn de overige voorraden daarom nihil.

Het betreft hier een uitgestelde betalingsverplichting van Zorgorganisatie "Riederborgh" in verband met de bekostigingssystematiek vanuit de zorg. De rente bedraagt 5,5 

procent en loopt tot 2029. Deze vordering loopt op tot en met 2017 en daarna af.

De huurachterstand uitgedrukt in een percentage van het totaal van de huren en vergoedingen bedraagt 1,40 procent ultimo 2015 (ultimo 2014: 1,55 procent).
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Toelichting op de balans per 31-12-2015
bedragen x € 1.000

31-12-2015 31-12-2014

1.5.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Deze post is als volgt samengesteld:

- Vennootschapsbelasting 1.377                 -                            

- Nog te ontvangen pro-rata 415                    -                            

Saldo einde boekjaar 1.792                 -                            

1.5.4 Overige vorderingen

Deze post is als volgt samengesteld:

- Kortlopend deel vordering domotica Riedertoren -                         128                        

- Overige 315                    73                          

Saldo einde boekjaar 315                    201                        

1.5.5 Overlopende activa

Deze post is als volgt samengesteld:

- Te ontvangen rente-inkomsten 25                      53                          

- Te ontvangen inkomsten diversen 45                      199                        

- Nog te factureren bedragen 15                      67                          

- Vooruitbetaalde kosten 186                    309                        

- Vooruitbetaalde rente en aflossing -                         189                        

- Vorderingen uit crediteuren 186                    328                        

- Overige overlopende activa -                         -20                        

Saldo einde boekjaar 457                    1.125                     

1.6 Liquide middelen

31-12-2015 31-12-2014

1.7 Eigen vermogen

Overige reserves:

Saldo begin boekjaar 638.018             615.328                 

- Effect stelselwijziging -                         -                            

- Jaarresultaat 32.761               22.690                   

Saldo einde boekjaar 670.779             638.018                 

Het saldo van de overige vorderingen bestaat ultimo 2015 bijna volledig uit aan Verenigingen van Eigenaren gefactureerde huismeesterkosten die op balansdatum nog 

niet ontvangen waren. De verwachting is dat deze bedragen in 2016 worden ontvangen.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van alle bovenstaande vorderingen en het feit dat waar nodig 

voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 

De vorderingen uit crediteuren hebben betrekking op nog te ontvangen creditnota's. Voor het inzicht in het crediteurensaldo wordt deze apart gerubriceerd.

De te vorderen vennootschapsbelasting betreft in zijn geheel een acute vordering op de Belastingsdienst. De nog te ontvangen pro-rata heeft betrekking op de jaren 

2008, 2009 en 2010.

Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2015 is 12,0 miljoen euro. Per balansdatum stond een tegoed van 7,5 miljoen euro op direct opvraagbare 

spaarrekeningen bij de Rabobank tegen een rentevergoeding van 1 procent. De totale liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

De algemene bedrijfsreserve is binnen de doelstelling van toegelaten instellingen vrij beschikbaar en wordt om die reden onder de overige reserves gerubriceerd. 

Jaarlijks wordt het resultaat, na goedkeuring door de raad van commissarissen, aan deze post toegevoegd of onttrokken.

Ultimo 2015 is in totaal 468.762.000 euro aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves begrepen (ultimo 2014: 449.733.000 euro). De toevoeging van 

19.029.000 euro in 2015 bestaat uit de volgende mutaties:

- Toevoeging ten gevolge van de stelselwijziging = 14.000 euro;

- Ontrekking wegens het in 2015 zuiver toepassen van homogene complexen = 151.000 euro;

- Onttrekking wegens de gerealiseerde sloop van vastgoed in exploitatie = 332.000 euro;

- Onttrekking wegens de gerealiseerde verkoop van vastgoed in exploitatie = 1.822.000 euro;

- Onttrekking wegens de afwaardering in verband met herstructurering = 1.783.000 euro;

- Onttrekking wegens de herwaarderingen ten laste van het eigen vermogen = 1.134.000 euro;

- Toevoeging wegens de herwaarderingen ten gunste van het eigen vermogen = 24.237.000 euro.



  

 
  

Toelichting op de balans per 31-12-2015
bedragen x € 1.000

31-12-2015 31-12-2014

1.8 Voorzieningen

1.8.1 Voorziening onrendabele investeringen:

Saldo begin boekjaar 10.011               -                            

- Dotatie 16.158               11.842                   

- Onttrekking voorziening -7.318                -1.831                   

Saldo einde boekjaar 18.851               10.011                   

De tot en met balansdatum werkelijk gemaakte kosten van deze projecten zijn op de voorziening in mindering gebracht. De onttrekking bedraagt:

Centrumplan fase 1 3.878.000         

Kuyperhof 1.213.000         

Geerlaan 506.000            

Rijsoord 163.000            

Rembrandtweg             168.000 

Centrumplan fase 2               31.000 

Rijnsingel (energetische maatregelen)          1.359.000 

         7.318.000 

De voorziening voor projecten Kuyperhof en Rijnsingel hebben een looptijd < 1 jaar. De overige voorzieningen hebben een looptijd tussen 1 en 5 jaar.

31-12-2015 31-12-2014

1.8.2 Voorziening voor latente belastingen

Saldo begin boekjaar -393                   1.060                     

- Mutatie inzake in de toekomst te verrekenen verliezen -                         -                            

- Mutatie inzake waarderingsverschil verkoop bestaand bezit komende 5 jaar -24                     -1.453                   

- Mutatie inzake waarderingsverschil leningen o/g en u/g -                         -                            

Saldo einde boekjaar -417                   -393                      

1.8.3 Overige voorzieningen

31-12-2015 31-12-2014

Voorziening voormalig personeel:

Saldo begin boekjaar -                         11                          

- Onttrekking voorziening -                         11                          

Saldo einde boekjaar -                         -                            

31-12-2015 31-12-2014

Voorziening DIGH en overig:

Saldo begin boekjaar 32                      -                            

- Dotatie DIGH -                         30                          

- Dotatie overig -                         2                            

- Onttrekking DIGH -                         -                            

- Onttrekking overig -2                       -                            

Saldo einde boekjaar 30                      32                          

Saldo einde boekjaar overige voorzieningen 30                      32                          

Voor de projecten Centrumplan fase 1, Rijsoord, Rembrandtweg, Centrumplan fase 2a + 2b en Rijnsingel is in 2015 een (aanvullende) voorziening getroffen voor 

onrendabele investeringen. Zie voor de dotatie per project toelichting 2.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 

De voorziening voormalig personeel betreft de toekomstige financiële verplichting naar de gemeente Ridderkerk inzake een wachtgeldregeling voormalig personeel. 

Deze verplichting liep tot en met mei 2014. 

De overige voorzieningen hebben voor € 30.000 betrekking op de verwachte claim op de afgegeven garantstelling die is verstrekt in 2012 van maximaal 60.000 euro. 

Zie tevens 1.3.3 Leningen u/g.

Zie 1.3.2. en 2.9 voor de toelichting bij de latente belastingen. De voorziening heeft een looptijd tussen 1 en 5 jaar.

De overige voorzieningen zijn volledig als kortlopend (korter dan een jaar) aan te merken.



