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4.983

347

woningen

318

woningen
verduurzaamd

nieuwe huurders

reparatieverzoeken
nieuwe huurders
vertrekkende huurders

7,8
8,3
7,1

10%
betaalbaar (€ 442-€ 679) 76%
duur (€ 679-€ 752) 12%
vrije sector (> € 752) 1%
goedkoop (< € 442)

20

zelfbeheerprojecten

190 actieve

huurders

56
medewerkers

24

mannen

32

vrouwen

ICR: 2,11
LTV: 49,39%
solvabiliteit
volgens marktwaarde:

uitgaven onderhoud

65,70%

€ 11,3 mln
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Bestuursverslag
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Zelden was het vinden van een woning zo lastig als in 2021.

de huren in de sociale sector bevroor. Bovendien konden

We voegen woningen toe

Termen als ‘wooncrisis’ en ‘oververhitte woningmarkt’ do-

huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur

De vraag naar sociale huurwoningen is enorm. Daarom

mineerden de media en ondertussen daalde de slaagkans

in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging.

zijn we bezig met de voorbereidingen voor verschillende
nieuwbouwprojecten in Apeldoorn. In 2021 leverden we

voor woningzoekenden flink. Het is een onderwerp waar
we als woningcorporatie natuurlijk dagelijks mee bezig

We onderhouden onze woningen

nog geen projecten op, maar tot en met 2025 bouwen we

zijn. Niet voor niets was het eerste thema in de prestatieaf-

Onze woningen staan er goed bij en dat houden we

circa 300 nieuwe huurwoningen.

spraken: 500 woningen extra voor de primaire doelgroep.

natuurlijk graag zo. In 2021 gaven we in totaal € 11.340K
uit aan onderhoud, inclusief toegerekende organisatiekos-

We geven huurders invloed

Net als 2020 was ook 2021 een jaar waarin corona voor veel

ten. Voor een deel is dit onderhoud planmatig, zoals het

Huurders hebben steeds meer invloed op wat we doen. In

ellende zorgde in de wereld. Om veilig te kunnen werken,

vervangen van badkamers of keukens, een nieuwe cv-ketel

2021 groeide het aantal zelfbeheerprojecten van 14 naar

deden onze medewerkers het werk veelal vanuit huis. Ge-

of een schilderbeurt. Voordat de nieuwe huurder komt

20. Stuk voor stuk projecten waar bewoners in bepaalde

lukkig hoefden we aan onze dienstverlening richting huur-

wonen, zorgen onze vaste aannemers dat de woning weer

mate zelf de regie nemen over hun woonomgeving. Daar-

ders weinig concessies te doen. Huurcontracten werden

prima in orde is. Daarnaast voeren we reparatieonderhoud

naast geven we ook bij onze verduurzamingsprojecten be-

getekend, sleutels werden ingeleverd en reparaties gingen

uit.

woners invloed door ze actief te betrekken bij de plannen.
Via klankbordgroepen denken ze mee en praten ze mee.

‘gewoon’ door. De klanttevredenheidscijfers laten hier zelfs
een mooie opgaande lijn zien.

We investeren in duurzaamheid
Behalve dat onze woningen er goed bijstaan, hebben ze

We kennen onze maatschappelijke taak

Gezien alle moeilijkheden en uitdagingen ben ik extra trots

veelal ook een goed energielabel. Het gemiddelde ligt nu

Naast onze taak als sociale verhuurder, doen we als wo-

op wat we met elkaar in 2021 bereikt hebben. Hieronder

tussen label C en B. Dat komt omdat we bij onderhouds-

ningcorporatie ook een aantal dingen die misschien niet

licht ik daar graag nog een aantal thema’s uit.

projecten vaak investeren in duurzaamheid. Sinds 2019

heel erg voor de hand liggen, maar wel belangrijk zijn. Zo

verduurzamen we daarnaast volledige complexen, waarbij

bieden we mensen met arbeidsachterstand een baan in

We houden wonen betaalbaar

de nadruk ligt op de isolatie van vloer, gevel en dak. In

onze wijken. Daar doen ze goed werk voor onze huurders

Wonen betaalbaar houden was ook in 2021 een belangrijk

2021 hebben we opnieuw fors ingezet op duurzaamheid.

op het gebied van schoon, heel en veilig. Daarnaast heb-

speerpunt. Door inflatievolgend huurbeleid laten we de

Naast isoleren plaatsen we ook steeds vaker zonnepanelen.

ben we afgelopen jaar ook weer voor ontmoetingen ge-

huren jaarlijks slechts gematigd stijgen. Dit jaar daalde

Ook pakken we de ventilatie aan. In 2021 hebben we 347

zorgd in verschillende ontmoetingsplekken in Apeldoorn.

echter de gemiddelde huurprijs. Dit omdat de overheid

woningen verduurzaamd.

Mooie vormen van maatschappelijke verankering.
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We werken aan klanttevredenheid

door een sterk stijgende woningmarkt. Zowel in de koop-

Overigens is dit de grootste post waar we een inschatting

In 2021 is de klanttevredenheid ten opzichte van 2020 ge-

als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. De

over moeten maken voor de jaarrekening.

groeid van gemiddeld een 7,3 naar een 7,7. Een mooie stij-

positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een

De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is ultimo

ging. Nieuwe huurders gaven ons in de laatste maand van

verder aangetrokken koopmarkt.

2021 € 452.885K.

meer aandacht hadden voor klanttevredenheid, onder

De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft

Bij de beleidswaardeberekening hebben we de volgende

andere door het steviger te verankeren in de verschillende

een neerwaartse invloed gehad op de waardeontwikke-

uitgangspunten gehanteerd:

processen. Daarnaast hebben we op meer processen de

ling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief

•

de disconteringsvoet voor 2021 is 5,88%

klanttevredenheid gemeten.

is, blijft deze achter ten opzichte van eerdere jaren door

•

de streefhuur per maand is € 632 per woning

een gematigde huurverhoging en passend toewijzen.

•

de onderhoudslasten zijn € 2.294 per woning per jaar

Jaarresultaat en ontwikkeling vermogen

Hiermee geven we invulling aan onze maatschappelijke

•

de beheerslasten zijn € 868 per woning per jaar

We behaalden in 2021 een positief resultaat van € 94.635K.

taak op het gebied van betaalbaarheid.

het jaar zelfs gemiddeld een 9. Dat komt omdat we in 2021

Verschil marktwaarde en beleidswaarde van het vastgoed in

Dit resultaat wordt, net als voorgaand jaar, vooral veroorzaakt door de niet-gerealiseerde waardeveranderingen

Ontwikkeling van beleidswaarde

exploitatie

van het vastgoed in exploitatie. Dit is geen contant geld,

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels

Per 31 december 2021 is in totaal € 451.950K aan ongerea-

want we gaan de woningen niet verkopen. Een uitge-

beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in

liseerde herwaarderingen in de overige reserves begrepen

breide toelichting is te vinden in de jaarrekening, vanaf

verhuurde staat. Dit omdat de beleidswaarde de markt-

(2020: € 365.371K) uit hoofde van waardering van het

pagina 82.

waarde als vertrekpunt neemt.

vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde
staat. De waardering van dit vastgoed hebben we in over-

Ons eigen vermogen bedroeg op 31 december 2021

Bij het opstellen van de jaarrekening maken we diverse

eenstemming met het Handboek modelmatig waarderen

€ 612.685K. Eind 2021 is € 5.338K aan liquide middelen

schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van de gel-

bepaald. Hiermee is de waardering volgens de in de Wo-

beschikbaar, die we in 2022 inzetten voor de investerings-

dende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit

ningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit

plannen in verduurzaming.

van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de

afgeleide ministeriële besluiten geldende ten tijde van het

beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De waarde-

opmaken van de jaarverslaggeving.

Ontwikkeling van de marktwaarde

bepaling van het vastgoed (terug te vinden in de markt-

Het jaar 2021 kenmerkt zich net als voorgaande jaren,

waarde en beleidswaarde) is geen exacte wetenschap.
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De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is

van het DAEB-bezit in exploitatie en de marktwaarde in

hebben. Bij de aanpak betrekken we de bewoners

sterk afhankelijk van ons beleid. Onze mogelijkheden om

verhuurde staat van dit bezit en bedraagt € 395.858K.

actief en informeren we ze over de mogelijkheden om
energiezuinig te wonen en zo te besparen op woon-

vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen
de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde

in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke

ultimo 2021 bestaat uit de volgende onderdelen:

lasten.
•

mogelijk nieuw te bouwen woningen.

maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals
x € 1.000

demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale
Beschikbaarheid (doorexploiteren)

We willen duurzaam voorzien in passende huisvesting

Kwaliteit (onderhoud)

-113.872

voor mensen die dat zelf niet (goed) kunnen. Daarom

Beheer (beheerkosten)

-14.294

die ingerekend zijn om de marktwaarde te bepalen, voortvloeiend uit onze beoogde kwaliteit- en beheersituatie.
Dit betekent dat we slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde (en daarmee van het
eigen vermogen) in de toekomst realiseren.
We hebben een inschatting gemaakt van het gedeelte
van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of
eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde

huurdersbelangenvereniging WijZijn.
•

Beleidswaarde

452.885

•

eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de

en woonvoorziening Het Kristal zijn daar mooie voorbeelden van.
•

De belangrijkste aandachtspunten voor 2022 zijn:
Volkshuisvestelijk
We verduurzamen ruim 200 woningen in complex

We doen er alles aan om samen met alle betrokken
partijen een besluit te nemen over het aanleggen van

beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig.
Aandachtspunten voor 2022

We geven een nieuwe invulling aan (deels) vrijkomend zorgvastgoed. Woonzorgcentrum Sainte Marie

Dit impliceert dat circa 65% (2020: 73%) van het totale

•

We spannen ons sterk in om gemiddeld ten minste
een 7,7 te krijgen van onze huurders.

-398.273

exploitatie. Daarnaast verhogen we bij mutatie slechts bij

We breiden zelfbeheer uit, daar waar die behoefte
bestaat. Dit doen we in nauwe samenwerking met

-50.741
-219.366

verkopen we slechts een beperkt deel van het vastgoed in

•

851.158

Betaalbaarheid (huren)

lijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan de normen

x € 1.000

Marktwaarde in verhuurde staat

(DAEB) huurwoningen.

uitzondering de huur tot de markthuur. Ook zijn de werke-

We zetten in op een verdere ontwikkeling van zoveel

een warmtenet in de wijk Kerschoten (o.a. ruim 500
woningen van de Woonmensen)
•

We bezien of de prestatieafspraken die zijn gemaakt
voor 2022 en 2023 aanpassing behoeven in het licht
van het verdwijnen van de verhuurdersheffing en
nieuwe prestatie-eisen.

37 (De Maten), 13 (De Mheen) en deels 14 (Sluisoord)
zodat de woningen gemiddeld een energielabel A
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Organisatie

van flexwoningen en sociale huurwoningen, renova-

Kortom: we moeten een goede balans vinden tussen be-

•

We bouwen het procesgericht werken verder uit met

tie, verduurzaming en leefbaarheid. Het positieve ef-

schikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van het

oog voor risicomanagement.

fect op onze bestedingsruimte wordt getemperd door

woningbezit enerzijds en financiële continuïteit ander-

We maken meters om onze data beter op orde te

de VPB en het vervallen van heffingsverminderingen.

zijds. Vandaag, morgen en in de toekomst.

krijgen. Doel is om altijd tijdig over betrouwbare data

De impact van de te maken prestatieafspraken wordt

te kunnen beschikken.

in de loop van 2022 duidelijk. Net als de keuzes over

Werkzaam in belang volkshuisvesting

We breiden capaciteit voor projectmanagement uit

de inzet van de beschikbaar komende middelen.

De bestuurder van de Woonmensen verklaart dat de mid-

Het voeren van een gematigd huurprijsbeleid en het

delen van de stichting in het verslagjaar uitsluitend zijn

We vertalen de resultaten van het medewerkerstevre-

niet vragen van een huurverhoging aan huurders

besteed in het belang van de volkshuisvesting.

denheidsonderzoek (mto) 2021 in concrete acties.

bij verduurzamingsprojecten dragen positief bij aan

We blijven werken aan het terugdringen van met

betaalbaarheid. Vooralsnog continueren we dit beleid.

Apeldoorn, 14 april 2022

name langdurig ziekteverzuim.

Begin 2022 werd duidelijk dat de maximaal toege-

Vincent van Oordt, directeur-bestuurder

We maken een daadwerkelijke start met resultaatge-

stane huurverhoging voor sociale huurwoningen per

richt samenwerken (RGS) met ketenpartners.

1 juli 2022 is vastgesteld op 2,3%. Ook de maximaal

We implementeren het nieuwe ERP-systeem

toegestane huursomverhoging voor woningcorpora-

(Dynamics Empire van Cegeka).

ties in 2022 is 2,3%.

•

•

voor interne projecten.
•
•
•
•
•

We implementeren het thuiswerkbeleid.

•

•

De verduurzaming van het woningbezit naar CO2neutraal vraagt de komende decennia enorme inves-

Financieel

teringen. Het is onduidelijk in welke mate de overheid

•

financieel bijspringt.

Na volledige verliesverrekening betalen we over het
jaar 2021 voor het eerst vennootschapsbelasting.

•

•

Om de verduurzaming van het woningbezit financieel

In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over het

haalbaar te maken, is het noodzakelijk om een deel

afschaffen van de verhuurdersheffing. Daartegenover

van ons vastgoed te verkopen. Ook in 2022 ligt daar

komen bindende prestatieafspraken voor de bouw

een aanzienlijke opgave.

Apeldoorn, 14 april 2022
Vincent van Oordt, directeur-bestuurder
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Volkshuisvestingsverslag
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2.1 Ontwikkelingen
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2.1.1 Ontwikkelingen op de woningmarkt
Groei eenpersoonshuishoudens

Vraag naar koopwoningen

Duurzaam en gezond wonen

Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit al een aantal

De vraag naar koopwoningen is zeer groot en dat blijft

De aandacht voor duurzaamheid en gezond wonen en

jaren en stopt volgens het CBS voorlopig niet. Jongeren

zo de komende jaren. We profiteren daarvan met ons

leven blijft nog altijd groeien. We moeten in Nederland na-

die het ouderlijke nest verlaten, mensen die gaan scheiden

verkoopprogramma. Leegkomende woningen bestemd

denken over hoe we onze toekomst zonder fossiele brand-

en ouderen die alleen komen te staan, hebben allemaal

voor verkoop zijn vlot te verkopen tegen hoge prijzen. We

stoffen zien. Nog urgenter is wellicht de bescherming van

behoefte aan wat kleinere woningen. Wij houden daar in

verkopen echter weinig tot geen huurwoningen aan zit-

ons leefmilieu: reductie van stikstof, fijnstof en geluids-

ons nieuwbouwprogramma rekening mee. In 2021 was

tende huurders. Dit zal de komende jaren zo blijven. Veel

overlast. Dat heeft ook gevolgen voor onze bouwambities.

meer dan 60% van de nieuwe huurders van een sociale

huurders kunnen eenvoudigweg niet kopen in deze markt.

Daarbij is er nog de wens om circulair te bouwen en te
beheren. We willen materialen toepassen die duurzaam en

huurwoning alleenstaand.
Huurders met problemen

bruikbaar zijn. Samen met partners en huurders verken-

Meer behoefte aan sociale huurwoningen

We komen vaker huurders tegen die moeite hebben

nen we de mogelijkheden.

Een direct gevolg van de groei van het aantal eenper-

met zelfstandig functioneren. Een van de oorzaken is

soonshuishoudens is de toenemende vraag naar sociale

de extramuralisering waardoor meer mensen buiten de

Oorlog in Oekraïne

huurwoningen. Zo is de slaagkans van actief woningzoe-

instellingen zelfstandig gaan wonen. Dat uit zich in schul-

Bij het opmaken van dit verslag is duidelijk dat de oorlog

kenden in 2021 ten opzichte van 2018 met meer dan 25%

denproblematiek, verwaarlozing en overlast voor de om-

in Oekraïne grote impact kan hebben op de wereldeco-

gedaald en is het aantal reacties per vrijkomende woning

geving. Hierop moeten we samen met tal van partners het

nomie en de levensstandaard. In welke mate dit het geval

verdubbeld. Naast de bestaande nieuwbouwprogramma’s

antwoord vinden. Voor het eerst in jaren stijgt het aantal

is en wat de gevolgen zijn voor onze huurders en onze

hebben we, samen met de andere woningcorporaties, de

ontruimingen als gevolg van overlast. Een slechte ontwik-

bedrijfsvoering is op dit moment moeilijk in te schatten.

gemeente en de huurdersorganisaties afgesproken om

keling. Immers, een ontruiming kent slechts verliezers.

Vanzelfsprekend volgen we de ontwikkelingen nauwgezet. Van groot belang is dat de vrede snel getekend wordt

500 extra sociale huurwoningen in Apeldoorn te bouwen.
Boven op deze afspraak uit 2019 komt de komende jaren

Leefbaarheid in wijken en buurten

en wij als corporatie daar waar mogelijk vluchtelingen uit

een extra behoefte van 2.500 sociale huurwoningen.

In een aantal wijken staat de leefbaarheid sterk onder

Oekraïne helpen met huisvesting.

druk. Dit vergt juist in die wijken en buurten aandacht van
alle partners (gemeente, welzijns- en zorgpartijen, corporaties, ondernemers).
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2.1.2 Prestatieafspraken
Elk jaar maken de gemeente Apeldoorn, de huurdersor-

Op 15 december 2021 hebben we voor het eerst presta-

ganisaties en de woningcorporaties prestatieafspraken.

tieafspraken getekend met een looptijd van 2 jaar. Ook

Hierin spreken we met elkaar af wat we willen bereiken in

hebben we concreter gekeken naar wat partijen van elkaar

het volgende jaar. Denk aan het aantal te bouwen wonin-

nodig hebben om de afspraken na te kunnen komen. Het

gen, energiebesparende maatregelen of acties ter voorko-

leverde een mooie, heldere set aan afspraken op. Qua

ming van huurachterstand.

thematiek sluiten de afspraken aan bij die van 2021:

Op 7 december 2020 werden de prestatieafspraken voor

•

woningvoorraad.

2021 ondertekend. De belangrijkste aandachtspunten
hierin zijn: de groeiambitie van de gemeente Apeldoorn,

•

Vitale wijken met een grote verscheidenheid
aan woningen.

gasloos wonen, een intensievere samenwerking in de
wijken en aandacht voor kwetsbare ouderen.

Forse uitbreiding van de Apeldoornse

•

Energiezuinige huizen voorbereid op een
aardgasvrije toekomst.

“

De samenwerking tussen alle betrokken partijen is ontzettend

belangrijk om ervoor te zorgen dat er in Apeldoorn voldoende sociale
huurwoningen gebouwd kunnen worden. Met deze prestatieafspraken
werken we aan een thuis voor iedereen.”
Nathan Stukker, wethouder Wonen
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2.2 Missie en koers
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2.2.1 Missie en koers

De voortgang van de doelen en de prestatie-indicatoren

Bewonersinvloed

monitoren we via maand- en kwartaalrapportages. De stu-

Onze ambitie binnen dit thema is:

Visie

ringsmethodiek vormt de basis voor de beschrijving van

Bewoners hebben meer invloed. Net als

Onze droom is goed, betaalbaar en duurzaam wonen voor

de resultaten die we bereikt hebben. De diverse doelen

de voorgaande periode willen we ook

iedereen.

staan in 2.2.4 beschreven. De (kritische) prestatie-indicato-

nu weer meer invloed geven aan bewoners. Dat doen we

ren staan bij het betreffende onderwerp in dit jaarverslag.

al veel. Denk aan onze zelfbeheerprojecten, de corporatieraad, de werkgroepen bij verduurzamingsprojecten

Missie
Mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de

2.2.3 Speerpunten

en onze goede samenwerking met huurdersbelangenvereniging WijZijn. En het kan nog beter. Daarom spelen

woningmarkt. Daar richten we ons op. We willen ze goed,
betaalbaar en duurzaam laten wonen met uitstekende

Betaalbaarheid

we ook de komende jaren nog volop de ‘invloedkaart’. Uit

dienstverlening. Samen zorgen we voor een prettige buurt.

Onze ambitie binnen dit thema is: Bewo-

ons woonbelevingsonderzoek van 2020 bleek immers dat

Een buurt die bewoners zelf maken waarbij we op zoek gaan

ners kunnen hun woonlasten betalen. Dat

bewoners nog te weinig ervaren dat zij invloed hebben op

naar hun ideeën. Ze zijn medeverantwoordelijk voor hun

willen we bereiken met doelen waarbij

de keuzes die we maken.

woning en woonomgeving en hebben invloed op keuzes die

we ons richten op zowel zittende als nieuwe huurders.

we maken. Onze corporatie is voor en van bewoners.

We spreken overigens bewust over woonlasten. Want er is

2.2.4 Doelen

meer dan alleen de huur. Ook als het gaat om energie en

2.2.2 Sturingsmethodiek

servicekosten hebben we als corporatie een verantwoor-

Bij een beschrijving van de doelen hebben we een inde-

delijkheid. Hoe krijgen we samen die rekening omlaag?

ling gemaakt op basis van processen. Dit past bij onze
huidige organisatie waarbij procesgericht werken het

In ons meerjarenplan 2021-2025 hebben we drie speerpunten bepaald. Deze speerpunten geven onze belang-

Duurzaamheid

uitgangspunt is. Alle doelen vanuit de speerpunten betaal-

rijkste ambities weer. Daarnaast hebben we ons bij ieder

Onze ambitie binnen dit thema is: Bewo-

baarheid, duurzaamheid en bewonersinvloed vallen onder

speerpunt verschillende doelen gesteld. Die doelen ko-

ners kunnen duurzaam wonen. Dit speer-

de procescategorieën ‘Klant & Wonen’ en ‘Ontwikkelen &

men jaarlijks terug in onze jaarplannen. We kijken waar we

punt is nieuw toegevoegd. In de eerste

Verbeteren’. Ze staan op de volgende pagina’s weergege-

staan en waar we nog aan moeten werken. Dat doen we

plaats voor de portemonnee van onze bewoners. Daar-

ven met daarbij een beschrijving van onze acties in 2021.

zo concreet mogelijk. Daarnaast werken we met (kritische)

naast willen we bijdragen aan een duurzame samenleving.

prestatie-indicatoren.

Ook onze stakeholders hebben duurzaamheid genoemd
als belangrijk thema.
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3

Doelen Klant & Wonen

Tijdig contact opnemen met huurders

Hieronder staan de doelen die we hebben voor de periode

met beginnende huurachterstanden

2021-2025. Daaronder vertellen we wat we in 2021 gedaan

helpt onoverkomelijke schulden bij

hebben om dat doel in 2025 te bereiken.

huurders te voorkomen. We meten

125
100

maandelijks hoeveel huurders al lan-

Minimaal 10% van de aangeboden woningen zit onder de
kwaliteitskortingsgrens.
realisatie 2021:

doel 2025:

regeling of andere afspraken hebben.

15%

>10%

Eind 2021 waren dit 24 huurders. Voor

onder de kwaliteitskortingsgrens. We

2022 proberen we dit aantal niet op te

hebben hiermee het doel dus ruim-

laten lopen (<25).

75
50

doel

sociale huurwoningen een huurprijs

€ 200 en die daarbij geen betalings-

doel

2021 had 15% van onze aangeboden



terstand hebben van ten minste

schatting

Dit is een jaarlijks terugkerend doel. In

ger dan twee maanden een huurach-

niet gemeten

1

Het aantal bewoners met een huurachterstand daalt
tot maximaal 75.

2020

2021

2022

2025

25
0

schoots behaald.

2

4

Minimaal 80% van de aangeboden
woningen zit onder de tweede aftoppingsgrens.

Een woning ontruimen is het laatste
dat we willen. Helaas zit er in sommi-

Ook dit is een jaarlijks terugkerend

ge gevallen niets anders op. Bijvoor-

doel. In 2021 had 83% van onze
aangeboden sociale huurwoningen

realisatie 2021:

doel 2025:

een huurprijs onder de tweede aftop-

83%

>80%

pingsgrens. Ook dit doel hebben we
dus behaald.

Geen huisuitzettingen door huurachterstand.

beeld in het belang van de directe
woonomgeving of bij een structurele

realisatie 2021:

3

weigering van noodzakelijke hulp bij

doel 2025:

een forse huurachterstand. In 2021

0

waren er 3 ontruimingen.

18

6

meer passende, kleinere woning.

In 2021 hebben we, vanwege beper-

50

kingen door coronamaatregelen, in
slechts vier complexen de afrekening

45

Uiteindelijk werden dit er 4. In 2022
starten we met een project vanuit de

stook- en servicekosten toegelicht.
Daarnaast hebben we intern het hele

40

provincie om hier meer aandacht voor
te krijgen en dus ook meer verhuisbe-

pakket servicekosten tegen het licht
gehouden. We willen tot een verant-

35

wegingen in gang te zetten.

80%

doel 2025

woord en samenhangend geheel van

60%

kosten komen dat meer uniform bij

30

alle betrokken complexen wordt toegepast. De uitvoering hiervan vindt

25

plaats in 2022.

40%

doel 2022

20%

stand eind 2021
stand eind 2020

0%

20
doel 2022

stand eind 2020

10
5

7

Er zijn 20 verschillende zelfbeheerprojecten in onze wijken.
20

We zijn 2021 geëindigd met 20 zelfbeheerprojecten (zie tekst bij 2.3.3 voor

15

meer uitleg).

10
0

doel

stand eind 2021

15

doel

senioren helpen verhuizen naar een

doel 2025

gevoerd om servicekosten te verlagen.

realisatie

In 2021 wilden we ten minste 5

In 80% van alle complexen hebben we actief gesprekken

realisatie

5

We helpen 50 senioren passender te wonen.

2020

2021

2022

2025

5
0
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8

We maken ieder jaar twee buurtvisies samen met huurders.

10

Elk jaar informeren we huurders over de overleggen
en afspraken die er zijn.

Dit jaar hebben we voor de complexen

We hebben twee buurtvisies in
concept gemaakt waarbij er eentje al

realisatie 2021:

waar wel bewonerscommissies actief zijn

gedeeld is met bewoners. De buurtvi-

2

en waar geen onderhoudsprojecten spe-

belangenvereniging WijZijn. Beide

doel 2025:

niceerd over zaken die in hun complex

buurtvisies willen we begin 2022

2

spelen. In complexen waar verduurza-

sies bespreken we ook met huurders-

afronden.

len, voor de eerste keer actief gecommu-

mingsprojecten lopen, zijn de bewoners

realisatie 2021:



intensief geïnformeerd.

9

We maken ieder jaar twee buurtvisies samen met huurders.
Hier hebben we nog geen resultaten

11

Voor 50% van onze woningen hebben we een
actieve gesprekspartner.

van omdat we pas in 2023 nieuw

Een bewonerscommissie is geen doel. We

onderzoek gaan doen. Uit het woon-

zijn ook blij met bewoners als gespreks-

belevingsonderzoek van 2020 bleek
dat bewoners nauwelijks ervaren dat
zij invloed hebben op de keuzes die
we maken. Terwijl die behoefte er

Nog geen
gegevens
Nieuw
onderzoek
in 2023

partner als het om het wonen gaat. In
eerdere jaren lag het accent op het aantal
actief betrokken huurders. Maar in de

doel 2025

50%

doel 2022
stand eind 2021
stand eind 2020

40%
30%

periode tot en met 2025 zien we graag een

zeker is. Zo wil zelfs 25% actief met

goede verdeling over de complexen. We

ons meedenken. Wat toen verder opviel

willen ook voor minimaal 51 complexen

was dat bewonerscommissies vrij onbekend zijn:

(=50%) actieve gesprekspartners hebben.

•

51% weet niet of er een bewonerscommissie is.

In 2021 zijn er voor 6 complexen klank-

•

24% weet niet wat een bewonerscommissie doet.

bordgroepen ontstaan. We hopen dat er

•

Slechts 10% maakt gebruik van de bewonerscommissie.

ook actieve bewonersgroepen blijven

Voor ons was dit mede de aanleiding om ‘bewonersinvloed’ opnieuw als speer-

bestaan nadat de uitvoering van de werk-

punt te kiezen voor de komende jaren.

zaamheden achter de rug is.

20%
10%
0%
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Doelen Ontwikkelen & verbeteren

1

Minimaal 10% van de aangeboden woningen zit onder de
kwaliteitskortingsgrens.
Dat de energierekening van onze bewoner daalt na het verduurzamen van
de woning is een vereiste. Dit maken
we voorafgaand aan het project (theoretisch) inzichtelijk op basis van de
te treffen isolerende maatregelen. Dit
is ook nodig om het draagvlak onder
de bewoners te halen. Het energieverbruik wordt daarnaast mede bepaald
door het bewonersgedrag. Daarom
zorgen we vooraf, tijdens en na het
project voor duidelijke bewonerscommunicatie. We vragen bewoners om
hun energierekening voor en na het
project bij te houden zodat we na een
heel stookseizoen een vergelijking
kunnen maken. Ook zetten we energieconciërges in om voorlichting te
geven en bewoners bewust te maken
van de invloed die ze zelf hebben.

Nog geen
gegevens
beschikbaar

2

We bouwen minimaal 300 nieuwe (duurzame)
sociale huurwoningen.
Na de oplevering van 52 sociale
huurwoningen aan de Dovenetel eind

doel 2025

2020 hebben we in 2021 geen nieuwe

250

woningen gebouwd, maar hebben we

200

ons vooral beziggehouden met voorbereidingen van nieuwbouw. In 2023

150

zijn de resultaten hiervan zichtbaar.
Wel is de planning om in 2022 nog
10 wooneenheden te realiseren voor
Skaeve Huse, een gezamenlijk project
van gemeente en de VSW-corporaties.
Echter, gezien het aantal bezwaren

300

100
doel 2022
stand eind 2021

50
0

uit de omgeving is realisatie in 2023
waarschijnlijker.
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5

In 2021 hebben we 347 sociale huur-

doel 2025



3

We verduurzamen meer dan 1.000 sociale huurwoningen.
1.000

woningen verduurzaamd, verspreid
over meerdere complexen. De nadruk
ligt steeds op het isoleren van woningen. Dit ligt boven het gemiddelde

800

doel 2022

600

stand eind 2021

aantal van 250 woningen per jaar tot
2029 om onze doelstelling van minimaal energielabel B te halen.

400

Een goed geïsoleerde woning is
één. Maar daar hoort een bewust en
duurzaam gedrag van de bewoner bij.
Daarom zetten we bij elk verduurza-

doel 2025

mingsproject actief in op voorlichting

200

80%
60%

en diverse vormen van bewonersparticipatie: Samen voor Energie. Voor en

stand eind 2020

0

4

We hebben 80% van onze bewoners voorgelicht over
energiebesparing.

40%

tijdens het project geven we via een
informatieboekje al tips aan bewoners

doel 2022

20%

voor energiebesparing en geven we
via de klankbordgroep veel aandacht

stand eind 2021

0%

aan energiebewustzijn en -besparing.

We plaatsen zonnepanelen op ruim 1.600 woningen.

Na de verduurzaming bezoeken we

‘Voorlichting over energiebesparing’ is vrij breed.

De plaatsing van zonnepanelen levert

bewoners met het doel ze bewuster

Het overzicht hierboven toont alleen de Samen

een goede bijdrage in de verduurza-

te laten omgaan met energie. We

doel 2025

ming van onze woningen. Daarnaast

selecteerden we een partner die de
komende jaren bij onze woningen de
zonnepanelen gefaseerd aanlegt. Dit

werken hierin samen met WijZijn en

Percentages zijn gerekend ten opzichte van het
totale bezit (5.000 woningen)

energiecoöperatie deA. Deze aanpak

leidt dit tot verlaging van de energielasten voor bewoners. In 2021

1.500

voor Energie-gesprekken na verduurzaming.

1.000
doel 2022

500
stand eind 2021

zetten we ook door bij de verduurzamingsprojecten in 2022.

0

doen we zoveel mogelijk gelijktijdig
met onze verduurzamingsprojecten,
dat is voor bewoners wel zo prettig.
Bij een paar complexen hebben we in
2021 al zonnepanelen aangebracht.

22

6

In 80% van de verduurzaamde woningen ervaren
bewoners meer wooncomfort.
We vinden het belangrijk dat bewoners ook de vruchten plukken van de

realisatie 2021:

energiebesparende maatregelen die

83%

we doorvoeren. We meten zelf de er-

(gemeten: cluster 4 en 11)

varingen van bewoners met enquêtes
voorafgaand en na afloop van een
project. Waar we dit gedaan hebben

doel 2025:

80%

7

We hebben meerdere initiatieven genomen om kennis en
ervaring op te doen over circulariteit in ons werk en bij projecten.
Duurzaamheid gaat verder dan woningen
isoleren of zonnepanelen plaatsen. We kijken
kritisch naar materialen die we kunnen
toepassen bij onderhoud en nieuwbouw.
Het is onderdeel van onze uitvraag richting
marktpartijen. Bij onze projecten hebben we
een mooie kans om in te zetten op circulaire

(bij twee complexen) ervaarden 83%

en gezonde materialen. In 2022 nemen we

van de bewoners meer wooncomfort.

circulariteit mee in de uitvraag voor twee

Ook in 2022 meten we het wooncom-

sloopprojecten (Nobelstraat en Wilhelm

fort van huurders bij woningen die

Tellstraat). Verder onderzoeken we met onze

we verduurzaamd hebben door hier

onderhoudspartner voor het reparatie- en

gericht op te bevragen bij de klantte-

mutatieonderhoud wat we kunnen doen

vredenheidsmeting.

aan circulariteit (duurzame materialen,

doel 2022

4
stand eind 2021

gebied van circulariteit.