 
 

 
 

samen 
wonen 

87 

samen 
wonen 
 

87 
 
  
Toelichting op de balans per 31-12-2015
bedragen x € 1.000

31-12-2015 31-12-2014

1.9 Langlopende schulden

1.9.1 Schulden/leningen kredietinstellingen

Het verloop van de leningen is als volgt:

Saldo begin boekjaar 213.994             220.868                 

- Nieuwe leningen/herfinanciering -                         10.000                   

- Reguliere aflossingen -9.595                -16.874                 

- Aflossingen kasgeldleningen -                         -                            

Saldo staat van geldleningen 204.399             213.994                 

- Korte termijn af te lossen -21.814              -9.594                   

Saldo einde boekjaar 182.585             204.400                 

31-12-2015 31-12-2014

1.9.2 Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Saldo begin boekjaar

- Oorspronkelijke verkoopprijs 11.383               13.439                   

- Aandeel verkoper in waardemutatie -548                   -542                      

Boekwaarde 1 januari 10.836               12.897                   

Mutaties in het boekjaar

- Aanpassing verplichting 142                    -                            

- Verkopen -                         -                            

- Terugkopen (oorspronkelijke verkoopprijs) -723                   -948                      

- Aandeel verkoper in waardemutatie -398                   -50                        

Saldo mutaties -979                   -998                      

Saldo einde boekjaar

- Oorspronkelijke verkoopprijs 10.802               11.383                   

- Aandeel verkoper in waardemutatie -946                   -548                      

Boekwaarde 31 december 9.856                 10.836                   

1.9.3 Overige schulden

1.10 Kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

- Marktwaarde van de basisrente is 15,0 miljoen euro (agio is 5,0 miljoen euro).

- Het rentepercentage was in 2015 opgebouwd uit een basis rente van 3,12 procent vermeerderd met een kredietopslag van 0,22 procent. De totale rente kwam 

hiermee op 3,34% . De vervaldatum van de kredietopslag was 21 december 2015. Op renteherziening datum is de nieuwe kredietopslag vastgesteld op 0,32 procent 

voor een periode van 5 jaar. Totale rente komt hiermee op 3,44% .

- Liquiditeitsrisico: "Wanneer geldgever en geldnemer geen overeenstemming bereiken over de aanpassing van de kredietopslag zal de leningsovereenkomst worden 

beëindigd en zal op de herzieningsdatum van de kredietopslag het restant van de hoofdsom met rente, kosten en eventueel verschuldigde vergoedingen in zijn geheel 

worden afgelost. In geval van vervroegde aflossing wordt aanvullend, op de herzieningsdatum van de kredietopslag, de marktwaarde van de renteafspraken inzake de 

basisrente over de resterende looptijd van de leningsovereenkomst afgerekend.

De leningen in de portefeuille van Stichting Woonvisie bevatten geen rentederivaten en geen embedded derivaten welke zijn afgescheiden van het basiscontract. Een 

waardering op basis van Richtlijn 290 Financiële instrumenten is dus niet van toepassing.

De overige langlopende schulden bestaan voor 106.000 euro uit waarborgsommen (2014: 91.000 euro).

- Gehele of gedeeltelijke extra aflossing van de lening is toegestaan, indien geldgever en geldnemer hierover gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt.

Onder de langlopende schulden is een basisrentelening, met een hoofdsom van 10 miljoen euro, opgenomen onder de volgende voorwaarden:

Voorgaand overzicht geeft het waardeverloop aan van de terugkoopverplichtingen die ontstaan bij verkoop van woningen in maatschappelijk gebonden eigendom. Deze 

veranderingen ontstaan door fluctuaties in de prijs van de eventueel terug te kopen eenheden en door nieuwe verplichtingen of het verdwijnen hiervan.

Het totale aflossingsbestanddeel voor de komende 5 jaar bedraagt 47,5 miljoen euro. Het aflossingsbestanddeel van de leningen voor 2016, inclusief de contracten die 

geheel vervallen, bedraagt 21,8 miljoen euro en is opgenomen onder de kortlopende schulden. De gemiddelde restant looptijd van de langlopende leningen per 31 

december bedraagt circa 16 jaar. De gewogen gemiddelde rentevoet van de langlopende leningen o/g op 31 december 2015 bedraagt inclusief de flexleningen 4,26 

procent (2014: 4,27 procent). Al deze leningen zijn geborgd door het WSW (135,5 miljoen euro) of de gemeente (68,9 miljoen euro). Voor overige informatie betreffende 

langlopende schulden wordt verwezen naar de paragraaf financiële instrumenten en risicobeheersing. Op 31-12-2015 bedraagt de marktwaarde (NCW) van de 

leningen 200,8 miljoen euro. 
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31-12-2015 31-12-2014

1.10.1 Schulden aan kredietinstellingen

Deze post is als volgt samengesteld:

- Aflossingsverplichting leningen komend boekjaar 21.814               9.594                     

Saldo einde boekjaar 21.814               9.594                     

31-12-2015 31-12-2014

1.10.2 Schulden aan leveranciers

Deze post is als volgt samengesteld:

- Crediteuren 3.024                 1.423                     

- Bij: Vorderingen op leveranciers 186                    328                        

- Af: Pensioenen -                     2                            

Saldo einde boekjaar 3.210                 1.749                     

31-12-2015 31-12-2014

1.10.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Deze post is als volgt samengesteld:

- Vennootschapsbelasting 1.670                 1.688                     

- Loonheffing en sociale verzekeringspremie 263                    285                        

- Omzetbelasting -83                     -478                      

Saldo einde boekjaar 1.850                 1.495                     

1.10.4 Schulden ter zake van pensioenen

Deze post is als volgt samengesteld:

- Pensioenen 16                      47                          

- Bij: Pensioenen uit crediteuren -                         2                            

Saldo einde boekjaar 16                      49                          

31-12-2015 31-12-2014

1.10.5 Overige schulden

Deze post is als volgt samengesteld:

- Rekening-courant Riederborgh 29                      30                          

- Eneco -                         167                        

- Eerste verhuurnota's 11                      12                          

- Vooruitontvangen bedragen -                         10                          

- Overige 57                      73                          

Saldo einde boekjaar 97                      292                        

31-12-2015 31-12-2014

1.10.6 Overlopende passiva

Deze post is als volgt samengesteld:

- Niet vervallen rente van geldleningen 4.510                 4.095                     

- Nog te betalen kosten 1.082                 118                        

- Stook-/servicekosten 365                    799                        

- Vooruit ontvangen huur 837                    605                        

- Nog te betalen kosten inzake nieuwbouw en onderhoud -                         88                          

Totaal overige schulden/nog te betalen en vooruit ontvangen posten 6.794                 5.705                     

De schuld uit hoofden van stook-/servicekosten heeft betrekking op de nog met huurders af te rekenen kosten. De stook- en servicekosten worden maandelijks bij 

huurders in rekening gebracht middels voorschotten en worden aan het einde van het jaar afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Het verschil ten opzichte van 

voorgaand jaar wordt veroorzaakt door individueel stookgedrag van huurders in combinatie met de temperatuurverschillen jaar op jaar.

De aflossingsverplichting voor het komend boekjaar betreft de reguliere aflossingen die binnen een jaar moeten worden betaald op de betreffende valutadata inclusief 

leningen die binnen een jaar in zijn geheel dienen te worden afgelost. 

Het saldo einde boekjaar betreft de per balansdatum openstaande crediteuren. Het debetsaldo in de crediteuren heeft betrekking op creditnota's waarvoor de bedragen 

per balansdatum nog niet zijn ontvangen. Het saldo op balansdatum is een resultante van de facturen die in de laatste weken worden ontvangen. Hierdoor kan het 

crediteurensaldo een sterk verloop laten zien jaar op jaar.

De te betalen vennootschapsbelasting betreft in zijn geheel een acute schuld aan de Belastingsdienst. Onder de post omzetbelasting is de aangifte december 2015 

opgenomen (618.000 euro) en een aantal ingediende BTW suppleties (-701.000 euro).

Het pensioenfonds brengt gedurende het jaar voorschotten in rekening met betrekking tot te betalen pensioenpremies. Na afloop van een boekjaar komt er een 

afrekening over het betreffende jaar. Het openstaande saldo betreft nog te ontvangen (correcties op de) afrekeningen over de afgelopen jaren.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Operationele leases

Te betalen:

Binnen één jaar 32                          

Tussen een jaar en vijf jaar 23                          

Meer dan vijf jaar -                            

Totaal leaseverplichtingen 55                          

Obligoverplichting WSW

Aangegane verplichtingen projecten 

Voorzieningen voor pensioenen

Juridische zaken

Verbonden partijen

Beklemmingen aangaande vastgoed in exploitatie

Volmacht WSW

De totale leningensom onder WSW-garantie ultimo 2015 bedraagt 135,5 miljoen euro. Conform de voorwaarden van het instituut moet rekening worden gehouden met 

een mogelijke toekomstige obligoverplichting van 5,3 miljoen euro. De tarieven zijn gedifferentieerd. Voor flexleningen 75 procent  * 3,85 procent en voor de overige 3,85 

procent van het schuldrestant.

Woonvisie heeft een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht verstrekt aan het WSW, waarmee het WSW de mogelijkheid heeft over te gaan tot het vestigen 

hypotheek op een deel van het bezit van Woonvisie.

Per einde van het verslagjaar zijn er leaseverplichtingen voor een viertal auto's. Deze hebben allen een looptijd van minder dan vijf jaar. 

Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren:

De Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) is een sector pensioenfonds. Er zijn geen verplichtingen op corporatieniveau beschikbaar. Het is daarom 

niet mogelijk om eventuele rechten en verplichtingen met betrekking tot dit pensioenfonds in de balans op te nemen. Een overschot of tekort in het bedrijfstakpensioenfonds 

SPW kan invloed hebben op toekomstige premies. Het saldo van betaalde en verhaalde premies is in de resultatenrekening verwerkt. De zogenaamde 'dekkingsgraad' 

bij pensioenmaatschappijen is bepalend voor de uitkeringen en premievaststelling. Deze 'dekkingsgraad' bedraagt afgerond 109 procent ultimo 2015 (2014: 114 

procent). De ontwikkelingen op de financiële markten blijven onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich het komende jaar zal 

ontwikkelen. Een mogelijke reservering heeft in deze jaarrekening niet plaatsgevonden.

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. Ook de statutaire directieleden, andere 

sleutelfunctionarissen in het management van Woonvisie en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

In diverse exploitatieovereenkomsten tussen Woonvisie en de gemeente Ridderkerk zijn afspraken opgenomen betreffende de realisatie van woningen in vooraf 

benoemde marktsegmenten/prijsklassen. Dezelfde exploitatieovereenkomsten stellen geen eisen aan de duur van de periode na oplevering waarin de initiële 

marktsegmenten/prijsklassen gehandhaafd moeten worden. Daar zijn wel mondelinge afspraken over gemaakt. De geldigheidsduur en einddatum variëren per project. In 

de waardering van de complexen (zijnde kasstroomgenererende eenheden) die vallen onder dergelijke exploitatieovereenkomsten is geen rekening gehouden met een 

dergelijke aftopping van de markthuur, gezien de zeer geringe impact hiervan, zowel in de tijd als in de financiële waardering. Het complex Strevelszicht wordt standaard 

gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat bij doorexploiteren als gevolg van een beklemming op het grondgebruik. 

De aangegane verplichtingen met betrekking tot lopende projecten worden niet op de balans vermeld. Zij geven het volgende beeld: ultimo 2015 is voor circa 28,4 

miljoen euro aan verplichtingen aangegaan op in voorbereiding en in uitvoering zijnde projecten. 

Op 31 december 2015 heeft Woonvisie geen lopende rechtszaken. Wel bestaat er een dispuut met een aannemer over een opgeleverd project, welke mogelijk kan leiden 

tot een juridische procedure en kosten voor herstelwerkzaamheden.



  

 
  

Toelichting op de winst-en-verliesrekening
bedragen x € 1.000

2015 2014

2.1 Exploitatie vastgoedportefeuille

2.1.1 Huuropbrengsten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Netto huur 60.681               58.976                   

- Af: huurderving leegstand 347                    389                        

- Af: huurderving sloop 595                    133                        

Totaal huuropbrengsten 59.739               58.454                   

2015 2014

2.1.2 Opbrengsten servicecontracten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Vergoedingen leveringen en diensten (service- en stookkosten, glasverzekering) 3.670                 3.774                     

- Doorbelaste administratiekosten 101                    108                        

- Af: leeg voor verhuur 46                      41                          

- Af: te verrekenen (vooruitbetaalde bedragen) met huurders 378                    838                        

Totaal opbrengsten servicecontracten 3.347                 3.001                     

2.1.3 Lasten servicecontracten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Lasten leveringen en diensten (service- en stookkosten, glasverzekering) 3.058                 2.854                     

- Administratiekosten 101                    143                        

- Toerekening indirecte kosten 301                    440                        

Totaal lasten servicecontracten 3.460                 3.437                     

2015 2014

2.1.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Beheerskosten woonwagens 12                      17                          

- Onroerend zaakbelasting 1.692                 1.683                     

- Rioolbelastingen 658                    639                        

- Waterschapslasten 657                    669                        

- Verzekeringen verhuurd onroerend goed 144                    103                        

- VvE Bijdragen 672                    691                        

- Toerekening indirecte kosten 1.812                 1.547                     

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten 5.647                 5.349                     

De lasten van verhuur en beheeractiviteiten zijn ongeveer gelijk gebleven. We zien alleen een toename bij de toerekening van indirecte kosten door scherper toewijzen 

van uren aan verhuur en beheer activiteiten.

De lasten servicecontracten bestaan uit de door leveranciers in rekening gebrachte kosten, administratiekosten en de toerekening van onze indirecte kosten. Het negatief 

resultaat van circa 100.000 euro is het gevolg van het niet volledig kunnen doorberekenen van alle kosten (bijv. i.v.m. mutatie, overlijden of afspraken met bewoners).