3
2
1

hergebruik, afvalstromen). Ook bekijken we
welke mogelijkheden er nog meer zijn op het

5

stand eind 2020

0
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Om huurders goed te informeren over de komst van de rookmelders,
maakten we een instructiefilmpje. Bekijk hem via de QR-code.



8

In 80% van de verduurzaamde woningen ervaren
bewoners meer wooncomfort.
We voorzien al onze woningen van een
of meerdere rookmelders. Dit vanwege

doel 2022

100%

de wettelijke verplichting die vanaf 1
juli 2022 geldt. Eind 2021 hebben we bij

stand eind 2021

50%

2.100 woningen rookmelders vervangen
of (bij)geplaatst. In 2022 vervangen of

0%

plaatsen we de resterende rookmelders
bij circa 2.400 woningen.

In 80% van de verduurzaamde woningen ervaren
9 bewoners
meer wooncomfort.

10

We maken 750 woningen asbestveilig.

We werken proactief met partners aan

Een duurzame woning moet ook veilig zijn.

duurzame initiatieven en nieuwe ener-

Daarom zorgen we dat asbesthoudende ma-

giebronnen. In 2021 hebben we intensief

doel 2022

5

samengewerkt met de andere corpora-

4

ties, gemeente en andere partijen aan
stand eind 2021

2025. In 2022 willen we ook 63 woningen
in de wijk De Maten omzetten naar een
gasloze verwarmingsinstallatie.

3
2

we een principebesluit nemen voor het
den in deze wijk op het warmtenet vanaf

veilig gemaakt. 306 woningen bij verduurza-

stand eind 2021

willen we circa 250 woningen asbestveiliger


750

500

maken.

werkingsovereenkomst. In 2022 willen
definitief aansluiten van 509 huureenhe-

In 2021 hebben we 406 woningen asbest-

doel 2025

ming en 100 woningen bij mutatie. In 2022

de ontwikkeling van een warmtenet in
Kerschoten met als resultaat een samen-

terialen zoveel mogelijk worden verwijderd.

stand eind 2020

1

stand eind 2020

250

0
0

2.3 Belanghouders

22
25

2.3.1 Samen met partners
Wij werken altijd aan een goede relatie met onze partners.

Partners in hulpverlening

In 2021 zijn we met een nieuwe methode gaan werken

Prettig wonen is namelijk meer dan een goede woning.

Als sociale organisatie hebben we aandacht voor mensen

voor het doorverwijzen naar de diverse instanties. Hiertoe

Minstens zo belangrijk is een fijne woonomgeving en

die hulp nodig hebben. Door onze banden met hulpver-

is een routekaart ontwikkeld door de gemeente in nauwe

een goed aanbod van zorg- en welzijnsdiensten. Daarom

leners zijn we huurders optimaal van dienst. We werken

samenwerking met de corporaties en instanties zoals

investeren wij actief in samenwerking met organisaties die

samen met onder andere: de Stadsbank, Stimenz, Bureau

Stimenz, Samen055 etc. De routekaart is in 2021 na een

meerwaarde bieden aan bewoners.

Buurtbemiddeling, werkbedrijf Lucrato, Kids College Apel-

korte periode ook geëvalueerd en wordt ook in 2022 nog

doorn en de sociale wijkteams.

verder geëvalueerd. Het idee achter de routekaart is om

Partners in zorg en welzijn

per gevraagde zorg, de juiste instantie of overlegvorm te

Verspreid over Apeldoorn zijn er diverse buurthuizen en

benaderen. Dit voorkomt dat alles bij wijkteams wordt

ontmoetingsplekken (ongeveer 10). Elke ontmoetingsplek

neergelegd.

organiseert eigen activiteiten voor buurtbewoners en voor
mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij
zijn eigenaar van drie ontmoetingsplekken. Hier werken
we samen met diverse zorg- en welzijnspartners zoals: de
Passerel, Siza, GGNet, Philadelphia, Riwis,
‘s Heeren Loo, IrisZorg, Stimenz, SU International, KleinGeluk en Zorggroep Apeldoorn. In 2021 zijn we door diverse
partijen benaderd om na te dekken over de ontmoetingsplekken en in welke eigendomsverhouding we deze het
beste kunnen voortzetten. In 2022 wordt dit concreet gemaakt en worden de gesprekken vertaald in acties. Hierbij
is het vertrekpunt dat we de continuïteit van de ontmoeting belangrijker vinden dan het eigenaarschap.
Sainte Marie
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2.3.2 Bewonersvertegenwoordiging
Huurdersbelangenvereniging
Huurdersbelangenvereniging WijZijn is de wettelijke

zaken en ontwikkelingen bespraken. Ook was WijZijn

vertegenwoordiger van al onze huurders. Voor ons is

vertegenwoordigd op verschillende informatie-

WijZijn een belangrijke gesprekspartner voor beleid

bijeenkomsten voor huurdersbelangenorganisaties,

(o.a. strategie, huurbeleid en leefbaarheid). Daarnaast

georganiseerd vanuit Woonkeus Stedendriehoek.

is WijZijn ons klankbord als het gaat over communicatie naar huurders, dienstverlening, onderhoud en

Actieve vrijwilligers en bewonerscommissies

verduurzaming.

Sinds 2020 kijken we naar het aantal actieve vrijwilligers in de complexen in plaats van het aantal

WijZijn heeft ons in 2021 formeel advies gege-

commissies. Steeds vaker merken we dat bewoners

ven op de portefeuillestrategie en het beleid voor

niet actief willen zijn in een bewonerscommissie,

inkomensgrenzen voor sociale huur in de regio

maar wel iets willen doen voor hun buurt. Zo hebben

Stedendriehoek. Vanwege de huurbevriezing en

we bijvoorbeeld in het Kristal een actieve bewoners-

eenmalige huurverlaging vanuit overheidswege was

groep die de receptie bemant.

er dit jaar minder overleg nodig over de huuraanpassing. WijZijn heeft kritisch meegekeken naar ons

Het aantal vrijwilligers groeide van 144 begin 2020

Bod voor 2022 en 2023, de onderhoudsplanning en

(nadat de data waren geactualiseerd) naar 190.

de kwartaalrapportages. In september hebben we

De forse groei komt mede door onze verduurza-

de onderlinge samenwerking besproken. Voor het

mingsprojecten. In een intensief traject worden hier

jaarplan 2022 hebben we een themabijeenkomst

huurders actief betrokken bij de verduurzaming van

georganiseerd. Ondanks de voortdurende coronabe-

hun woning.

perkingen hebben er daarnaast zes reguliere overleggen plaatsgevonden waarin we allerlei lopende

27

2.3.3 Nieuwe participatievormen
Corporatieraad
Meer invloed geven aan stakeholders door hen de

Zelfbeheer
Wij geloven in zelfbeheer en geven huurders graag

Twee initiatieven zijn gestopt. Het Kasteel, wegens

‘rauwe werkelijkheid’ naar binnen te laten brengen

ruimte om meer zaken zelf op te pakken. Bovendien

achterstallig tuinonderhoud. En ook het zeer zorg-

bij woningcorporaties: dat kan met een corporatie-

past het bij onze ambitie om huurders meer invloed

vuldig uitgewerkte initiatief Zonnedauw, wegens

raad. Vijf corporaties experimenteerden hiermee

te geven. Activeren van huurders om bij te dragen

verschil van inzicht onder bewoners. Daarmee is ook

en richtten een corporatieraad op. Ook wij deden

aan een prettige leefomgeving blijft een speerpunt.

de kwetsbaarheid aangegeven: het succes van zelf-

mee. Toen dit landelijke experiment in 2018 stopte,

Het mes snijdt namelijk aan meer kanten:

beheer hangt nauw samen met bewoners die actief

besloten wij door te gaan. De corporatieraad bestaat

willen zijn en blijven.

uit mensen die allemaal op persoonlijke titel in de

Huurders zorgen voor hun eigen (schoon, heel

Gelukkig waren er ook nieuwe initiatieven. Die gaan

raad zitten. Gezamenlijk dragen ze maatschappelijke

en veilige) woonomgeving.

over tuinonderhoud en een toezichthoudende rol bij

thema’s aan waar we iets mee kunnen. De leden

Huurders doen gemeenschappelijke activiteiten

schoonmaak en onderhoud.

wonen en werken in Apeldoorn en weten wat er lo-

•

kaal speelt. In 2021 zijn er helaas, door corona, geen

(meer saamhorigheid).
•

Huurders brengen servicekosten omlaag (niet

Eind 2021 konden we op 20 plekken rekenen op

ontmoetingen geweest. Begin 2022 staat er een

altijd).

actieve hulp van bewoners binnen zelfbeheerprojec-

ontmoeting gepland waarbij ook besproken wordt

ten. We zijn 2021 begonnen met 14 projecten.

wat de toekomstmogelijkheden zijn.

“

Rondom het Kristal liggen enorme terreinen. Eerst stonden we met een krabbetje het onkruid weg te halen, maar

dat is niet te doen. Dus ik belde naar de Woonmensen en zei: ik heb een goed initiatief. Ik wil graag een onkruidbrander



•

Bekijk ons zelfbeheerfilmpje

aanschaffen voor het terrein. En binnen een week was het geregeld. Als ik nu af en toe een uurtje onkruid weg wil branden, is dat een prachtig verzetje.”
Emil van Dalfsen, huurder
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2.4 Goed en betaalbaar
wonen

28
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2.4.1 Betaalbaar wonen
We streven naar goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Gemiddelde huur

Woningvoorraad

Daar stemmen we ons huurbeleid op af. In 2021 heb-

De gemiddelde netto huurprijs van onze woningvoorraad

Op 31 december 2021 hadden we 4.983 zelfstandige huur-

ben we onze doelen op het gebied van betaalbaarheid

is ten opzichte van 2020 licht gedaald. Dit komt door de

woningen. De verdeling van het woningbezit naar netto

gehaald. Zie ook de toelichting op pagina 18. Ook voldoen

huurbevriezing in de sociale huur in combinatie met de

huurprijs is te zien in onderstaande tabel. De bijzondere

we aan de ‘60-20-20’-regel uit de Prestatieafspraken (waar-

eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag in-

woonvormen (woonwagenstandplaatsen, onzelfstandig of

bij 10% afwijking is toegestaan): 63% viel in de categorie

komen en een relatief hoge huur. De gemiddelde huurprijs

intramuraal verhuurd) staan hier niet bij.

tot de eerste aftoppingsgrens, 20% tussen de eerste en de

van vrijesectorwoningen is wel licht gestegen.

Prijscategorie

tweede aftoppingsgrens en 17% daarboven.
Kpi woningaanbod huurprijs < € 678

>80%
norm

83%



2021

Gemiddelde huurprijs

2021

2020

DAEB en Niet-DAEB

€ 594 € 598

Sociale huur (DAEB)

€ 591 € 595

Vrije sector (Niet-DAEB)

€ 825 € 820

84%
2020

Streefhuur

Woningen (percentage)

netto huur per 31-12-2021

2021

2020

507 (10%)

436 (9%)

Goedkoop

< € 442,46

Betaalbaar

€ 442,47 - € 678,66

3.793 (76%) 3.119 (63%)

Duur

€ 678,67 - € 752,33

609 (12%) 1.257 (25%)

Vrije sector > € 752,33

74 (1%)*

179 (4%)

Totaal

4.983

4.991

*Waarvan Niet-DAEB

55

Als een huurder verhuist, gaat de huurprijs van die woning
Kpi woningaanbod huurprijs < € 443

>10%

15%

norm

2021



12%
2020

naar de streefhuur. We bepalen deze streefhuurprijs op
basis van een percentage van de markthuur. Dat percentage hangt af van de energiezuinigheid van de woning.

In totaal hebben we 74 woningen met een huurprijs
boven € 752,33, waarvan 55 Niet-DAEB. In totaal zijn er 65
woningen die in de Niet-DAEB categorie vallen.

Daarnaast houden we rekening met betaalbaarheidsdoelstellingen voor verschillende doelgroepen. In 2021 lag de
streefhuur van sociale huurwoningen in onze woningvoorraad gemiddeld op 77% van de maximale huur.
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tekenen, doen we een kredietwaardigheidscheck. Hierbij

“

praten we met huurders over hun financiën. Dit is het mo-

lockdown moest ik mijn beautysalon tijdelijk sluiten

ment waarbij we samen met de huurder een inschatting

en had ik geen inkomsten. Ik kwam in de problemen,

kunnen maken of schuldhulpverlening noodzakelijk is.

maar jullie zijn daar zó menselijk mee omgegaan. Ik

Voorkomen van huurachterstand
Binnen onze ambitie om wonen betaalbaar te houden,
werken we ook actief aan het voorkomen van huurachterstand. Voordat nieuwe huurders een huurcontract

Ik ben zo blij met het meedenken van de

Woonmensen. Ik geef jullie een dikke tien. Door de

mocht mijn huurschuld op uitstel zetten om die later
Bij huurachterstand zoeken we zo snel mogelijk contact

in te lopen toen ik weer wat lucht had. Daar ben ik

met de huurder. We bellen, mailen, nodigen huurders uit

jullie eeuwig dankbaar voor.“

op kantoor of bezoeken ze thuis. We werken samen met
partners zoals Stimenz, de Stadsbank of het sociaal wijk-

Mevrouw Shearman, huurder

team. Zo kunnen wij ook bij zware schuldenproblematiek
snel specialistische hulp inschakelen.
Het huurachterstandspercentage van de zittende huurders

Huurderving

is in 2021 afgenomen van 0,68 % naar 0,63 %. Door het

Door leegstand was er over 2021 een derving van € 287K

intensiveren van het persoonlijk contact met de huurders

(2020: € 238K). Deze huurderving betreft de totale huur-

kunnen we tijdig ondersteunen. Zo lukt het om de huur-

derving van de Woonmensen: woningen die leegstaan

achterstand, ondanks corona en stijgende energielasten,

vanwege reguliere mutaties, mutatie onderhoud, weige-

beperkt te houden.

ringen of verkoop.
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2.4.2 Verhuringen

Passend toewijzen

Pi passend toewijzen

We wijzen woningen passend toe. Aan ten minste 95% van
Nieuwe verhuringen

de huishoudens met recht op huurtoeslag verhuren we

In 2021 hebben 300 huurders hun huurovereenkomst

woningen met een huurprijs tot aan de aftoppingsgrens.

opgezegd. De mutatiegraad is 6%. Deze is daarmee lager

De resterende 5% is een marge die we mogen gebruiken

dan in 2020 (8,1%). Voor 318 woningen hebben we nieuwe

om in uitzonderingssituaties toch een (iets) duurdere wo-

huurders gevonden. Dit is inclusief 2 vrijesectorwoningen

ning te verhuren. Van de 315 woningen die we in 2021 ver-

en 1 verhuring op basis van verblijf aan een stichting.

huurden, moesten we er 220 passend toewijzen. Bij deze
220 verhuringen hebben we drie keer gebruikgemaakt

Van de 300 opgezegde woningen hebben we er 7 ver-

van de 5%-regeling. Met 1,4% is dit binnen de toegestane

kocht en 5 (tijdelijk) in gebruik als projectwoning voor

marge.



>95%
norm

98,64%
2021

98,89%
2020

bijvoorbeeld verduurzamingsprojecten.

“

Op 29 december zijn we in het Kristal komen wonen

omdat mijn vrouw ziek is geworden. Hiervoor huurden we
bij De Goede Woning. Het bevalt ons heel erg goed. Alles is
gelijksvloers, we hebben zorg van KleinGeluk en alles is perfect
geregeld hier. Ik had eerst vooroordelen over Zuidbroek omdat
ik uit het centrum kom, maar achteraf ben ik blij dat ik hier zit.
Ik had niet verwacht dat het zo mooi was.”
Meneer Holterman, huurder
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Inkomenstoets

Bijzondere doelgroepen

Sinds 1 januari 2021 moeten we minimaal 80% van de

Samen met de andere Apeldoornse woningcorporaties

We hebben 21% van onze woningen verhuurd aan bijzon-

huurwoningen uit de DAEB-categorie verhuren aan huis-

hebben we met de gemeente Apeldoorn afspraken

dere doelgroepen en bijzondere bemiddeling. De overige

houdens met een inkomen tot maximaal € 40.024. In 2021

gemaakt over het aantal beschikbare woningen voor

79% van onze woningen aan regulier woningzoekenden:

vielen 315 verhuringen in deze categorie. Hiervan hebben

maatschappelijke opvang, inclusief nieuwbouw. In 2021

67% daarvan via inschrijfduur en 12% via loting. Loting

we 93,65% verhuurd aan huishoudens met een inkomen

verhuurden we 87 woningen aan bijzondere doelgroepen

is bedoeld om spoedzoekers een grotere slagingskans te

tot € 40.024.