De totale stijging van de huuropbrengsten ten opzichte van 2014 bedraagt 2,20 procent. De algemene huurverhoging per 1 juli 2015 bedroeg gemiddeld 2,91 procent 

(2014: 4,06 procent). De huurderving is in 2015 ten opzichte van 2014 gestegen als gevolg van het leegkomen van woningen uit het project Centrumplan fase 1 die in 

2015 gesloopt zijn en de woningen van project Geerlaan die op korte termijn ingrijpend gerenoveerd gaan worden.

De opbrengsten servicecontracten bestaan uit de in rekening gebrachte voorschotten minus de nog met bewoners af te rekenen kosten over 2015 en voorgaande jaren. 
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2.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 2015 2014

Deze post is als volgt samengesteld:

- Planmatig onderhoud 7.781                 7.080                     

- Contractonderhoud 1.443                 1.223                     

- Kwaliteitsonderhoud 659                    1.113                     

- Zorgvriendelijk wonen 1                        1                            

- Klachtenonderhoud 1.667                 1.656                     

- Mutatieonderhoud 2.502                 1.401                     

- Verbruik "grijp"voorraad -                         46                          

- Kleine rendabele investeringen t.l.v. resultaat 452                    393                        

- Overige 279                    -1                          

- Toerekening indirecte kosten 1.776                 1.632                     

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 16.558               14.544                   

2.1.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2015 2014

Deze post is als volgt samengesteld:

- Overige directe exploitatielasten 100                    34                          

- Bijdrage Verhuurdersheffing 5.292                 4.938                     

- Diverse kosten 93                      132                        

- Toerekening indirecte kosten 1.745                 1.883                     

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 7.230                 6.987                     

2.1.7 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Deze post is als volgt samengesteld:

- Vaste activa te behoeve van leveringen en diensten 44                      34                          

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa 44                      34                          

2.2 Verkoop vastgoed in ontwikkeling

2.3 Verkoop vastgoedportefeuille (inclusief voorraad) 2015 2014

2.3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

In 2014 zijn de volgende verkoopopbrengsten gerealiseerd:

- Voormalige huurwoningen 3.822                 2.281                     

- Voormalige MGE koopwoningen 1.421                 665                        

- Bedrijfsruimtes 63                      -                            

- Grondposities 221                    -                            

Totaal verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 5.527                 2.946                     

2.3.2 Toegerekende organisatiekosten

In 2014 zijn de volgende (organisatie)kosten toegerekend:

- Voormalige huurwoningen 72                      88                          

- Voormalige MGE koopwoningen 38                      67                          

- Bedrijfsruimtes -                         -                            

- Grondposities 4                        -                            

- Toerekening indirecte kosten 189                    84                          

Totaal toegerekende organisatiekosten 303                    239                        

Ten opzichte van voorgaand jaar hebben we ongeveer 1,8 miljoen euro meer aan onderhoud uitgegeven. De grootste stijgingen hebben betrekking op planmatig 

onderhoud voor 600.000 euro en per saldo 600.000 euro meer aan kwaliteitsonderhoud uitgevoerd bij mutatie. Onder de post Overige zijn de kosten opgenomen van in 

2015 uitgevoerde en geactiveerde energetische maatregelen. Een bedrag van 3,8 miljoen euro aan energetische maatregelen is opgenomen onder de activa in 

ontwikkeling (zie 1.2) omdat deze werkzaamheden gestart zijn in 2015 maar worden voltooid in 2016.

De stijging in verkoopopbrengsten is niet het gevolg van een uitbreiding van de verkoop portefeuille maar van het aantrekken van de woningmarkt. In 2015 zijn 24 

huurwoningen verkocht (2014: 15) en 9 MGE woningen (2014: 4). De verkochte bedrijfsruimte heeft betrekking op de verkoop van ons magazijn. De opbrengst van 

63.000 euro is het netto verkoopresultaat.

De stijging van het percentage verhuurderheffing van 0,381 procent van de WOZ waarde in 2014 naar 0,449 procent van de WOZ waarde voor 2015 heeft een stijging 

van de overige directe operationele lasten tot gevolg.

De afschrijving op materiële vaste activa bestaat uitsluitend uit afschrijving op de activa ten behoeve van diensten servicecontracten. De afschrijving op activa ten diensten 

van de eigen bedrijfsvoering maakt onderdeel uit van het saldo van indirecte kosten dat wordt toegerekend aan de posten van de functionele verlies- en winstrekening.

In 2015 hebben geen verkoopactiviteiten van nieuwbouw woningen plaatsgevonden.
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2.3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 2015 2014

Deze post is als volgt samengesteld:

- Voormalige huurwoningen 2.709                 572                        

- Voormalige MGE koopwoningen 1.416                 575                        

- Bedrijfsruimtes -                         -                            

- Grondposities 217                    -                            

Totaal boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 4.342                 1.147                     

2.4 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2015 2014

2.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Deze post is als volgt samengesteld:

- Bij: Overig 68                      94                          

- Bij: Activering grond Kleidijk -                         985                        

- Af: Projectkosten oplevering Kleidijk -                         1.000                     

- Af: Onrendabele top Centrumplan 1a + 1b 734                    8.073                     

- Af: Onrendabele top Kuyperhof -                         1.217                     

- Af: Onrendabele top Geerlaan -                         2.552                     

- Af: Onrendabele top Rijsoord 2.523                 -                            

- Af: Onrendabele top Rembrandtweg 6.294                 -                            

- Af: Onrendabele top Centrumplan fase 2a 2.807                 -                            

- Af: Onrendabele top Centrumplan fase 2b 2.441                 -                            

- Af: Onrendabele top Rijnsingel (energetische maatregelen) 1.359                 -                            

- Af: Afboeken projectkosten diversen 14                      414                        

- Af: Afboeking grond Fresiastraat -                         135                        

- Af: Nagekomen projectkosten 1                        163                        

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -16.104              -12.475                 

2015 2014

Deze post is als volgt samengesteld:

- Bij: Commercieel vastgoed in exploitatie 4.010                 10.794                   

- Bij / Af: Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 23.561               11.389                   

- Bij / Af: Niet-gerealiseerde waardeverandering i.v.m. sloop -                         -2.420                   

- Bij / Af: Niet-gerealiseerde waardeverandering i.v.m. hoog niveau renovatie -3.155                -                            

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 24.417               19.763                   

2.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorwaarden

- De projecten Blaak, Klepperwei, Vogelbuurt en Vrouwenpolder zijn op balansdatum nog niet ver genoeg in ontwikkeling om een voorziening op te mogen vormen en 

de gemaakte kosten hierop af te boeken. Onze grondslagen geven aan dat wij dan over gaan tot afboeking van de reeds gemaakte kosten ad 14.000 euro.

- Een viertal projecten in ontwikkeling heeft een fase bereikt waar de plannen dermate concreet zijn dat we voor het verschil tussen de geschatte stichtingskosten en de 

marktwaarde in verhuurde staat een voorziening vormen voor onrendabele investeringen. Dit betreft de projecten Rijsoord, Rembrandtweg en Centrumplan fase 2a en 

2b. Daarnaast is voor alle projecten waarvoor een voorziening was getroffen in 2014 bekeken of deze voorziening op basis van de huidige geschatte stichtingskosten en 

marktwaarde in verhuurde staat nog toereikend is. Dit heeft voor het project Centrumplan fase 1a en 1b geresulteerd in een aanvulling op de ORT van 734.000 euro.

- Bij het complex Rijnsingel worden levensduurverlengende maatregelen uitgevoerd. Voor het onrendabele deel van de investering is een voorziening onrendabele top 

gevormd.

In 2015 wordt een niet-gerealiseerde waardeverandering verantwoord voor de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden van circa 1,0 miljoen euro. De 

terugkopen in 2015 zorgen voor een resultaat van 30.000 euro. Het herijken van de actuele waarde van de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden levert 

een resultaat op van 84.000 euro. Tevens is er een correctie doorgevoerd op de actuele waarde van de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden voor de 

jaren 2012 tot en met 2014 met een resultaatseffect van 919.000 euro. Deze is gebaseerd op de herijking van de actuele waarde op de punten indexatie en 

verkoopwaarde.

2.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De marktwaarde van de 24 verkochte huurwoningen (2014: 15) bedroeg voor de verkoop 2,7 miljoen euro (2014: 1,6 miljoen euro). Het verkoopresultaat ten opzichte 

van de marktwaarde bedraagt 1 miljoen euro (2014: 0,6 miljoen euro). In 2014 werd onder deze post het resultaat gepresenteerd in plaats van de kosten.

-Voor opgeleverde projecten waren een aantal bedragen gereserveerd voor verwachte nagekomen werkzaamheden (incl. dekkingen totaal 68.000 euro). Deze 

reserveringen bleken niet volledig nodig te zijn en vallen vrij.
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2015 2014

2.5 Overige activiteiten

2.5.1 Opbrengsten overige activiteiten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Opbrengsten overige administratiekosten 1                        5                            

- Opbrengst overige verhuur 50                      17                          

- Nagekomen baten exploitaties 423                    2                            

- Overige -                         -5                          

Totaal opbrengsten overige activiteiten 474                    19                          

2.5.2 Kosten overige activiteiten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Overige 11                      167                        

Totaal kosten overige activiteiten 11                      167                        

2015 2014

2.6 Overige organisatiekosten

2.6.1 Overige organisatiekosten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Saneringssteun -                         1.807                     

- Contributie Aedes / Maaskoepel en bijdrageheffing AW 183                    104                        

- Kosten stelselwijziging -                         228                        

- Huurcommissie -1                       -15                        

- Boetes en betalingsverschillen 8                        13                          

- Reorganisatiekosten -                         56                          

- Continue verbeteren / BPO 75                      -                            

- Rendementsturing 11                      -                            

- Toerekening indirecte kosten vastgoedontwikkeling huurwoningen -                         -                            

- Toerekening indirecte kosten 2.315                 1.878                     

Totaal overige organisatiekosten 2.589                 4.071                     

In 2015 zijn wij niet aangeslagen voor saneringssteun. Dit scheelt een kostenpost van 1,8 miljoen euro.

2015 2014

2.7 Leefbaarheid

2.7.1 Kosten leefbaarheid

Deze post is als volgt samengesteld:

- Directe kosten leefbaarheid 371                    622                        

- Wonen en Zorg 4                        6                            

- Toerekening indirecte kosten 598                    533                        

Totaal kosten leefbaarheid 973                    1.161                     

2.8 Financiële baten en lasten

2.9 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

In de jaarrekening 2015 is zowel een actieve als een passieve latentie opgenomen, respectievelijk van 4.884.687 en 416.584 euro (per saldo 4.468.103 euro).

De toerekening indirecte kosten is gestegen door het opnieuw bekijken van de urenverantwoording.

De stijging van de contributie betreft enerzijds de Maaskoepel als gevolg van de aansluiting bij Woonnet Rijnmond voor het adverteren van onze huurwoningen (circa 

50.000 euro) en anderzijds de in 2015 ingevoerde bijdrageheffing Autoriteit Woningcorporaties (circa 28.000 euro).

De directe kosten leefbaarheid dalen doordat er minder activiteiten zijn ontplooid als gevolg van de verscherpte wetgeving rondom leefbaarheid en doordat er beperkt 

minder huismeestersuren zijn ingezet. De toerekening van indirecte kosten wordt verdeeld op basis van de urenbesteding van het personeel. Deze inschatting wordt 

jaarlijks herijkt.

In 2015 is de leningportefeuille afgenomen met een bedrag aan aflossingen van circa € 9,6 mln. Er zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. Dit leidt tot een besparing 

van circa 410.000 euro op de rentelasten. Het gemiddelde rentepercentage van de totale portefeuille ultimo jaar is 4,26% . De ontvangen rente is lager dan voorgaand 

jaar als gevolg van de lage rente op spaarrekeningen.

De kosten van overige activiteiten bestaan in 2015 uit nagekomen BTW-lasten.

Overige activiteiten hebben een incidenteel karakter waardoor deze jaar op jaar sterk kunnen verschillen. In 2015 bestaat dit bedrag voornamelijk uit nog te ontvangen 

baten u.h.v. pro rata van 415.000 euro.
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Deze bestaat uit drie onderdelen:

1. Te compenseren verliezen t/m boekjaar 4.251                 

2. Waarderingsverschil verkoop bestaand bezit komende 5 jaar -417                   

3. Waarderingsverschil leningen o/g (agio en disagio) 634                    

Cumulatieve latentie vennootschapsbelasting 4.468                 

Te compenseren verliezen t/m boekjaar 4.387                 

-461 looptijd 5 jaar

Waarderingsverschil leningen o/g en u/g 900 looptijd 23 jaar

Nominale waarde van de latentie per 31-12-2014: 4.826                 

2015

Mutatie inzake in de toekomst te verrekenen verliezen 4.251                 

Mutatie inzake waarderingsverschil verkoop bestaand bezit -                         

Mutatie inzake waarderingsverschil leningen o/g (agio en disagio) -51                     

4.200                 1.3.2

Mutatie inzake in de toekomst te verrekenen verliezen -                         

Mutatie inzake waarderingsverschil verkoop bestaand bezit -24                     

Mutatie inzake waarderingsverschil leningen o/g (agio en disagio) -                         

-24                     1.8.2

472                    

905                    

1.377                 1.5.3

-                         Bijlage 1

1.670                 

1.670                 1.10.3

-                         Bijlage 1

Verwerkte vpb opbrengst in de winst-en-verliesrekening naar aanleiding herijking actieve lantentie -4.200                

Verwerkte vpb last in de winst-en-verliesrekening naar aanleiding herijking passieve lantentie 24                      

-4.176                

2. Waarderingsverschil verkoop bestaand bezit is gebaseerd op de ingeschatte verkopen in de komende vijf jaar en bestaat uit de contant gemaakte 

waarderingsverschillen tussen de fiscale en de commerciële balans. De te verwachten verrekening < 1 jaar bedraagt 68.000 euro.

3. Waarderingsverschil leningen o/g is gebaseerd op de afschrijving van het bij de fiscale openingsbalans berekende en opgenomen agio en disagio. De gemiddelde 

looptijd is vijftien jaar. De te verwachten verrekening < 1 jaar bedraagt 63.000 euro.