(2020: 87).

bieden. De gemeentelijke afspraak is dat we minimaal 65%
van de woningen verhuren aan regulier woningzoeken-

Maximaal 10% mag verhuurd worden aan huishoudens

Doelgroep

Woonvorm

met een inkomen tussen € 40.024 en € 44.655. Bij ons lag

Statushouders

13 woningen

Mensen uit intramurale instellingen
die zelfstandig gaan wonen

18 opstapwoningen

Mensen met een zorgvraag

41 zorgwoningen

zoekenden verhuurd hebben, zitten ook 10 woningen die

Aangepaste woningen of woningen
voor mensen die onder begeleiding
staan van een stichting

4 woningen

we verhuurden aan jongeren op basis van een tijdelijk

Senioren via het project
Kleiner wonen

4 woningen

Kandidaat voor het project
Housing first

1 woning

onder de intermediaire verhuur. Deze wordt qua toetsing
meegenomen in de jaarlijkse uitvraag en inkomensverant-

Bijzondere bemiddeling

6 woningen

dat percentage op 4,1%.
Ook mag maximaal 10% verhuurd worden aan huishoudens met een inkomen boven € 44.655. Bij ons lag ook dat
percentage op 4,1%.
We hebben 1 woning verhuurd aan een instelling. Dit valt

den.
In het percentage woningen die we aan regulier woning-

jongerencontract.

woording van de instellingen.
We hebben 10 woningen verhuurd via woningruil en 4 aan
Niet-DAEB

huurders die doorgeschoven zijn naar eenzelfde woning

Naast de verhuringen in de DAEB-categorie hebben we

binnen het complex.

in 2021 2 woningen (2020: 10) verhuurd in de Niet-DAEBcategorie.
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Huurovereenkomsten met instellingen

In 2021 hebben we intensieve gesprekken gevoerd met

We verhuren diverse woningen en complexen aan instel-

Pluryn over hun vertrek vanuit de tijdelijke locatie aan de

lingen om bijzondere doelgroepen te huisvesten. Hierbij is

Nobelstraat. Uiteindelijk hebben deze gesprekken geresul-

de overeenkomst afgesloten met de instelling en niet met

teerd in een huurcontract voor woonzorgcentrum Sainte

de bewoner.   

Marie. Hierbij gaat Pluryn samen met KleinGeluk Sainte
Marie huren. De contracten zijn in 2022 getekend.

Doelgroep

Overeenkomsten

De Passerel
mensen met een verstandelijke
beperking

33, waarvan
4 complexen

Uniformiteit in commerciële contracten

Philadelphia Zorg
mensen met een verstandelijke
beperking

66

commerciële verhuur per pand. Om zowel voor ons als

Leger des Heils
alcoholverslaafden

0

Moviera
blijf-van-mijn-lijf-huis

1

Riwis Zorg & Welzijn
mensen met een
psychiatrische beperking

4

Stichting Pluryn
complexe zorgvragen

9

KleinGeluk
ouderenzorg

19

J.P. van den Bent Stichting
mensen met een verstandelijke
beperking

10

De demarcatie en datum van huurverhoging verschilt bij
voor de zorgpartijen duidelijkheid te scheppen, hebben
we met zorgorganisatie de Passerel gekeken naar een
vereenvoudigingsslag. De datum van huurverhoging is inmiddels voor alle contracten geüniformeerd. De demarcatie is nog verder in ontwikkeling en ronden we begin 2022
af. De ervaringen en nieuwe demarcatielijsten, die zijn
afgestemd met de Passerel, bieden we later aan andere
zorgpartijen aan.
Rendabelere exploitatie
Samen met zorgorganisaties de Passerel en Philadelphia
kijken we of we meer wooneenheden kunnen realiseren
in een aantal gehuurde complexen. Dit moet de exploitatie voor de zorgpartijen rendabeler maken. De realisatie
hiervan vindt plaats vanaf 2022.
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2.4.3 Een leefbare buurt
We willen graag actief zijn in buurten en hierbij actieve

van nieuwbouw heeft hierin een plek gekregen. Daarnaast

BetereBuurtPot

bewoners stimuleren zodat huurders betrokken zijn en

werkten we samen met gemeente, welzijnspartijen en

Veel huurders hebben goede ideeën voor hun buurt. Dat

mensen er prettig wonen. Daarom investeren we actief in

corporaties aan de vitaliteitsagenda voor de buurten De

ondersteunen we graag met de BetereBuurtPot (BBP). Een

bewonersinitiatieven en sturen we op zelfbeheer. Daar-

Donken en De Horsten in de wijk De Maten.

budget van € 30K dat huurders zelf kunnen inzetten voor
verbeteringen in de buurt. De BBP sluit bovendien aan bij

naast waarderen we iedereen die op zijn eigen manier een
steentje bijdraagt in de buurt.

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

onze ambitie om huurders meer invloed te geven.

We ontvingen voor 2021 subsidie voor de functie ‘ontIn 2021 hebben we samen met diverse bewonerscommis-

moeting en dagbesteding’ voor de ontmoetingsplekken.

Belangrijk is dat een idee een structurele bijdrage levert

sies actief gekeken naar de beeldkwaliteit van de wijken.

Hier worden activiteiten aangeboden die ertoe bijdragen

aan een verbetering in de buurt. Bovendien moet het idee

Daarnaast hebben we het achterstallig (beeld)onderhoud

dat huurders plezierig wonen. In de ontmoetingsplek-

draagvlak hebben in de buurt. In 2021 hebben we onze

van de woonomgeving aangepakt. We hebben hier ook de

ken werken zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers en

werkwijze aangepast en heeft WijZijn de rol gekregen om

apptimize app verder voor gebruikt. De app is een handig

mantelzorgers samen.

de aanvragen te toetsen en te beoordelen. We hebben
hiervoor gekozen om op deze wijze de invloed van bewo-

hulpmiddel om de kwaliteit van de schil van de woning,
de tuinen en de woonomgeving in beeld te brengen en de

Samen met netwerkpartners ontwikkelden we diverse

voortgang te monitoren.

+Punten tot een basis-ontmoetingsplek. Hier bieden

ners te vergroten.

professionals vanuit zorg en welzijn bewoners begeleiding

De BBP wordt voor veel verschillende zaken gebruikt. Dit

In 2021 hebben we ook intensief overleg gehad over

en ondersteuning. De basis-ontmoetingsplekken zijn De

varieert van opknappen van een ontmoetingsruimte tot

revitalisering en de veerkrachtige wijken in Apeldoorn.

Groene Hoven, +Punt Gentiaan en +Punt Orden. We zijn

het aanschaffen van schoonmaakartikelen. In totaal zijn

Dat doen we samen met bewoners, gemeente en wel-

hier de verhuurder van de ruimte en laten de invulling

er in 2021 twintig verzoeken binnen gekomen die WijZijn

zijnsinstellingen. Zo is er een programma gemaakt door

vooral over aan buurtbewoners samen met partners in

heeft beoordeeld. 17 aanvragen zijn er goedgekeurd. In

de woningcorporaties die bezit hebben in de wijk Orden.

zorg en welzijn.

totaal hebben we in 2021 € 12K uit de BBP uitgekeerd voor

Hierin staan maatregelen om de leefbaarheid van de wijk

buurtverbeteringen.

op termijn te verbeteren. Het gaat over de verdeling van
de huurprijzen, tuinaanpak en gedragsregels. Ook de inzet
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Wijkschouwen

Werkbedrijf Lucrato

Normaal gesproken organiseren we ieder jaar meerdere

Vanuit werkbedrijf Lucrato zijn vijf medewerkers bij ons

wijkschouwen. Wijkschouwen zijn belangrijk om in buur-

gedetacheerd om te ondersteunen bij het beheer van de

ten de betrokkenheid van buurtbewoners te combineren

buurten waar we actief zijn. Daarnaast verrichten ze veel

met gerichte verbeteracties. En om ervoor te zorgen dat

nuttige diensten bij bewonersactiviteiten en onderhouden

buurten schoon, heel en veilig zijn en blijven. Door corona

ze gemeenschappelijke ruimtes. In 2021 hebben we een

hebben we in 2021 geen wijkschouwen georganiseerd. Op

nieuwe werkverdeling gemaakt tussen de medewerkers

verzoek van WijZijn hebben we wel een werkwijze opge-

van Lucrato en onze huismeesters. Op deze wijze kun-

zet om de schouwen meer structuur te geven en minder

nen we de complexen beter bedienen en zijn we minder

vrijblijvend te maken. Deze opzet stemmen we begin 2022

kwetsbaar bij uitval.

met WijZijn af.
Materiaaluitleen
Huurders die een sociale activiteit voor de buurt organiseren, kunnen gratis materialen lenen om hun activiteit
te ondersteunen. Door het systeem van gratis uitleen van
bijvoorbeeld statafels en feesttenten organiseren bewoners makkelijker activiteiten voor de buurt.
De materiaaluitleen is een initiatief van de Woonmensen,
in samenwerking met collega-corporaties Ons Huis,
Veluwonen en De Goede Woning. In 2021 hebben huurders 36 keer gebruikgemaakt van de materiaaluitleen.
Nieuw dit jaar waren de spullen om het verhuizen
makkelijker te maken.
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Voorkomen overlast

Woonfraude

Overige convenanten

Door zichtbaar in de wijken aanwezig te zijn waar overlast

Samen met andere partijen hebben we een convenant

In 2021 hebben we geen nieuwe convenanten gete-

speelt of dreigt, proberen we escalatie van (buren)overlast

Woonfraude. Deze partijen zijn: de samenwerkende wo-

kend. We werken nog steeds met het convenant Aanpak

te voorkomen. Overlast die huurders van elkaar onder-

ningcorporaties in Apeldoorn, district Apeldoorn inclusief

Ernstige overlast (2019) en sinds vorig jaar werken we ook

vinden is in eerste instantie een zaak tussen huurders.

de vreemdelingenpolitie en de gemeente Apeldoorn. Bij

met het convenant Vroegsignalering. In 2021 is er wel een

We helpen wel mee met zoeken naar een oplossing voor

onrechtmatige bewoning treden we gezamenlijk op, waar-

nieuwe routekaart ontwikkeld voor medewerkers van wo-

huurders die er onderling niet uitkomen. Vaak verwijzen

bij de corporatie het initiatief neemt. Dit resulteert over

ningcorporaties om huurders met een begeleidingsvraag-

we huurders door naar Bureau Buurtbemiddeling. Deze

het algemeen in een vrijwillige huuropzegging.

stuk te helpen. Hier werken we sinds kort mee.

instantie helpt mensen een onderling conflict op te lossen.
In 2021 kregen we 12 woonfraudezaken binnen (2020:
In 2021 namen we 288 nieuwe overlastmeldingen in

4). Eén geval betrof een hennepzaak, deze is opgelost

behandeling. Ze gingen meestal over geluidsoverlast,

doordat we in hoger beroep een vonnis tot ontbinding

vervuiling of tuinonderhoud. Dit is een forse stijging ten

en ontruiming kregen. In een andere zaak kregen we een

opzichte van 2020 (237 meldingen). Deze trend is ook lan-

vonnis tot ontbinding en ontruiming op basis van de ont-

delijk waar te nemen en te koppelen aan het thuiswerken

stane huurachterstand. In een andere zaak hebben we een

en kinderen die niet naar school gingen.

waarschuwing uitgedeeld. Daarnaast bleek in 5 gevallen

“

na onderzoek dat er geen sprake was van woonfraude. Bij
4 vermoedens van woonfraude hebben we dit nog niet
kunnen bewijzen, deze zaken lopen nog.

Ik ben erg blij met de hulp van de Woonmensen

die ik heb ervaren bij een burenruzie. Woonconsulent
Floor Balk heeft het zeer doortastend opgepakt. Onze
woonsituatie is nu rustig en ik hoop dat het zo blijft.”
Meneer Udinga, huurder
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2.4.4 Optimale dienstverlening
We zetten ons iedere dag in om de dienstverlening rich-

Kpi afhandeling telefoon KCC

ting klanten op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.
We werken met een centraal punt waar alle klantcontacten

>85

(mail, telefoon en balie) binnenkomen: onze klantenser-

norm

vice. De norm in 2021 is dat de klantenservice 85% van alle

86
2021



Kpi online reparatieverzoeken

85
2020

>20
norm

23
2021



19
2020

klantvragen direct kan beantwoorden. Over het gehele
jaar genomen hebben we deze norm gehaald met 86%.
Optimale dienstverlening betekent dat huurders ons ook
digitaal kunnen bereiken. Om dit meetbaar te maken,
kijken we hoeveel huurders een reparatieverzoek online
indienen. Ons streven was dat huurders in 2021 20% van
de reparatieverzoeken online indienden. In totaal zijn zelfs
23% van alle reparatieverzoeken online gedaan. Een mooi
resultaat.
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Tevreden huurders

Kpi tevredenheid dienstverlening

We vinden het belangrijk om tevredenheid te meten. Dat
doen we door continu onderzoek te doen. Huurders die
verhuizen, nieuwe huurders en huurders die een reparatieverzoek indienen krijgen een digitale vragenlijst. Zijn

>8,0
norm

7,7
2021



Benchmark
In 2021 deden we opnieuw mee met de Aedes-bench-

7,3
2020

mark. Hierin onderzoekt Aedes, vereniging van woningcorporaties, jaarlijks de prestaties van corporaties op
gebied van dienstverlening en bedrijfslasten.

ze tevreden? Wat ging goed en wat kon beter? Welk cijfer
geven ze ons?

In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en
kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken.

Doelgroep

Cijfer 2021

Cijfer 2020

Meer dan 300 woningcorporaties doen mee. Koplopers

Nieuwe huurders

8,3

7,9

Reparatieverzoeken

7,8

7,3

scoren een A, achterblijvers een C en zit je ertussenin, dan

Vertrokken huurders

7,1

6,8

Gemiddeld gaven huurders ons in 2021 het cijfer 7,7. Ten
opzichte van 2020 (7,3) een mooie stijging.
In 2021 hebben we ook de klanttevredenheidsonderzoe-

scoor je een B. Hieronder ons resultaat.
Benchmark

2021

2020

Huurdersoordeel

C

C

Bedrijfslasten

C

C

Duurzaamheid

B

B

Onderhoud & verbetering B

B

ken uitgevoerd voor de volgende processen:
•

klantenservice: 8,5

In de Benchmark zien we dat de letters niet verschillen ten

•

huurincasso: 8,5

opzichte van 2020. Dit terwijl de tevredenheid bij huurders

•

nieuwbouw (eenmalig): 7,2

toch flink gestegen is. Vooral bij vetrokken huurders en

•

overlast: 6,6

huurders met een reparatieverzoek lijken andere corpora-

•

verduurzaming: 7,0

ties het beter te doen. Reden voor ons om de betrokken
processen nog verder te optimaliseren.

De cijfers zijn een jaargemiddelde omdat we niet elke
maand data hebben ontvangen.
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maakt. En dat kan ook, zolang we er maar van leren. Het

“

doel is de vertrouwensrelatie te behouden of te herstel-

zijn heel gehorig, daar wordt qua isolatie

len, het probleem op te lossen en onze dienstverlening te

niets aan gedaan. En ik woon boven de

verbeteren.

schuurdeuren dus ik hoor van dertien ge-

Ontevreden huurders (klachten)
Bij de afhandeling van de klachten zoeken we zoveel
mogelijk persoonlijk contact. We streven naar ‘in één keer
goed’. Maar waar mensen werken, worden fouten ge-

Ik ben erg ontevreden over jullie

aanpak van de geluidsoverlast. De flats

zinnen dag en nacht deur open en dichtExterne klachtencommissie

gaan. Er is een bouwbedrijf bij geweest

Als we een klacht volgens een huurder niet goed hebben

en de oplossing was erg duur. Dat begrijp

afgehandeld, kan hij een formele klacht indienen bij een

ik. Maar nu ben ik al een jaar bezig om

onafhankelijke, externe commissie: de Klachtencommis-

goedkope rubberen strips tussen de deur

sie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC). Dat we

te krijgen. Ik heb ook de huurdersbelan-

in staat zijn om veel klachten naar tevredenheid op te

genvereniging al ingeschakeld en het

lossen, blijkt uit het lage aantal geschillen. In 2021 nam

schiet gewoon niet op.“

de KLAC 7 klachten over de Woonmensen in behandeling.
2 klachten zijn niet ontvankelijk verklaard en 2 klachten

Mevrouw Bouwmeester, huurder

hebben geleid tot een hoorzitting. Van 1 klacht is na de zitting het advies overgenomen, de tweede klacht die heeft
geleid tot een hoorzitting is aangehouden. De KLAC wordt
nog geïnformeerd over het eindresultaat. De overige drie
zaken lopen nog en worden, indien nodig, in 2022 behandeld.