Nog te betalen vennootschapsbelasting 2013

Verschuldigde vennootschapsbelasting op basis van fiscaal resultaat (acute last)

Het toepasselijke belastingtarief vennootschapsbelasting bedraagt over de eerste 200.000 euro 20 procent. Voor het resultaat daarboven is het tarief 25 procent.

Nog te vorderen vennootschapsbelasting 2014

Nog te vorderen vennootschapsbelasting 2015

Te vorderen vennootschapsbelasting

Mutatie in de passieve latentie vennootschapsbelasting

De latenties zijn berekend tegen een VPB tarief van 25 procent en een disconteringsvoet van 3,2 procent (0,75 * de gemiddelde vermogenskostenvoet van 

4,3 procent). De mutatie van zowel de actieve als de passieve belastinglatentie, in totaal 4.176.000 euro voor 2015, is als opbrengst in de winst-en-verliesrekening 

verantwoord. De opbouw is als volgt:

Waarderingsverschil verkoop bestaand bezit komende 5 jaar

1. De te compenseren verliezen worden in 2016 geheel verrekend.

Het effectieve belastingtarief vennootschapsbelasting bedraagt -/-13,9 procent.

Mutatie in de actieve latentie vennootschapsbelasting

Verschuldigde vennootschapsbelasting op basis van fiscaal resultaat (acute last)

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Te betalen vennootschapsbelasting

Mutaties inzake vennootschapsbelasting:
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Overige toelichtingen

Lonen en salarissen

Als gevolg van het gebruik van het functionele model voor de winst-en-verliesrekening ontbreekt het inzicht in het totaal van de lonen en salarissen.

Hieronder volgt een overzicht.

2015 2014

Lonen en salarissen 3.999 4.305

Sociale lasten 604 677

Pensioenlasten 659 740

Lonen en salarissen 5.262 5.722

Accountantskosten

2015 2014

De kosten van de accountant worden hieronder gespecificeerd:

Controle van de jaarrekening 77 62

Andere controlewerkzaamheden 6 45

Fiscale advisering 148 77

Andere niet-controle diensten 49 18

Accountantskosten 280 202

De vaststelling van de accountantskosten inzake de jaarrekeningcontrole 2015 is uitsluitend bepaald op basis van de in het verslagjaar gemaakte kosten. Dit houdt in dat 

in het verslagjaar 2015 geen reservering is opgenomen voor het verslagjaar 2016. De andere controlewerkzaamheden bestaan uit de controle van de dVi en WNT. De 

kosten van fiscaal advies zijn in 2015 gestegen ten opzichte van 2014 als gevolg van de afronding door PwC op het fiscale dossier "verrekenbare verliezen". De andere 

niet-controle diensten zijn door diverse accountantskantoren uitgevoerd en bestaan met name uit de kosten van visitatie en advisering omtrent de per 1 januari 2015 van 

kracht zijnde werkkostenregeling (WKR).

Een daling van de lonen en salarissen (circa 300.000 euro) wordt verklaard door een daling in het aantal fte's en een daling in de salarislast per medewerker door de 

pensionering van een aantal oudere werknemers. Deze medewerkers hebben vaker een relatief hoog salaris, waardoor zij ook zwaarder meetellen in de 

pensioenlasten en sociale lasten. Het totale effect van de in- en uitdiensttredingen in 2015 op de afdrachten voor pensioenen en sociale lasten bedraagt een daling circa 

150.000 euro.



  

 Overige informatie

Werknemers

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben 

ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2015 geen 

ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van 

de op Stichting Woonvisie van toepassing zijnde regelgeving, namelijk de Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 november 2013. 

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting Woonvisie is € 148.800. 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 .

Eind 2015 had Woonvisie 75,9 werknemers in dienst. Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland 

werkzaam.

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking

Naam Functie(s)

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Dhr. A. van den Bosch
directeur-

bestuurder
1-1 t/m 31-12 1-5 t/m 31-12 126.279 80.324   -       -         21.875 18.504  148.154 98.828   1 1 *

* Dhr. A. v an den Bosch is per 1-5-2014 benoemd als full-time directeur-bestuurder

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking

Naam Functie(s)

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Dhr. ir C.J.M. Karsten
directeur-

bestuurder a.i.
1-1 t/m 30-4 66.984            -            -    66.984 1

Dhr. T. Beishuizen voorzitter 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 17.856   12.412   -       214    -           -              17.856    12.626 365 365

Mevr. S.B. Stilling lid 1-1 t/m 14-3 2.069     -         -                        -      2.069 nvt 73

Dhr. N.W. van den Berg lid 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 11.904   8.275     -       -         -           -              11.904      8.275 365 365

Mevr. J. Londema lid 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 8.965     8.275     -       -         -           -                8.965      8.275 365 365

Mevr. I.K.L. de Jong MRE lid 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 11.921   8.275     -       359    -           -              11.921      8.634 365 365

Dhr. J. de Blok RA lid 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 11.904   8.275     -       -         -           -              11.904      8.275 365 365

Dhr. R. Schallenberg MMC lid 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 11.904   8.275     -       -         -           -              11.904      8.275 365 365

Dhr. W.B. van Hekken

2014: 

adviseur 

(gewezen 

topfunctionaris)

1-1 t/m 31-12 8.275     -         -                8.275 nvt 365

Omvang van 

het dienst-

verband in 

het jaar 

(fte)

Variabele 

bezoldiging

Voorzieningen 

ten behoeve 

van beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Totale 

bezoldiging

Omvang van 

het dienst-

verband in 

het jaar 

(fte c.q dagen)

Belastbare 

vaste en 

variabele 

onkosten-

vergoe-

dingen

Voorzieningen 

ten behoeve 

van beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Totale 

bezoldigingPeriode Beloning

Vaste bezoldiging

2015 2014

Periode

2015 2014
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Overige informatie

Verantwoording uit hoofde van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ)

De raad van commissarissen heeft de jaarrekening goedgekeurd op 18 april 2016.

Raad van commissarissen Bestuur

De heer T. (Tammo) Beishuizen De heer A. (Alfred) van den Bosch MRE

De heer N.W. (Nick) van den Berg 

De heer R. (Rob) Schallenberg MMC 

De heer J. (Jan) de Blok RA

Mevrouw I.K.L.(Ingeborg) de Jong MRE

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Naam en functie(s)

Dhr. T. Beishuizen

voorzitter

      21.605       15.018               -                 -                   854                          289 

Mevr. S.B. Stilling

lid

        2.069               -                               -   

Dhr. N.W. van den Berg

lid

      14.404       10.013               -                 -                     -   

Mevr. J. Londema

lid

      10.847       10.013               -                 -                     -                               -   

Mevr. I.K.L. de Jong MRE

lid

      14.421         9.653               -                 -                     -                            468 

Dhr. J. de Blok RA

lid

      14.404       10.013               -                 -                     -                               -   

Dhr. R. Schallenberg MMC

lid

      14.404       10.013               -                 -                1.033                             -   

Dhr. W.B. van Hekken

gewezen RvC-lid/ adviseur 

(2014)

      10.013               -                 -                     -                               -   

Totaal       90.085       76.805               -                 -                1.887                          757 

Als lid van de Raad 

van Commissarissen

Als lid van 

commissies

Overige kosten vergoedingen

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Naam en functie(s)

Dhr. A. van den Bosch

directeur- bestuurder

    134.241       86.760       22.778       18.443                   -                               -                      -                 -   

Dhr. Ir. C.J.M. Karsten

directeur- bestuurder a.i.

      76.605               -                               -                 -   

Totaal     134.241     163.365       22.778       18.443                   -                               -                      -                 -   

Periodiek betaalde 

beloningen

Beloningen 

betaalbaar op termijn

Uitkering bij beëindiging 

dienstverband

Winstdeling en bonus



  

  Overige gegevens

Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming

Voorstel resultaatbestemming

2015 2014

Toerekening jaarresultaat  (x € 1.000)   

Resultaat voor belasting en deelnemingen 28.585               25.216                   

Vennootschapsbelasting 4.176                 -2.526                   

Toevoeging aan het eigen vermogen (de overige reserves) 32.761               22.690                   

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier melding 

behoeven.

Het bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor het positieve resultaat over het boekjaar 2015 ter grootte van 32.761.000 euro geheel ten bate van de overige 

reserves te brengen. De resultaatbestemming is, vooruitlopend op goedkeuring door de raad van commissarissen, in de jaarrekening verwerkt.

In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming.
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Accountantsverklaring 
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Bijlage 1 - overzicht bepaling fiscaal resultaat 
 

 
 
 
  

bedragen x € 1.000

2015 2014

Commercieel resultaat 28.585               25.216                   

Correcties i.v.m. afschrijvingen/waardeveranderingen 275                    461                        

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -9.346                -19.637                 

Te activeren onderhoudskosten 1.136                 250                        

Saneringssteun (fiscaal niet aftrekbaar) -                         1.807                     

Subtelling 20.650               8.097                     

Fiscale afschrijvingen:

Afschrijving onroerend goed (eigen kantoor/magazijn) -200                   -208                   

Afschrijving maatschappelijk onroerend goed -                         -                         

Afschrijving bedrijfsonroerend goed -                         -                         

Afschrijving inventaris/ICT -175                   -135                   

Afschrijving leveringen en diensten -44                     -31                     

-419                   -374                      

Fiscale af- of opwaarderingen 4.612                 -                            

Correctie winst verkoop bestaand bezit -994                   -1.561                   

Afschrijving (dis)agio leningen -290                   -275                      

Te activeren interne kosten en rente

Algemene kosten -                         679                    

Rente -                         36                      

-                         715                        

Fiscale projectresultaten -                         -                            

Afwaardering i.v.m. sloopwoningen -312                   -2.454                   

Fiscaal resultaat 23.247               4.148                     

Te verrekenen verliezen -23.247              -                            

De verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt op basis hiervan -                         1.027                     

Over de eerste 200.000 euro is het belastingtarief 20 procent. Voor het resultaat daarboven is het tarief 25 procent.



  

Bijlage 2 - winst-en-verliesrekening 2015  
                  categoriaal model 
 
 
  
bedragen x € 1.000

Jaarrekening Jaarrekening

2015 2014

Bedrijfsopbrengsten

Huren 59.739               58.454                   

Vergoedingen 3.246                 2.893                     

Verkopen onroerende zaken 1.070                 1.624                     

Overige opbrengsten 575                    127                        

Totaal bedrijfsopbrengsten 64.630               63.098                   

Bedrijfslasten

Afschrijvingen op materiële vaste activa 275                    461                        

Waardeveranderingen en onrendabele investeringen in activa 16.105               12.475                   

Lonen en salarissen 3.999                 4.305                     

Sociale lasten 604                    677                        

Pensioenlasten 659                    740                        

Overige bedrijfskosten 3.066                 2.050                     

Lasten onderhoud 14.293               12.402                   

Overige bedrijfslasten 13.609               15.087                   

Totaal bedrijfslasten 52.610               48.196                   

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 25.450               19.637                   

Bedrijfsresultaat (excl. toegerekende rente) 37.470               34.539                   

Rentebaten 32                      64                          

Rentelasten -8.917                -9.388                   

Totaal renteresultaat -8.885                -9.324                   

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 28.585 25.215

Vennootschapsbelasting 4.176                 -2.526                   

Jaarresultaat na belastingen 32.761               22.690                   
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Bijlage 3 - verloop bedrijfswaarde 2015  

bedragen x € 1.000

2015 2014 Verschil

Huur 966.342 920.160 46.182                   

Huurderving -7.637 -10.319 2.682                     

Verkopen 12.415 11.279 1.136                     

Onderhoud -175.758 -177.675 1.917                     

Verhuurdersheffing -92.034 -92.934 900                        

Bedrijfslasten -192.329 -180.488 -11.841                 

Sloop -6.023 -12.580 6.557                     

Restwaarde grond 22.469 21.799 670                        

Totale bedrijfswaarde 527.445 479.242 48.203                   

Huur en huurderving

Verkopen

Zowel het aantal verkopen als het beoogde resultaat per verkoop is in 2015 hoger dan in 2014. Dit is het gevolg van de aantrekkende woningmarkt.

Onderhoud

Het onderhoudsbeleid is scherper neergezet. Daarnaast is het SVB plan uit 2000 gestopt en voor zover nog nodig geïntegreerd in het SVB plan 2011. 

Verhuurdersheffing

Bedrijfslasten

Sloop en restwaarde

In 2015 is het aantal eenheden en de WOZ-waarde lager dan in 2014. Hierdoor is de heffing voor Woonvisie iets gedaald.

De stijging van de bedrijfslasten wordt veroorzaakt door: Wijziging inrekenen sloop en minimale levensduur van 15 jaar. Hierdoor wordt na de 5 jaar vast periode minder 

snel de kosten naar rato verlaagd. Het effect van de toename hiervan voor lonen & salarissen, sociale lasten en pensioenen bedraagt + € 8 mln; Bijdrageheffing Autoriteit 

Woningcorporaties vanaf 2015 in bedrijfswaarde ingerekend (effect bedrijfswaarde: + € 1 mln). 

In 2015 is enkel sloop ingerekend voor sloopcomplexen waarvoor een definitief sloopbesluit aanwezig is. In 2014 is voor alle sloopcomplexen uit de slooptabel die 

binnen 5 jaar gerealiseerd werden de sloop in de bedrijfswaarde ingerekend.

De stijging van de netto contante waarde van de huren wordt met name veroorzaakt door extra levensduur na ingrepen in de bestaande voorraad en het optrekken van 

de minimale levensduur van tien jaar naar vijftien jaar. Dit genereert extra huuropbrengst en huurderving en zorgt ervoor dat de gemiddelde levensduur iets gestegen is.



  

Bijlage 4 - overzicht verbindingen 
 
  
Algemene gegevens:

• Naam van de verbinding Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V.