40

2.4.5 Onderhoud & duurzaamheid
Onderhoud

We werken intensiever samen met de partners die het

In 2021 hebben we in totaal € 2.933K besteed aan repara-

Ons onderhoudsbeleid

onderhoud bij ons bezit uitvoeren. Hun kennis is van grote

tieonderhoud. Dit ligt 11,3% hoger dan de begroting met

Vanuit onze visie en portefeuilledoelstellingen onderhou-

waarde en daar doen we ons voordeel mee. De verant-

een verdeling naar afkoop (vaste bedragen in contract)

den we ons vastgoed. Klanttevredenheid, betaalbaarheid

woordelijkheid wordt steeds meer bij de betrokken part-

en niet-afkoop (standaard eenheidsprijzen als basis of op

en daarmee kostenbewustzijn zijn en blijven belangrijke

ners gelegd en die omarmen dat ook. We werken samen

regie). Om meer inzicht te krijgen in onze uitgaven aan

thema’s. We onderhouden ons bezit goed. Dit blijkt ook uit

aan het bereiken van onze doelstellingen.

reparatieonderhoud is de begroting voor 2022 beter gespecificeerd naar onderdelen waardoor analyse en sturing

de scores van de jaarlijkse conditiemeting van ons bezit.
Reparatieonderhoud (incl. onderhoudscontracten)

mogelijk wordt.

Jaarlijks voeren inspecteurs conditiemetingen uit bij een

Over 2021 gaven huurders ons gemiddeld een 7,8 voor

deel van het bezit om de technische staat en kwaliteit vast

reparatieonderhoud. Dit is boven onze interne norm van

te stellen. Hiermee houden we grip en controle en zijn we

7,5 (in 2019 en 2020 was de score respectievelijk 8,0 en

in staat de onderhoudsbegroting bij te sturen waar dat

7,3). In de tweede helft van het jaar zijn de scores verder

nodig is. We willen onderhoud uitvoeren op die plaatsen

opgelopen door een verbeterde samenwerking met onze

waar dat echt nodig is om de kwaliteit op peil te houden.

onderhoudspartners. In 2022 willen we deze score verder

“

Dit heeft ook een positief effect op de onderhoudskosten

omhoog brengen. Daar liggen zeker mogelijkheden.

we samen. Afspraak is afspraak. Nu we werken voor

en de spreiding en verdeling over de jaren. In onze werk-

Dit wordt versterkt door een recent opnieuw gesloten

het volledige bezit van de Woonmensen kunnen we

processen zijn we steeds op zoek naar slimme oplossingen

onderhoudscontract met slechts één onderhoudspartner

bovendien snel schakelen en worden beslissingen nog

om het proces te verbeteren en daarmee kosten te bespa-

voor het totale bezit. In het contract zijn concretere en

sneller genomen. En we blijven natuurlijk stappen

ren en de klanttevredenheid te verhogen.

beter meetbare afspraken gemaakt over de te leveren

maken. We gaan de processen nog efficiënter maken

prestaties. Daarnaast zijn er ambities en doelstellingen ter

en hebben ook duurzaamheid en circulariteit hoog op

verbetering van het proces vastgelegd waarin we samen

de agenda staan. We zijn blij met de continuïteit in de

optrekken.

samenwerking met de Woonmensen.”

We kunnen van elkaar op aan. Als je een

afspraak maakt, dan kom je die ook na. En dat doen

Roel Jan Koelewijn, Coen Hagedoorn
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Mutatieonderhoud
Over 2021 gaven nieuwe huurders ons een gemiddelde

Samen met de nieuwe onderhoudspartner verdelen we de

In 2021 hebben we in totaal € 3.626K uitgegeven aan

score van 8,3. Daar zijn we erg blij mee en dit is een

mutaties in 2022 in categorieën van standaard tot grote

regulier planmatig onderhoud en € 2.369K aan planmatig

verdere toename ten opzichte van 2019 en 2020 waarin

mutaties om verdere optimalisatie te bereiken. Feit blijft

onderhoud binnen verduurzamingsprojecten. Daarnaast

de gemiddelde score respectievelijk 6,9 en 7,9 bedroeg.

dat vooraf niet bekend is welke woningen muteren, in

heeft een vrijval plaatsgevonden van € 277K uit een opge-

Vertrokken huurders gaven ons over 2021 een gemid-

welke staat deze verkeren en hoeveel maatregelen nodig

heven Vereniging van Eigenaren. In totaal is aan planmatig

delde score van 7,1. Een mooie verbetering ten opzichte

zijn om de woning naar basiskwaliteit te brengen.

onderhoud een bedrag van € 5.718K uitgegeven. De uitgaven aan regulier planmatig onderhoud is 86% van het

van 2019 en 2020 (6,2 resp. 6,8). Door het jaar heen zijn
er schommelingen aanwezig in de scores. Hier willen we

Met de implementatie van het nieuwe primaire systeem

begrote bedrag (€ 4.238K). De onderschrijding is vooral te

in 2022 beter naar kijken om te herleiden waar we ons

(medio 2022) willen we verdere verbeteringen doorvoeren

wijten aan de ontstane vertraging in een aanzienlijk pro-

proces kunnen verbeteren en daarmee de klanttevreden-

in het proces en meer efficiency bereiken.

ject met herstel van dakwerk. Vertraging is het gevolg van
uitval van personeel (corona) en problemen in de toeleve-

heid verhogen.
Planmatig onderhoud

ring van materialen.

In 2021 hebben we in totaal € 1.210K besteed aan muta-

Ook in 2021 hebben we bij een deel van ons woningbezit

tieonderhoud. Dit is nagenoeg gelijk aan de begroting.

planmatig onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud is pre-

In 2021 lag het aandeel gerealiseerde projecten hoger

Hiervoor hebben we 329 mutaties uitgevoerd (begroot

ventief van aard om onze woningen technisch in goede

dan in 2020. Mede doordat we eerder zijn gestart met

385) met gemiddelde uitgaven van € 3.678 per mutatie.

staat te houden. Dit is bijvoorbeeld schilderwerk van de

de verdeling van het werk in clusters en het inkopen en

Het minder aantal mutaties is deels de oorzaak voor de

kozijnen, herstel van metselwerk en het vervangen van

aanbesteden hiervan in de markt. Medio 2021 was circa

lagere bestedingen, maar daarbij zijn de gemiddelde

badkamers, keukens en toiletten. Hierover communiceren

driekwart van het geplande werk ingekocht. Eind 2021 zijn

mutatiekosten wel hoger dan begroot. We hebben relatief

we vroegtijdig naar huurders om een goede voorberei-

we al gestart met de voorbereidingen van het planmatige

meer uitgegeven aan het vervangen van badkamers, keu-

ding en planning mogelijk te maken.

onderhoud 2022. Waaronder het schilderwerk omdat dit

kens en toiletten bij mutatie. Voor het mutatieonderhoud

relatief een langere doorlooptijd heeft over het jaar en om

hebben we in de begroting van 2022 een betere verdeling

op tijd te zijn voor reservering van capaciteit in de markt.

gemaakt. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de opbouw
van de uitgaven.
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Asbest

Resultaten en uitgaven onderhoud in 2021

In navolging van voorgaande jaren zijn we ook in 2021

In 2021 hebben we in totaal € 11,3 mln besteed aan

doorgegaan met het asbestveilig maken van onze wonin-

onderhoud inclusief toegerekende organisatiekosten. Dit

gen. Als onderdeel van het asbestbeleid worden sanerin-

is omgerekend € 2.276 per vhe. De verdeling van deze

gen uitgevoerd door onze vaste partners. Uiteraard geheel

uitgaven per soort onderhoud is als volgt:

volgens wet- en regelgeving en op een veilige en efficiënte manier. Bij de verduurzamingsprojecten hebben we

•

in totaal bij 306 woningen asbest gesaneerd. Bij mutatie
waren dat nog eens 100 woningen.

(dagelijks onderhoud)		

€ 2,9 mln

•

mutatieonderhoud			

€ 1,2 mln

•

planmatig onderhoud

De komende jaren gaan we door met saneren van asbest
bij onderhouds- en verduurzamingsprojecten, mutaties

reparatie- en contractonderhoud

•

(regulier en verduurzaming)		

€ 5,7 mln

organisatiekosten			

€ 1,5 mln

en sloop om onze doelstelling te halen: 90% asbestvrij in
2029. De kosten hebben we opgenomen in de begroting
en worden jaarlijks geactualiseerd. In 2022 maken we
volgens planning 251 woningen asbestveilig.
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Duurzaamheid
Als maatschappelijke organisatie zetten we ons sterk in

en moet de communicatie met de huurder goed zijn geor-

Het proces van verduurzaming verloopt uitstekend en

voor een duurzaam klimaat en duurzame woonomgeving.

ganiseerd. Bij de lopende en opgeleverde projecten is dit

volgens de standaard projectfasering. Naast het feit dat

Daarvoor hebben we ons stevige ambities gesteld. Ons

in 2021 perfect gelopen en is het draagvlak van 70% onder

de plannen en budgetten realistischer zijn gemaakt, zien

doel is om ervoor te zorgen dat alle woningen in 2029

de bewoners steeds ruim gehaald.

we dat de projectvoorbereiding meer inhoud en kwaliteit

minimaal een energielabel B hebben. We zijn daarin goed

heeft gekregen door een goede ontwikkeling van onze

op weg. Met name door het grote aantal woningen die we

In 2021 hebben we 347 woningen verduurzaamd over

projectleiders. De opzet en aanpak van projecten is veel

verduurzamen in onze projecten. Bij deze projecten zetten

meerdere kleine en grotere woningcomplexen. Helaas

gestructureerder en alle facetten van het project zijn in

we flink in op het isoleren van de vloeren, gevels en daken

zijn 28 (geplande) woningen niet in 2021 opgeleverd en

control. Bij alle projecten wordt de bewonerscommunica-

van de woningen om de warmtebehoefte terug te drin-

schuiven deze door naar 2022. Dit is het gevolg van de

tie en participatie vroegtijdig opgestart en ingericht. Dit

gen. Dit doen we wel in combinatie met het aanpakken

coronapandemie. Sommige huurders zijn voorzichtiger

werpt zijn vruchten af in het behalen van het draagvlak

van de ventilatie in de woningen om een gezond binnen-

geworden in het toelaten van werklieden in de woning.

vooraf en de samenwerking en afstemming tijdens de

klimaat te behouden. Om alle werkzaamheden zorgvuldig

Daarnaast ondervinden de uitvoerende partijen en leve-

realisatie. De samenwerking met onze marktpartijen is (in)

uit te voeren met zo min mogelijk overlast is een goede

ranciers ook hinder door uitval van personeel en vertra-

gericht op het behalen van resultaat en het waarmaken

samenwerking tussen alle partijen een vereiste

ging in toelevering van materialen.

van de geëiste prestaties.

“

Samenwerken met de Woonmensen voelt

bijna als familie. Alles kan gezegd worden en er

In 2022 verduurzamen we totaal 227 woningen. Hiervan



Samen met Onderpand

worden 43 woningen al in het eerste kwartaal opgeleverd,
de overige projecten starten in het voorjaar en daarvan
worden de woningen verspreid over 2022 opgeleverd.

maakten we 144 woningen in

wordt naar elkaar geluisterd. Een superfijne

Kerschoten energiezuiniger.

samenwerkingpartner!”

Bewoners gaven een 8,4.
Bekijk de projectwebsite van

Evelien Smeenk, Onderpand Vastgoedbeheer

Onderpand via de QR-code.
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“Afgelopen week is Onderpand bij mij begonnen met de renovatie. Ik heb
van tevoren gezorgd dat er zoveel mogelijk spullen van het balkon en de
vensterbanken al in de kelder gezet zijn. Tijdens het startgesprek bleek dat er
nog een paar dingen aan de kant gezet moesten worden. Immers daar waar
gewerkt wordt, moet zo’n meter ruimte vrij gemaakt worden.
De eerste twee dagen zijn gereserveerd voor het vervangen van de ramen.
Aan de keukenkant en in de slaapkamer waren aan de binnenkant de kozijnen afgeplakt, zodat er vanaf de buitenkant gewerkt kon worden. Na afloop
was alles netjes opgeruimd en de nieuwe ramen zagen er tiptop uit.
De week erna is het timmerwerk gedaan en zijn de tochtstrippen vervangen.
De Co2-meter is geplaatst en er zijn twee rookmelders geplaatst.
Aangezien ik in een hoekappartement woon, is het voor mij erg passen en
meten met de ruimte. Gelukkig voor mij ben ik overdag elders aan het werk,
alleen op momenten dat ik er wel ben is het even passen en meten. Gelukkig
zijn de vaklieden ditmaal echte vaklieden en ziet alles er weer spik en span
uit.
Nu de ramen in de woonkamer vervangen zijn, merk ik eerlijk gezegd direct
resultaat. Het lawaai van het verkeer aan de Zwolseweg is behoorlijk minder
geworden. Ook blijft de kou goed buiten en de warmte goed binnen.
Als ook de schilders klaar zijn kan ik weer beginnen met het inruimen van
mijn eigen spullen. “
Een huurder tijdens de verduurzaming van 144 woningen aan de
Koninginnelaan en Damhertstraat.
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Minder CO2-uitstoot

Lagere woonlasten

Een betere isolatie van woningen leidt tot flinke energie-

Het verduurzamen van bestaand bezit levert flinke

Verduurzamen van ons bezit doen we om de CO2-uitstoot

besparingen. Zeker als we bij de verduurzaming ook zon-

reductie op de in de CO2 uitstoot. Ook het bouwen van

terug te brengen maar zeker ook om de woonlasten van

nepanelen op de woningen plaatsen. Voor de isolerende

nieuwe energieneutrale woningen draagt hieraan bij.

onze huurders te verlagen. Zeker in tijden dat de ener-

maatregelen vragen we geen huurverhoging. Voor de

Er wordt minder energie verbruikt en daarmee minder

gieprijzen (gas en elektra) fors zijn toegenomen wordt dit

zonnepanelen vragen we wel een kleine vergoeding (€ 2

fossiele brandstoffen. Ook wordt er steeds meer ingezet

steeds belangrijker.

per paneel per maand). Naast lagere woonlasten levert het

op schonere brandstoffen zoals zonne-energie. In 2021 is

isoleren bewoners veel meer behaaglijkheid en comfort

er geen nieuwbouw opgeleverd maar de ontwikkelingen

op, dus meer woonkwaliteit.

en voorbereidingen voor toekomstige nieuwbouw vanaf
2023 staan niet stil.
Circulariteit
Circulariteit is een belangrijk thema bij duurzaamheid. We
besteden hier steeds meer aandacht aan in ons werk. Meer
en meer integreren we circulariteit in onze projecten door
hier op uit te vragen bij aanvang en dit in de uitwerking
van plannen mee te nemen. Hoewel dit niet eenvoudig is,
ontstaat er wel meer bewustzijn en begrip hiervoor.
Voor de sloop van een paar complexen onderzoeken we
een andere aanpak. Dus geen traditionele sloop, maar
sloop met gecontroleerde stromen van afval/materialen
die, al dan niet na bewerking, weer opnieuw worden ingezet voor het bouwen van nieuwe woningen. Een uitstekende ontwikkeling die enorm bijdraagt aan de reductie
van CO2. Doel is om met dit concept in 2022 een complex
te slopen.
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Zonnepanelen

Warmtenet Kerschoten

Medio 2021 sloten we een raamovereenkomst met een

Samen met de andere Apeldoornse corporaties parti-

de uitwerking plaatsvindt. Als corporatie willen we dat

marktpartij die de komende jaren ons woningbezit van

ciperen we actief in de uitwerking en het onderzoeken

onze huurders een goed en betaalbaar voorstel krijgen

zonnepanelen voorziet. Met het plaatsen van zonnepane-

naar het creëren van aardgasloze wijken. In 2020 heeft de

voor de korte en langere termijn. Medio 2023 moet er een

len worden woningen duurzamer en gaan de woonlasten

samenwerking voor een mogelijke aanleg van een open

principebesluit worden genomen om het warmtenet in

van huurders omlaag. Bij de verduurzamingsprojecten in

warmtenet in de wijk Kerschoten serieuze vormen aange-

voorbereiding voor uitvoering te nemen.