• Rechtsvorm Besloten vennootschap

• Vestigingsplaats Ridderkerk

• Statutaire doelstelling Vastgoedontwikkeling

• Kern-/nevenactiviteiten in verslagjaar Geen

• Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden? Nee

Financiële gegevens 2013:

• Vennootschap Besloten

• Eigen vermogen 18.000 euro

• Jaaromzet -

• Belang in % 100

• Nominale waarde belang, preferentie en/of prioriteit 18.000 euro

• Intrinsieke waarde -

• Eventuele overige participanten in vennootschap Geen

• Stichting / Vereniging -

• Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap Volledig

• Productie en ontwikkeling van de voorraad

woongelegenheden in de verbinding Geen

Geldstromen:

• Van TI naar verbinding -

• Doorberekende kosten aan de verbinding -

• Waarde verstrekte lening(en) -

• Rentepercentage -

• Zekerheden -

• Aflossingstermijn -

• Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen door de TI -

• Inzet van personeel van de TI -

• Van verbinding naar TI -

• Ontvangen winstuitkeringen door TI -

• Afgegeven zekerheden ten behoeve van de verbinding -

• Maximale risico-exposure / aansprakelijkheid -

Risicobeheersing:

• Wijze waarop de risicobeheersing plaatsvindt

• verkregen zekerheden

• juridische structuur

• selectie samenwerkingspartners

• maximale omvang projectaanspraken

• gegarandeerde afzet vooraf

• vermogensdoelstelling en dividendbeleid

In 2015 en tot heden vinden er geen activiteiten plaats, 

waardoor het risicoprofiel beperkt is.



 
 

 
 

samen 
wonen 

105 

samen 
wonen 
 

105 
Bijlage 5 - overzicht VvE’s 

* Het aandeel van Woonvisie in deze VVE bedraagt meer dan 250.000 euro waardoor dit belang valt onder de vereisten van het

 interne verbindingenstatuut. In het verbindingenstatuut is opgenomen dat voor besluiten de stappen moeten worden gehanteerd die in 

het statuut staan benoemd. Aan het saldo van de reserve waarin Woonvisie een aandeel heeft, ligt een meerjarenonderhoudsplan van 

de VVE ten grondslag op basis waarvan besluiten over de middelen worden genomen. Voor deze VVE zijn er in 2015 echter geen 

besluiten genomen die hieronder zouden kunnen vallen. 

Vereniging van Eigenaars
Vestigings-

plaats

Overige 

eigenaren

Woonvisie 

huurobjecten
Eigenaren

Woonvisie 

huurwoningen

Bizetstaete Bizetstraat (nog ongenummerd) Ridderkerk 15 2 82% 18%

Kantoorpand centrumplein met bovenliggende woningen 

Blaak 97 tot en met 119
Ridderkerk 12 1 22% 78%

Boksdoornstraat 4 tot en met 24 Ridderkerk 18 92 18% 82%

Burcht 1 tot en met 24 Rhoon 1 23 4% 96%

Gerard Doustraat 1 t/m 41 Ridderkerk 5 16 24% 76%

Gerard Doustraat 43 t/m 83 Ridderkerk 7 14 33% 67%

Hollandsestraat 74 t/m 120 Ridderkerk 6 18 25% 75%

Flatgebouw De Jonge Jan aan de Rijksstraatweg Ridderkerk 1 1 50% 50%

Noordstraat Ridderkerk 30 45 47% 53%

Vechstraat Ridderkerk 25 41 49% 51%

Flatgebouw Riedertoren nabij de Boksdoornstraat Ridderkerk 26 54 33% 67%

Toren 1 tot en met 24 Rhoon 0 24 0% 100%

Flatgebouw "Lente" Reijerweg/hoek Sweelinckstraat Ridderkerk 14 64 23% 77%

Flatgebouw "Zomer" Reijerweg/hoek Willem Landréstraat Ridderkerk 14 97 15% 85% *

Gezondheidscentrum Slikkerveer Ridderkerk 12 1 90% 10%

Vondelparck aan de Vondellaan, Nicolaas Beetslaan en 

Jan Luykenstraat
Ridderkerk 4 3 72% 28%

Vondelparck tuin- en terraswoningen aan de Jan 

Luykenstraat
Ridderkerk 14 2 88% 12%

Aantal appartementen Stemverhouding/breukdelen



  

Bijlage 6 – kengetallen 

2015 2014

Verhuur van het bezit

Nieuwe verhuringen sociaal 459 550

% toewijzen aan doelgroep 99% 97%

Aanbiedingscijfer 2,5 3,0

Huurachterstand %  huur 1,40% 1,55%

Gemiddelde huur %  maximale huur 76% 70%

Kwaliteit van het bezit

Verkoop huurwoningen 24 15

Verkoop voormalig koopgarantwoningen 9 5

Oplevering huurwoningen 0 26

Oplevering koopwoningen 0 0

Aantal reparatieverzoeken 8.072 8.060

Uitgaven onderhoud (bedragen x € 1.000) 14.293 12.402

Woningen met Politiekeurmerk Veilige woning 5.958 5.538

Betrokkenheid bewoners

Sociale klachten 147 153

Ontruimingen 4 6

Waardering dienstverlening (KWH huurlabel) 7,6 7,7

Investeringen leefbaarheid (x € 1.000) 973 1.161

Financiële kengetallen

Financiering totaal leningportefeuille (x € 1.000) 204.400             213.994                 

Financiering per eenheid 21.584               23.557                   

WOZ waarde volledig bezit (x € 1.000) 1.286.852          1.327.028              

Gemiddelde WOZ waarde per eenheid 135.887             136.906                 

Marktwaarde in verhuurde staat (x € 1.000) 877.504             856.210                 

Solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde) 73,2% 72,3%

Loan-to-value (o.b.v. marktwaarde) 23,3% 25,0%

Operationele kasstroom minus aflossingsfictie ( x € 1.000) 6.730                 6.473                     

Rentedekkingsratio 3,4 2,5

Organisatie

Fte’s 75,9 79,4

Stageplaatsen 11 12

Ziekteverzuim 7,9% 4,9%
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Bijlage 7 - overzicht stakeholders 
 

 

 

Gemeente 

Gemeente Ridderkerk 

Gemeente Albrandswaard 

Gemeente Barendrecht 

 

Belangenorganisaties 

Bewonersraad Progressie 

VAC (Voorlichtings- en Adviescommissie 

wonen) Ridderkerk 

Gehandicaptenraad Ridderkerk 

ACOR (Adviescommissie ouderenbeleid 

Ridderkerk) 

Winkeliersvereniging Vlietplein 

 

Zorg en welzijn 

Sport en Welzijn 

Welzijn Albrandswaard 

De Poort 

Karaat 

Maatschappelijk burgerplatform 

WWZ-beraad 

Lokaal Zorgnetwerk 

Aafje 

Riederborgh 

Pameijer 

Stichting IJsselmonde-Oost 

Argos Zorggroep 

 

Regionaal 

Maaskoepel 

Politie Rotterdam-Rijnmond 

 

Wonen 

Patrimonium Barendrecht 

Havensteder 

Vestia 

Rhiant 

Vereniging tot verbetering der Volkshuisvesting 

Rijsoord 

Woningbouwvereniging Bolnes 

Woningbouwvereniging Samenwerking 

Slikkerveer 

Woningbouwvereniging Vooruitgang 

Woningbouwvereniging Poortugaal 

Woonzorg Nederland 

 

 

 

Onderwijs 

Farel College 

Gemini College 

Stichting 3 Primair 

Vereniging PCPO (Protestants Christelijk 

Primair Onderwijs) Ridderkerk en Barendrecht 

 

Landelijk 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Autoriteit Woningcorporaties 
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