2021 zijn de zonnepanelen gelijk mee geplaatst, waardoor

nomen. Ons doel is om alle huurwoningen (circa 500) van

een optimaal proces is ontstaan in de samenwerking met

de Woonmensen in Kerschoten en Kerschoten-West vanaf

de huurders en marktpartijen. Bij een aantal verduurza-

2025 tot 2030 aan te sluiten op een warmtenet en daar-

mingsprojecten die al in 2020 of begin 2021 zijn opge-

mee de woningen gasloos te

leverd, lukte dit niet meer. Met terugwerkende kracht

maken. Met alle betrokken

worden die zonnepanelen nu gelegd.

partijen (gemeente, corporaties, waterschap, particuliere
eigenaren, scholen en netbedrijven) werken we intensief
samen vanuit een Projectovereenkomst (POK) die eind
2021 is overgegaan in een Samenwerkingsovereenkomst
(SOK). Hiermee is het project
in een volgende fase beland.
In de SOK hebben we samen
uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen waaraan een voorbereiding en uitwerking van het warmtenet
moet voldoen voordat
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2.4.6 Nieuwbouw

We zijn periodiek in gesprek met de gemeente en de andere corporaties over mogelijk te realiseren aantallen, ver-

In 2021 hebben we geen projecten opgestart voor de

delingen en (potentiële) ontwikkellocaties in Apeldoorn.

nieuwbouw van woningen. We hebben wel intensief

De voorbereiding voor de nieuwbouw vanaf 2023 neemt

gewerkt aan de ontwikkeling en voorbereiding voor het

steeds concretere vormen aan en verloopt goed. Het gaat

bouwen van nieuwe woningen vanaf 2022. Hiervoor heb-

daarbij om de volgende ontwikkellocaties en aantallen

ben we periodiek afstemming gehad met de gemeente en

voor 2023. Totaal 164 woningen.

diverse partners in de markt.
•

Nobelstraat, 42 gestapelde woningen

Nieuwbouwperspectief

•

Dennenkamp, 19 grondgebonden woningen

Tot en met 2025 bouwen we circa 300 nieuwe huurwonin-

•

Kanaalzone, Koldewijn, 23 grondgebonden woningen

gen. Hiervan komen er 150 voort vanuit de de afspraak tus-

•

Kayersmolen Noord (1e fase), 50 gestapelde woningen

sen de corporaties en gemeente om totaal 500 woningen

•

Laan van Orden, 18 gestapelde woningen

te bouwen. De andere 150 waren al ingerekend om nieuw

•

Houttuinen Oost, 12 gestapelde woningen

te bouwen. Voor 2022 staan er 10 nieuwe wooneenheden
gepland voor Skaeve Huse, een gezamenlijk project met
de gemeente en de VSW-corporaties. Zoals eerder vermeld,
is de kans groter dat de bouw hiervan in 2023 plaatsvindt.
Ook andere nieuwbouw staat gepland vanaf 2023.

48

2.4.7 Verkoop
Als woningcorporatie verkopen we ook woningen. Dat

Terugkoop en doorverkoop Koopgarant-woningen

Bedrijfspanden

is altijd een zorgvuldige afweging. De woningen die we

In het verleden hebben we woningen verkocht met een

In 2021 hebben we voorbereidingen getroffen voor de

verkopen passen om verschillende redenen niet in onze

Koopgarant-regeling. Onderdeel van deze regeling is een

complexgewijze verkoop van 5 BOG/ZOG-panden die in

portefeuille. Denk aan grote eengezinswoningen of luxe

terugkoopplicht. In 2021 hebben we 5 Koopgarant-wonin-

2022 in de verkoop gaan.

appartementen. De opbrengst gebruiken we om te inves-

gen teruggekocht. Na terugkoop zijn er 4 woningen weer

teren, bijvoorbeeld in duurzaamheid.

verkocht, nu zonder (Koopgarant)regeling. En 1 woning is
terug in verhuur gegaan.

Ons doel was om in 2021 16 woningen te verkopen.
Lopende het jaar hebben we dit bijgesteld naar 9. Deze 9
woningen zijn ook daadwerkelijk verkocht. Oorzaken van
bijstelling van het doel waren onder andere:
•

er kwamen weinig woningen vrij voor verkoop

•

er zat langere doorlooptijd bij de actieve verkoop

Koopgarant

Totaal

Teruggekocht

5

Verkoop na terugkoop

4

Verhuur na terugkoop

1

Beëindiging Koopgarant
Koopgarant is een erfpachtconstructie. In 2021 kochten 5

Verkochte woningen

DAEB Niet-DAEB Totaal

Na opzegging huurder

9

0

9

Verkocht aan huurder

0

0

0

constructie af. Hiermee werd de eigenaar steeds volledig

Totaal

9

0

9

eigenaar van de woning.

eigenaren van een Koopgarant-woning de Koopgarant-

KoopGoedkoop
In het verleden hebben we 83 woningen verkocht met
de KoopGoedkoop-regeling. Hierbij werd de woning
verkocht en de grond in erfpacht uitgegeven. In 2021 zijn
geen regelingen afgekocht.
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2.5 Organisatie

44
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2.5.1 Organisatieontwikkeling
De sector is altijd in beweging. Maatschappelijke en

Bijdragen aan procesgericht werken en het optimaliseren

wettelijke veranderingen, zoals de invoering van de

van processen maakt nu vanzelfsprekend onderdeel uit

verhuurdersheffing en de voorziene afschaffing daarvan,

van ieders functie, direct of indirect. Het procesgericht

toenemende regeldruk, de verdergaande digitalisering

werken is zó ingericht dat permanent nieuwe ontwikkelin-

van werkprocessen dwingen corporaties te veranderen.

gen in de processen worden vastgelegd en gedeeld.
De verantwoordelijkheden liggen nu zo laag mogelijk in

De ontwikkelingen vragen van onze medewerkers om zich

de organisatie. De manager zet de medewerkers in hun

te blijven ontwikkelen om qua kennis, vaardigheden en

kracht, stimuleert en faciliteert met als doel de resultaten

competenties aan te blijven sluiten bij wat er in de sector

volgens de afgesproken kpi’s te behalen. De oplossingen

en in hun functie verandert.

bedenken medewerkers zelf, het procesteam is immers
zelf verantwoordelijk voor een goed lopend proces.

ons antwoord om wendbaar te zijn en te blijven.

Ik ben in september 2021 in dienst gekomen bij

de Woonmensen als procesadviseur. Een nieuwe func-

Dit geldt ook voor ons.

Sinds 2019 is procesgericht werken en procesoptimalisatie

“

tie waarbij ik eigenlijk de ambassadeur ben van het
procesgericht werken in de organisatie. We werken al
enige tijd met procesteams die afdelingsoverstijgend
werken. Het ene team is daarbij verder dan het andere. Ik help de procesteams om inzicht te krijgen, om
verbeteringen te zien en die ook door te voeren. We
stemmen alle werkzaamheden voortdurend op elkaar
af, waardoor we onze processen optimaal kunnen
uitvoeren. Dit afstemmen kost tijd en aandacht van

In 2021 hebben we een extra impuls gegeven aan het procesgericht werken in de vorm van een adviseur procesge-

iedereen, maar maakt onze dienstverlening naar de
huurder alsmaar beter.”

richt werken. Deze adviseur ondersteunt de procesteams
bij de optimalisering van het procesgericht samenwerken.

Anne Wil Stegeman, Procesadviseur

Een van de aandachtspunten is de samenwerking tussen
procesteams, zo bleek uit het in 2021 gehouden mto. Ook
verbetering van de communicatie over procesaanpassingen behoeft aandacht.
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2.5.2 Portefeuillestrategie en asset management

2.5.3 Integriteit

In 2021 hebben we onze portefeuillestrategie volgens de

Het asset management staat ook in 2022 in het teken van

Om de integriteit in de organisatie te waarborgen hebben

jaarlijkse cyclus geactualiseerd. De portefeuillestrategie

duurzaamheid en nieuwbouw. Om de financiële continuï-

we een integriteitscode en een klokkenluidersregeling.

geeft een doorkijk tot en met 2031. Onze doelstellingen

teit te waarborgen, moeten we goed sturen op de ambi-

Regelmatig en consequent werken aan bewustwording en

op het vlak van betaalbare woonlasten wijzigen niet. Na

ties uit de portefeuillestrategie. Als hulpmiddel gebruiken

het stimuleren van een open dialoog zijn naar onze me-

de herziening van de duurzaamheidsaanpak in 2018 zien

we de complexplannen. In 2021 hebben we de bestaande

ning belangrijke ingrediënten voor een integere organisa-

we dit jaar geen reden voor bijstellingen op dit vlak. Onze

complexplannen geactualiseerd.

tie. Niet voor niets is een van onze cultuurwaarden:

doelstellingen uit de portefeuillestrategie zijn:

‘wij ondernemen verantwoord en transparant’.

•

In 2031 hebben we minimaal 5.050 sociale huurwo-

Medewerkers kunnen een vermoeden van een misstand of

ningen in Apeldoorn. We richten ons vooral op de

onregelmatigheid melden bij iedere leidinggevende of bij

doelgroep met een laag inkomen. Op de langere

de vertrouwenspersoon. In 2021 hebben we gekozen om

termijn willen we ons Niet-DAEB-bezit afstoten.

naast een interen vertrouwenspersoon ook te werken met

Onze woningvoorraad van sociale huurwoningen

een externe vertrouwenspersoon. Tijdens een online me-

bestaat in 2031 voor driekwart uit woningen met een

dewerkersbijeenkomst hebben we medewerkers hierover

huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens (€ 678,

uitgebreid geïnformeerd. Beide vertrouwenspersonen

prijspeil 2022).

hebben in 2021 overigens geen meldingen ontvangen.

•

•

In 2030 hebben alle sociale huurwoningen een energielabel B of beter. Ten minste 9% van de woningen is
in 2031 ‘nul-op-de-meter’.

•

Bij nieuwbouw ligt de focus op kleine tot middelgrote
woningen. Daarnaast verkopen we een deel van onze
grootste woningen. Hierdoor zijn onze woningen
betaalbaarder en sluit de woningvoorraad beter aan
bij onze doelgroep.
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2.5.4 Personeel

Kpi externe inhuur in gerealiseerde kosten

Om toch zoveel mogelijk het scholingsbudget in te zetten
zijn we wederom samen met opleidingsbureaus creatief

We hebben 56 medewerkers in dienst (31 december 2021).
24 mannen en 32 vrouwen. Het aantal fte’s per jaareinde
bedraagt 48,46 (met tijdelijke inzet boven formatie). Ge-

<364k € 466k
norm

2021



€1026k

geweest in het organiseren van digitale scholingen, waar-

2020

maakten we het mogelijk om online incompany trainingen

door de ontwikkeling van medewerkers niet stil stond. Zo
te organiseren zoals regisseur in de mutatie en het afre-

middeld hadden we in 2021 46,73 fte in dienst.
Scholing

kenen van stook- en servicekosten. Ook is een MD-traject

Kpi personeel in fte’s

Ontwikkeling van medewerkers en daarmee duurzame

online van start gegaan. In dit traject leerden de MT-leden,

(exclusief medewerkers in loondienst die buiten de vaste

inzetbaarheid vinden we erg belangrijk. Een wendbare

die met elkaar een vrij nieuw team vormen, elkaar en de

formatie vallen. Denk hierbij aan medewerkers die tijdelijk

organisatie vraagt om wendbare medewerkers die actief

adviseurs in de staf beter kennen. Het traject ging ook

in loondienst zijn vanwege de vervanging van langdurige

bezig zijn met hun ontwikkeling. Voor 2021 stelden we

over leiderschap en het optimaliseren van de onderlinge

afwezige medewerkers.)

een organisatiebreed scholingsplan op. Scholingsactivi-

samenwerking.

teiten waren individueel en/of in teamverband. Daarnaast

<45,79

44,35

norm

2021



44,40
2020

maakten medewerkers gebruik van hun opleidingspotje

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

(ILOB) om te werken aan hun loopbaan.

Elke twee jaar meten we de tevredenheid van onze
medewerkers met een medewerkerstevredenheidsonder-

Door corona lagen de opleidingsaanvragen gelukkig niet

zoek (mto). Na 2019 hebben we deze in september 2021

Het aantal fte van 44,35 (zonder tijdelijke inzet boven

helemaal stil. Een deel van het jaar is het mogelijk geweest

opnieuw laten uitvoeren Effectory. De respons was 84,1%.

formatie) ligt iets onder de norm van 45,79 fte. Dit bete-

om trainingen (live) te volgen. Het scholingsplan voor

Bij het vorige onderzoek was de respons 90,6%. De eNPS

kent dat we meer externe inhuur hebben gehad vanwege

2021 hebben we gelukkig kunnen vaststellen. Een groot

(Employer Net Promotor Score) is 7.7. Dit cijfer geeft de

vacatures dan was begroot. Ook ter vervanging van lang-

deel van het besteedbare opleidingsbudget is gebruikt.

mate aan waarin medewerkers de organisatie als werkge-

durig afwezige medewerkers is iets meer ingehuurd dan

Het voornemen was uiteraard het scholingsbudget goed

ver aanraadt bij anderen.

begroot. De kpi externe inhuur wordt uitgedrukt in gere-

en volledig in te zetten. Door de aangescherpte corona-

aliseerde kosten. De gerealiseerde kosten externe inhuur

maatregelen (nieuwe gedeeltelijke lockdown) besloten

mogen in principe niet boven de jaarnorm uitkomen.

we echter om alleen online scholing toe te staan. Dit om
niet-noodzakelijke reisbewegingen te beperken.
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De drie onderwerpen waar medewerkers het meest trots

Samenwerk@Corporatie

Arbo

op zijn:

We zijn aangesloten bij Samenwerk@Corporatie, een

Medewerkers hebben door corona ook in 2021 grotendeels

1.

de samenwerking binnen het team

regionaal samenwerkingsverband van 19 corporaties in

verplicht thuisgewerkt. Medewerkers hebben eenmalig

2.

de eigen collega’s

Overijssel en Gelderland. Samen willen we de duurzame

een vergoeding ontvangen om de thuiswerkplek goed

3.

de klantgerichtheid van de organisatie

inzetbaarheid van medewerkers vergroten en onderlinge

in te richten. Van dit bedrag konden de medewerkers zelf

(kennis)uitwisseling bevorderen. Een ‘matchmaker’ helpt

aanvullende spullen aanschaffen om goed thuis te werken.

De verbeterpunten:

medewerkers die een loopbaanstap willen zetten en on-

Daarnaast hebben we spullen ter beschikking gesteld om

1.

de samenwerking tussen de verschillende teams

dersteunt corporaties bij het zoeken naar kandidaten voor

thuis zo verantwoord mogelijk te werken. Medewerkers

2.

communicatie

vacatures, tijdelijk werk en projecten. Diverse medewerkers

hebben een informatieboekje ontvangen over het gezond

3.

klanttevredenheid

hebben in 2021 een (loopbaan)gesprek gevoerd met de

inrichten van de werkplek. De bedrijfsarts kon benaderd

matchmaker of deelgenomen aan een van de interessante

worden om mee te kijken naar de werkplek thuis.

Omdat de uitkomsten bovengemiddeld waren in vergelij-

workshop.

king met andere organisaties in onze sector, zijn we uitgeroepen tot World-Class Workspace. Dit onafhankelijke label

Ziekteverzuim

is een onderscheiding voor uitstekend werkgeverschap.

In 2021 was het gemiddelde verzuimpercentage (exclusief
zwangerschaps- en bevallingsverlof ) 6,56%. Een daling ten
opzichte van 2020, maar wel boven de norm. In 2021 hadden we een gemiddelde van 3% aan kortdurend ziekteverzuim. Daarnaast hebben we een gemiddelde van 3% aan

Kpi ziekteverzuim

<6%
norm


6,56%

11,14%
2020

2021

langdurig ziekteverzuim. Dit had de nodige invloed op de
verzuimcijfers. Het ziekteverzuim is deels beïnvloed door
het coronavirus. Samen met de bedrijfsarts, de P&O-adviseur en de verantwoordelijk leidinggevende steken we veel
tijd in een verantwoorde re-integratie van onze medewerkers.
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2.5.5 Overleg met de ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit vijf leden. De ondernemingsraad, de bestuurder en de P&O-adviseur hebben in
2021 regelmatig overleg gehad. De verslagen van de vergaderingen zijn gepubliceerd op intranet om medewerkers te
informeren. Naast de actualiteiten is de voortgang van de
volgende zaken besproken:
•

procesgericht werken

•

werving- & selectieprocedures

•

organisatieontwikkelingen

•

coronamaatregelen/verplicht thuiswerken

De ondernemingsraad heeft aan de bestuurder positieve
adviezen uitgebracht over:
•

thuiswerkbeleid en gewijzigde werktijdenregeling
(instemming)

•

aanwijzen in- en externe vertrouwenspersoon
(instemming)

•

wachtdienstregeling (overeenstemming)

•

aanschaf en implementatie nieuw ERP-systeem
(advies)

•

verplichte vrije dagen 2022 (instemming)

Ook de in 2019 ingezette organisatieontwikkeling is
uitgebreid geëvalueerd met de ondernemingsraad.
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2.5.6 Een gezonde financiële positie
Om de financiële continuïteit te waarborgen, beschikt

Ons financiële meerjarenbeleid wordt vormgegeven mid-

de Woonmensen over een samenhangend stelsel van

dels kengetallen die Aw en WSW als maatgevend zien voor

(financiële) indicatoren. Dit stelsel wordt continu gemo-

de financiële gezondheid van een corporatie.

toezichthouders blijven voldoen. De indicatoren worden

Half september is een nieuwe roll-over van 10 mln aangetrokken waarop wekelijks gemuteerd kan worden. Begin

nitord, zodat we te allen tijde aan onze eigen financiële
randvoorwaarden en ook aan de eisen van de externe

nodig) weer te kunnen inzetten.

2.5.7 Treasury

oktober is de oude minder flexibele roll-over van 8 mln
vroegtijdig afgelost. Ultimo 2021 hadden we
€ 5.338K aan liquide middelen.

zowel gemeten op de cijfers van het verslagjaar of de

Treasury bestaat onder andere uit het waarborgen van een

verslagperiode als op de prognoses voor de komende tien

blijvende toegang tot de kapitaalmarkt. Het beheersen

jaren. Conform de wettelijke regels hierover leveren we

van financiële risico’s, het realiseren van zo laag mogelijke

Onze interne treasurycommissie beoordeelt zo’n drie keer

deze prospectieve informatie (dPi) elk jaar aan de Autori-

kosten en het zeker stellen van voldoende liquiditeit zijn

per jaar de liquiditeitspositie. Daarbij wordt zij onder-

teit woningcorporaties.

belangrijke doelstellingen van het treasurybeleid. De

steund door een externe adviseur. De commissie heeft de

treasury-activiteiten zijn ingekaderd door het Reglement

functie om eventuele knelpunten te signaleren en (beno-

Financieel Beleid en Beheer en het Treasurystatuut.

digde) treasuryactiviteiten te beoordelen.

bepaalde zekerheidsmarge. Zo hebben onverwachte

Het aanhouden van liquiditeiten gaat gepaard met kosten.

Derivaten

tegenvallers niet direct tot gevolg dat de grenzen worden

Enerzijds de financieringskosten in de vorm van te betalen

We hebben twee embedded derivaten. Dit zijn twee

overschreden die de toezichthouders stellen aan de finan-

rente voor de daartegenover staande leningen, anderzijds

extendible leningen van in totaal € 29.000K. Hierbij heeft

ciële situatie van woningcorporaties. De financiële conti-

omdat we momenteel ook worden geconfronteerd met

de bank op termijn de optie om de rente om te zetten van

nuïteit is voor ons geen doelstelling, maar maakt deel uit

een creditrente voor positieve saldi op onze bankrekenin-

vast naar variabel. Sinds 2014 moeten we deze leningen

van een groter geheel en is daarom een randvoorwaarde.

gen. Daarom sturen we op een beperkte omvang van onze

waarderen op de balans in de jaarrekening. Ultimo 2021

liquide middelen. Omdat we niet beschikken over een

is de marktwaarde van deze derivaten € 26.542K negatief.

De financiële positie per balansdatum en onze meerjaren-

rekening courant krediet, gebruiken we een variabele roll-

We voldoen aan de jaarlijkse stresstest voor derivaten.

begroting 2022-2031 stelt ons gedurende deze periode in

over lening om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen.

staat om te voldoen aan de financiële ratio’s die maatstaf

In 2021 is deze deels ingezet en is hierop maximaal terug-

zijn voor de financiële continuïteit.

gestort om deze flexibiliteit op andere momenten (indien

De interne financiële randvoorwaarden, waaronder de
kasstroom en de financiële ratio’s, zijn voorzien van een
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Bij het aantrekken van nieuwe liquide middelen nemen

Strategisch risicomanagement

we de opbouw van de huidige leningenportefeuille in

Door middel van een strategische risicoanalyse hebben we

In de kwartaalrapportages rapporteren we over de ont-

beschouwing. We kijken naar voldoende differentiatie in

in samenspraak met RVC, directie en managementteam

wikkeling van deze strategische risico’s en de beheersing

de leningenportefeuille op gebied van rente, looptijd en

de top-10 strategische risico’s bepaald. Dit door allereerst

daarvan. Op de volgende pagina staat een overzicht met

hoogte van de lening. Het gemiddelde rentepercentage

de kans en impact van de potentiële risico’s te bepalen

een beschrijving van deze risico’s en de wijze van beheer-

ultimo 2021 was 3,16% (2020: 3,57%).

die het realiseren van de strategische doelstellingen in de

sing hiervan.

weg kunnen staan. Door daarna de mate van beheersing
Borgingsplafond WSW

vast te stellen, konden we het restrisico bepalen. Daarmee

In november 2021 heeft het WSW een borgingsplafond

creëerden we het onderstaande strategisch risicomodel

afgegeven voor de jaren 2021 (€ 226.521K) en 2022

voor de top-10 risico’s voor de Woonmensen.

(€ 236.879K). De langlopende schuld is eind 2021
Omschrijving risico

€ 223.680K. De financieringsactiviteiten van 2021 vallen

Kans

Impact

binnen het afgegeven borgingsplafond.

2.5.8 Risicomanagement
Adequaat risicomanagement helpt ons om doelgericht
onze doelstellingen te realiseren. Hierbij is risicobewust-

Bruto
score

Rang

Beheersing

Netto
score

Rang

4.1

Toenemende (bouw)kosten

7,5

7,6

56,9

1

5,1

11,2

1

1.1b

Realisatie

6,7

6,8

45,9

2

5,4

8,6

2

4.2

Politiek

5,6

7,5

42,5

5

5,3

8,1

3

2.1

Onvoldoende beheersing primair proces

7,0

6,5

45,8

3

5,8

7,9

4

1.2

Onvoldoende grip op projectontwikkeling

6,6

6,4

42,2

6

5,7

7,4

5

2.8

Discrepantie gewenst en bestaand personeelsbestand

5,9

7,5

44,6

4

6,1

7,3

6

zijn van onze medewerkers belangrijk. Als we risicobe-

1.4

Blijvend hoge onderhoudskosten

6,1

6,5

39,3

8

5,7

6,9

7

wust zijn in ons dagelijks werk, kunnen we nieuwe risico’s

1.7

Vertrek zorgpartij

6,5

6,3

41,1

7

6,0

6,8

8

herkennen en deze beheersbaar maken voordat deze onze

2.2

Onvoldoende beheersing ondersteunende processen

6,1

6,4

38,8

9

5,7

6,8

9

1.13

Duurzaamheid

5,4

6,7

36,1

10

5,8

6,2

10

doelstellingen bedreigen. Risicomanagement betekent
niet dat we geen risico’s willen nemen. Sterker nog, het
nemen van risico’s hoort bij een gezonde organisatie.
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1

Risico

Toelichting

Beheersing

Strategische
doelstelling

Toenemende

Het risico dat inflatie-/(bouw)kostenontwikkelingen een

•

Regelmatig doorrekenen mogelijke scenario’s en maatregelen treffen.

•

Betaalbaarheid

bouwkosten

negatieve impact hebben op onze financiële prestaties.

•

Effectiviteit van doorrekeningen vergroten door andersoortige scenario’s te gebruiken en te

•

Duurzaamheid

Realisatie

Het risico dat door onvoldoende beheersing van de

•

Belangrijkste randvoorwaarden en afhankelijkheden in kaart brengen.

•

Betaalbaarheid

afhankelijkheden en randvoorwaarden de realisatie van de

•

Actief bewaken van de realisatie van de verkopen.

•

Duurzaamheid

portefeuillestrategie vertraging oploopt,

•

Meer kennis en kunde op het gebied van projectmanagement en

•

Organisatie flexibel houden om tijdig te kunnen anticiperen op de

•

Betaalbaarheid

toekomstige (politieke) ontwikkelingen.

•

Duurzaamheid

•

Betaalbaarheid

kijken naar impact van een combinatie van scenario’s.
2

waardoor woningen niet tijdig beschikbaar komen.
3

Politiek

Het risico dat (lokale) politieke ontwikkelingen en regels een

ketenregie in de organisatie brengen.

negatieve impact hebben op de realisatie van onze strategie.
•

Bij strategische besluitvorming meer rekening houden met onzekerheden door
landelijke en lokale politieke besluiten en scenarioanalyses uitvoeren.

4

5

Onvoldoende beheer-

Het risico dat fouten en inefficiënties in de primaire proces-

•

Procesmatig werken om zo risico’s in processen te beheersen en processen te optimaliseren.

sing primaire proces

gangen ontstaan en in stand worden gehouden

•

Uitvoeren van interne controles en audits.

•

Maandelijks rapporteren op KPI’s om prestaties en sturing inzichtelijk te maken.

Onvoldoende grip op

Het risico dat projecten duurder uitvallen of later

•

Verbeteren van de ketenregie en de aansturing bij uitbesteden.

•

Betaalbaarheid

projectontwikkeling

opgeleverd worden door onvoldoende grip en

•

Uitwerken van een sturingskader voor het werken met externe relaties.

•

Duurzaamheid

beheersing van het proces.

•

Meer kennis en kunde op het gebied van projectmanagement en
•

Sterke organisatie

•

Betaalbaarheid

•

Betaalbaarheid

•

Sterke organisatie

ketenregie worden als voorwaardelijk gesteld.
6

Discrepantie gewenst en

Het risico dat ons personeelsbestand qua kwantiteit en kwa-

•

Ondersteunen in de ontwikkeling van medewerkers.

bestaand personeelsbe-

liteit onvoldoende aansluit bij de toekomstige behoefte.

•

Doorvoeren ingezette organisatiewijzingen naar tevredenheid betrokkenen.

•

Digitaliseren.

Blijvend hoge onder-

Het risico van blijvend te hoge onderhoudskosten en het

•

Regelmatig doorrekenen van mogelijke scenario’s en maatregelen treffen.

houdskosten

niet halen van de gewenste onderhoudsnorm qua kosten.

•

Effectiviteit van doorrekeningen vergroten door andersoortige scenario’s te gebruiken en te

stand
7

kijken naar impact van een combinatie van scenario’s.
8

9

Vertrek zorgpartij

Het risico dat na vertrek zorgpartij er geen alternatieve zorg-

•

Periodiek uitvoeren van risicoanalyse op zorg vastgoed.

partij is en/of het vastgoed niet alternatief aanwendbaar is.

•

Onderzoeken naar alternatieve aanwendbaarheden van zorgvastgoed.

Onvoldoende beheer-

Het risico dat fouten en inefficiënties in de ondersteunende

•

Procesmatig werken om zo risico’s in processen te beheersen en processen te optimaliseren.

sing ondersteunende

procesgangen ontstaan en in stand worden gehouden.

•

Uitvoeren van interne controles en audits.

•

Maandelijks rapporteren op KPI’s om prestaties en sturing hierop inzichtelijk te maken.

processen
10

Duurzaamheid

•

Automatisering.

Het risico dat we onvoldoende invulling kunnen geven aan

•

Uitwerken plan voor realisering van noodzakelijk geachte verduurzaming.

•

Betaalbaarheid

verduurzaming van de vastgoed

•

Aangaan van relaties met gespecialiseerde partners om zo de noodzakelijke kennis en kunde in

•

Duurzaamheid

portefeuille en de prestatieafspraken. Of alleen tegen zeer
hoge investeringen.

huis te halen.
•

Uitwerken hoe de verduurzaming doorwerkt in het huurbeleid

Ontwikkeling strategische risico’s
•
•

In 2021 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevon-

•

Tactisch en operationeel risicomanagement

De bouwkosten zijn aanzienlijk toegenomen en de

daarmee controle en grip op het proces, de dienstver-

De tactische en operationele risico’s zijn vertaald in de pro-

beschikbaarheid van arbeid en materiaal is een aan-

lening, de kwaliteit en de onderhoudskosten.

cesbeschrijvingen. In deze procesbeschrijvingen leggen

Het risico op vertrek van een zorgpartij kende even-

we niet alleen de werkwijze vast, maar beschrijven we de

We hebben de beheersing op de realisatie verbeterd.

eens ontwikkelingen qua beheersing. Zo is voor het

procesdoelstellingen, de hiermee verbonden risico’s en de

Dit heeft zich onder andere vertaald in de realisatie

zorgcomplex met de hoogste jaarhuur een nieuw vijf-

hiervoor ingezette beheersingsmaatregelen.

van de begrote onderhouds- en verduurzamingsacti-

jarig contract ondertekend, met optie tot verlenging.

viteiten.

Daarnaast staan een aantal risicovolle complexen op

Door middel van audits worden door de 3e lijn de kwali-

Het politiek risico kende een toename van aandacht

de verkooplijst. Tenslotte wordt een contract door een

teit en effectiviteit van de sturing en risicobeheersing in

en begrip voor de noodzaak middelen vrij te maken

andere zorgpartij overgenomen. De financiële risico’s

de processen en systemen getoetst en gerapporteerd. De

voor bouw en verduurzaming van woningen. De

zijn daarmee beheersbaar.

vermelde aanbevelingen vertalen we vervolgens in acties.

•

•

•

Het risico op onvoldoende beheersing in de onder-

volledige afschaffing in 2023 bieden hiervoor ruimte.

steunende processen kent een goede ontwikkeling

We werken met organisatiebrede procesteams. Vanuit

Het procesmatig werken zorgt voor verdere beheer-

qua beheersing. Dit is onder andere terug te zien in de

deze procesteams werken we continu aan het verder ver-

sing van het primair proces. Dit vertaalt zich ook in

beperkte bevindingen vanuit de interne controles.

beteren van de processen en het rapporteren op (k)pi’s en

Het duurzaamheidsrisico wordt beoordeeld als gelijk

risicobeheersing. Deze procesrapportages worden in de 2e

interimcontrole.

gebleven. Dit niet zozeer vanuit de betaalbaarheid

lijn beoordeeld en voorzien van feedback.

Op het gebied van projectontwikkeling hebben we

van de hieraan gekoppelde investeringen (zie hier-

diverse aanvullende beheersmaatregelen ingezet om

boven de opmerking over verhuurdersheffing), maar

Op basis van bovenstaande werkwijze streven we conti-

een nog betere grip te krijgen op dit proces.

meer vanuit de onzekerheid over de (mogelijkheid

nue verbetering en optimalisatie van de processen na.

Het risico op discrepantie tussen gewenst en be-

tot) versnelling van de verduurzamingsopgave.

een substantiële verbetering van de resultaten uit de
•

Door procesgericht te werken in het reparatie- en
mutatieonderhoud wordt verbetering geborgd en

vermindering van de verhuurdersheffing in 2022 en
•

•

dat de top 10 gaat veranderen.

den met een beduidende impact op deze risico’s.

vullend risico.
•

een mooie ontwikkeling.

•

staand personeelsbestand lijkt te dalen. Ondanks de

In 2022 werken we verder aan het nieuwe koersplan. In lijn

krapte op de arbeidsmarkt kunnen we nog steeds

hiermee moeten we vervolgens de belangrijkste strategi-

goed gekwalificeerd personeel aantrekken. Het feit

sche risico’s opnieuw bepalen. Op basis van bovenstaande

dat we zijn uitgeroepen tot World-class Workplace is

ontwikkelingen en het nieuwe koersplan verwachten we

59

Risk & Compliance commissie

We hanteren het three lines-model. Daarbij voert de

Beheersingskader

We hebben een Risk & Compliance commissie. Deze

tweede lijn onder andere controles uit op de toewijzingen,

We hebben ook een concept beheersingskader opgesteld.

bestaat uit de directeur-bestuurder, manager Bedrijfsvoe-

juiste toepassing van de procuratie en juiste toepassing

In 2022 wordt deze vastgesteld en geïmplementeerd.

ring, controller en de bedrijfsjurist. De commissie bewaakt

van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Hierin wordt de beheersing van de Woonmensen op
strategisch, tactisch en operationeel niveau beschreven en

het goed functioneren van de drie verdedigingslinies.
Daarnaast agenderen ze onderwerpen op het gebied van

Soft controls

leggen we (verder) te ontwikkelen beheersingsinstrumen-

risicomanagement en compliance. De Risk & Compliance

Cultuur, (voorbeeld)gedrag en aandacht voor zuiver en

ten in een beheersingsplan vast.

commissie komt elke vier maanden bijeen. De bevin-

integer handelen zijn onderdeel van ons beheersingsin-

dingen en aanbevelingen nemen we op in de reguliere

strumentarium voor frauderisicobeheersing. Minimaal een

Stoplichtenmodel

kwartaalrapportage.

keer per jaar houden we in het kader van integriteit werk-

We realiseert ons, onder andere op basis van het strate-

overleggen waarin medewerkers van diverse afdelingen

gisch risicomodel, dat de meeste risico’s met een hoog

Frauderisicomanagement

integriteitsdilemma’s bespreken. Daarnaast vragen we bij

restrisico vooral van buitenaf op ons afkomen en minder

Fraude heeft binnen de corporatiesector steeds meer de

indiensttreding standaard VOG-verklaringen op. Tenslotte

direct beheersbaar zijn (stijging bouwkosten, verhuurders-

aandacht door diverse voorvallen die als dusdanig kunnen

zijn onze waarden duidelijk gedefinieerd en gecommuni-

heffing). Daarom is inzicht in de beheersbaarheid/wend-

worden aangemerkt. Het voorkomen en opsporen van

ceerd.

baarheid ten aanzien van de uitgaven van groot belang.
Een van de instrumenten uit het beheersingskader (het

fraude neemt daardoor een steeds belangrijkere plaats in
binnen het risicobeheersingssysteem. Frauderisico wordt

Ontwikkelingen in 2021

zogenaamde stoplichtenmodel) kan hier een bijdrage aan

binnen de Woonmensen meegenomen in de reguliere

Ook in 2021 hebben we gewerkt aan verdere beheersing

leveren. Hierin worden de diverse investeringsprojecten

risicoanalyse.

van de risico’s waarmee we worden geconfronteerd. On-

ingedeeld naar rood (bijna onmogelijk te stoppen), oranje

Een groot deel van deze risico’s ondervangen we door de

derstaand een overzicht van deze ontwikkelingen.

(lastig te stoppen) of groen (eenvoudig te stoppen). Hiermee kunnen we de wendbaarheid van een van de groot-

in de processen opgenomen beheersmaatregelen, zoals
functiescheiding en controles (beiden waar mogelijk

Risicokaarten

ste uitgavenposten volgen. In 2022 nemen we deze op in

geautomatiseerd). Daarnaast is autorisatie vastgelegd in

In 2021 hebben we voor ieder strategisch risico een risi-

de kwartaalrapportage.

diverse statuten, reglementen en beleidsstukken (procura-

cokaart opgesteld. Hierin leggen we de verbinding met de

tiebeleid).

strategische thema’s uit het koersplan en de kpi’s. Daarnaast beschrijven en volgen we oorzaken, gevolgen en de
beheersing van het betreffende risico.
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Three lines-model
Halverwege 2021 is de functie van de controller ingevuld
door een medewerker in loondienst. Tot dat moment heeft
een interim controller deze rol in de derde lijn vervuld
volgens het three lines-model.
Daarnaast hebben we de beheersing van de operationele
risico’s verder verbeterd door de optimalisatie van de
interne controles door de medewerkers van Planning &
Control (tweede lijn). In 2021 is het interne controleplan
nagenoeg geheel uitgevoerd. Door middel van een actielijst wordt de opvolging van de gewenste verbeteringen
gemonitord. Ook de beheersing in de eerste lijn (medewerkers, management) ontwikkelt zich verder. Dit is onder
andere terug te zien in de kwaliteit van de zogenaamde
procesrapportages, waarin de procesteams rapporteren
over de kritische prestatie indicatoren (kpi’s).
Risicomanagement in 2022
In 2022 staan er 8 audits gepland aan de hand van het
opgestelde auditjaarplan, waarin we de beheersing van de
tactische en operationele risico’s toetsen. Daarnaast implementeren we het hierboven vermelde stoplichtenmodel.
Vanuit het in het beheersingskader opgenomen beheersingsplan kijken we welke beheersingsinstrumenten we
in 2022 en daarna ontwikkelen om het risicomanagement
nog verder te verbeteren.
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2.5.9 Verbindingen
Ons beleid is erop gericht om het aantal verbindingen en

Stichting de Woonmensen

samenwerkingsverbanden af te bouwen en te herstructureren. Als er sprake is van een juridisch karakter lichten we
onze verbindingen vanuit transparantie toe.

VSW
25%

Alle activiteiten in de verbindingen zijn gebaseerd op
volkshuisvestelijke overwegingen en worden daarmee

BWSA

31,25%

Woonmensen Holding BV
100%

Joseph Specials BV
100%

beschouwd te zijn uitgevoerd als onderdeel van, en ten
dienste van de kerntaken van stichting de Woonmensen.
Het overzicht hiernaast toont de verbindingen ultimo
boekjaar als bedoeld in artikel 21 van de Woningwet.
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Woonmensen Holding BV

band voor beleidsontwikkeling en belangenbehartiging

Stichting BWSA

Woonmensen Holding BV fungeert als holding vennoot-

tussen de Apeldoornse woningcorporaties en de ge-

Samen met drie andere Apeldoornse corporaties nemen

schap voor de overige verbindingen. Ultimo boekjaar

meente Apeldoorn. De bestuurders van de aangesloten

we deel in de Stichting BWSA (Beheer Woonwagens en

heeft Woonmensen Holding BV één bedrijfspand in haar

corporaties Ons Huis, De Goede Woning, Veluwonen en

Standplaatsen Apeldoorn): het lokale samenwerkingsver-

bezit. Er vinden geen overige activiteiten anders dan ver-

de Woonmensen vormen gezamenlijk het bestuur van de

band voor het beheer van woonwagens en standplaatsen

huur plaats in de vennootschap. Woonmensen Holding BV

stichting. Door de stichting VSW aan ons doorberekende

(inclusief werklocaties). De bestuurders van de aangeslo-

vormt samen met de stichting de Woonmensen en Joseph

kosten over 2021 bedroegen € 88K.

ten corporaties Ons Huis, De Goede Woning, Veluwonen
en de Woonmensen vormen gezamenlijk het bestuur van

Specials BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Stichting Woonkeus Stedendriehoek

de stichting. De woonwagens en standplaatsen zijn juri-

Stichting de Woonmensen heeft Woonmensen Holding BV

Stichting Woonkeus Stedendriehoek is een samenwer-

disch eigendom van ons en worden verantwoord onder de

een lening verstrekt waarvan de omvang ultimo boekjaar

kingsverband van woningcorporaties in de regio Steden-

materiële vaste activa.

€ 272K bedraagt (tegen 6% rente) voor financiering van

driehoek. Stichting de Woonmensen maakt hier ook deel

Alle economische resultaten van het beheer worden in de

bedrijfspanden.

van uit. Woonkeus is het centrale punt voor woonruimte-

stichting verantwoord waarbij het aandeel van Stichting

verdeling in de regio Stedendriehoek, geeft informatie

de Woonmensen 5/16 bedraagt. Ons Huis voert de financi-

Joseph Specials BV

over huurmogelijkheden in de Stedendriehoek (Apel-

ële administratie. Het aandeel in het resultaat over 2020 is

De projectontwikkelingsactiviteiten van Joseph Specials

doorn, Deventer, Voorst en Zutphen) en publiceert het

in 2021 aan ons in rekening gebracht en bedroeg € 42K.

BV zijn een aantal jaren geleden beëindigd. In het kader

aanbod aan huurwoningen via hun website. De back office

van de herstructurering zijn we voornemens Joseph Speci-

van de stichting is gevestigd in ons kantoor. De frontoffice-

Verenigingen van Eigenaren

als BV te laten fuseren met Woonmensen Holding BV.

werkzaamheden worden door de individuele corporaties

We hebben in Apeldoorn 431 appartementsrechten in ons

Stichting de Woonmensen heeft Joseph Specials BV een

uitgevoerd. Het aandeel in het resultaat over 2020 is in

bezit. We zijn lid van 17 Verenigingen van Eigenaren. In

lening verstrekt waarvan de omvang ultimo boekjaar

2021 aan ons vergoed en bedroeg € 26K.

twee van deze verenigingen zijn we de beheerder en dus
belast met het technisch en administratief beheer.

€ 210K bedraagt (tegen 6% rente).
Stichting Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties
Samen met drie andere Apeldoornse corporaties nemen

Nevenstructuur verbonden partijen en cijfers 2021
Verbinding

Jaarresultaat
voor belastingen
€

we deel in Stichting VSW, het lokale samenwerkingsverWoonmensen Holding BV
Joseph Specials BV

Omzet
€

Eigen
vermogen
€

6.065

33.761

-93.284

-14.660

-

-261.834
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3

Jaarverslag Raad
van Commissarissen
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Voorwoord
We kijken met elkaar terug op een turbulent jaar. We hoorden

De Woonmensen slaagt er elk jaar beter in de ramen en

dat we moeten leren leven met corona, als vast onderdeel

deuren wijd open te zetten. Na een aantal jaren waarin het

van ons dagelijks bestaan. De toeslagenaffaire werd in zijn

huishoudboekje en de interne organisatie extra aandacht

volle omvang duidelijk en het kabinet viel. De wooncrisis lijkt

nodig hadden is er steeds meer ruimte en aandacht voor onze

alleen maar groter te worden.

huurders.

Tegelijk werd weer eens pijnlijk duidelijk dat het vooral de

Dat is nodig, maar het is ook leuk. Voor de huurders, die

mensen met de lagere inkomens zijn die het hardst getroffen

steeds beter geholpen worden met vragen, behoeften en

worden. Dat geldt wereldwijd, maar ook in ons land. Het zijn

klachten, maar ook voor de medewerkers, voor wie tevreden

met name onze huurders die de wrangste vruchten plukken

huurders een extra motivatie zijn in hun dagelijkse werk.

van deze ontwikkelingen.
Ook voor ons als Raad van Commissarissen zijn bezoeken
Dat verplicht ons om daar iets aan te doen. En dat kunnen we

aan wijken en projecten altijd een bijzonder voorrecht.

ook. Door in netwerken samen te werken met andere maat-

Corona heeft ons de afgelopen twee jaar veel te veel binnen

schappelijke instellingen, door te zorgen voor een leefomge-

en achter ons scherm gehouden, maar wij zien uit naar de

ving die schoon, heel en veilig is en nog meer de verbinding

ontmoetingen in 2022!

met onze huurders te zoeken. Maar vooral moeten we luisteren. Een corporatie is van en voor zijn (toekomstige) huurders.

Namens de Raad van Commissarissen,

Waar hebben zij behoefte aan, wat hebben zij nodig?
Maud Groenberg
Voorzitter
14 april 2022

Maud Groenberg
Voorzitter Raad van Commissarissen

3.1

Onze visie op toezicht en toetsing

De Raad van Commissarissen van de Woonmensen houdt

Toezichts- en toetsingskader

Intern toezichtskader

toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder

De raad houdt toezicht vanuit een duidelijke visie. De visie

•

Statuten

en de algemene gang van zaken binnen de Woonmensen.

op besturen en toezichthouden is in 2020 herzien en vol-

•

Reglementen RvC en commissies

De RvC adviseert de bestuurder daarnaast gevraagd en on-

doet aan de daaraan gestelde eisen in de Governancecode

•

Bestuursreglement

gevraagd en vervult de werkgeversrol richting de bestuur-

Woningcorporaties 2020. In haar toezichthoudende rol

•

Visie op besturen en toezichthouden

der. De RvC houdt onder andere toezicht op:

maakt de RvC gebruik van een extern en intern toezichtka-

•

Samenwerkingsovereenkomst huurdersorganisatie

der en een toetsingskader. Dit is voor het bestuur kaderstelToetsingskader

•

de realisatie van doelstellingen van de Woonmensen

lend om te besturen en voor de RvC bepalend om toezicht

•

de realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven

te houden. Het toezichts- en toetsingskader richt zich zowel •

•

de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten op de besturing als op de beheersing van de Woonmensen.

•

Portefeuillestrategie

van de Woonmensen

Daar waar het toezichts- en toetsingskader niet in voorziet,

•

Prestatieafspraken gemeente en huurders

de opzet en werking van de interne risicobeheersings-

wordt gewerkt vanuit een collectief moreel kompas.

•

Verbindingenstatuut

•

Visiedocument

•

en controlesystemen

Koersplan

•

de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording

Extern toezichtskader

•

Jaarplan controller

•

het financieel verslaggevingsproces

•

Woningwet

•

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

•

de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving

•

Besluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (BTiV)

•

Integriteitscode

•

Regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting(RTiV) •

•

Wet Normering Topinkomens (WNT), Regeling bezoldi-

•

Jaarplan, begroting en meerjarenbegroting

gingsmaxima topfunctionarissen en VTW beroepsregel

•

Klokkenluidersregeling

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
RvC zijn beschreven in de statuten van de Woonmensen en

Investeringsstatuut

zijn verder uitgewerkt in het reglement van de RvC. De RvC

•

Beleidsregels Aw

•

Procuratieregeling

heeft twee commissies ingesteld: een Auditcommissie en

•

Beleidsregels WSW

•

Reglement financieel beleid en beheer

een Selectie- en Remuneratiecommissie. Beide commissies

•

Governancecode woningcorporaties

•

Risicomanagementstatuut

hebben een eigen reglement. De commissies adviseren de

•

Aedescode

•

Treasurystatuut

raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen

•

CAO Woondiensten

•

Treasuryjaarplan

en bereiden de besluitvorming van de raad voor.
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Governancecode Woningcorporaties

De RvC heeft zich via kwartaalrapportages laten infor-

•

Uitvoeringsdocument nieuwbouw Dovenetel

De Governancecode kent vijf principes. De principes vul-

meren over de voortgang van alle relevante facetten in

•

Samenwerkingsovereenkomst warmtenet Kerschoten

len elkaar aan en moeten in samenhang worden bezien.

de bedrijfsvoering. De raad heeft in 2021 extra aandacht

•

Initiatief/definitiedocument Skaeve Huse

De RvC van de Woonmensen onderschrijft de code en

gevraagd voor de financiële spankracht van de Woonmen-

•

Jaarplan 2022, incl. meerjarenbegroting 2022-2031

neemt deze als uitgangspunt voor haar werkzaamheden.

sen, het cijfer van de huurderstevredenheid en het hoge

•

Definitiedocument verduurzaming cpx 13, 18 en 37

De Woonmensen voldoet aan alle bepalingen.

ziekteverzuim in de organisatie.

•

Uitvoeringsdocument verduurzaming complex 10

De bevindingen en aanbevelingen over deze onderwer-

3.2

Toezichthoudende rol

Toezicht op strategie
De RvC houdt toezicht op de inhoud van de strategie
en de mate waarin deze strategie wordt gerealiseerd. Er
wordt getoetst vanuit een grondhouding van vertrouwen.
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen,
heeft de RvC zich regelmatig door de bestuurder laten
informeren over de (financiële) resultaten in relatie tot de
ontwikkeling van (verduurzamings-)projecten, de voortgang en de uitvoering van de prestatieafspraken, het Bod
en relevante ontwikkelingen voor de Woonmensen.
Toezicht op financiële en operationele prestaties
De RvC heeft zich in 2021 op verschillende momenten en
naar aanleiding van diverse onderwerpen beziggehouden
met de inzet van het vermogen en de financiële continuïteit, bijvoorbeeld in het kader van de verduurzamingsprojecten.

Auditcommissie

pen zijn gerapporteerd aan de RvC in de vorm van een

De raad heeft een Auditcommissie ingesteld. De Audit-

advies. De onderwerpen zijn vervolgens in de voltallige

commissie is onder meer belast met het adviseren van de

raad besproken.

RvC over het toezicht op de financiële informatieverschaffing door de Woonmensen, de naleving en aanbevelingen

Jaarverslag, jaarrekening en accountantsverslag 2019

van de controller en de externe accountant en de beoor-

Op 1 juni 2021 heeft de Auditcommissie het accountants-

deling van het functioneren van de externe accountant.

verslag met de externe accountant besproken. Ook zijn in
deze vergadering het jaarverslag en de jaarrekening 2020

De Auditcommissie heeft in 2021 vergaderd op 16 fe-

besproken.

bruari, 6 april, 1 juni, 22 september en 23 november. De
belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen zijn:

Nadat is kennisgenomen van de controleverklaring van de

•

(Her)benoeming accountant

accountant heeft de RvC de jaarrekening en het jaarver-

•

Treasuryjaarplan 2022

slag 2020 vastgesteld op 15 juni 2021.

•

Jaarplan controller 2022

•

Interne audit-jaarplan 2021 en 2022

Managementletter

•

Initiatiefdocument sloop en nieuwbouw W. Tellstraat

De Auditcommissie heeft de managementletter 2021 van

•

Verkoopplan complexgewijze verkopen

de externe accountant besproken in haar vergadering van

•

Jaarverslag en jaarrekening 2020

23 november 2021, hierbij waren de externe accountant,

•

Geactualiseerde portefeuillestrategie 2022-2031

de manager Bedrijfsvoering, de controller en de bestuur-

•

Renovatie woonzorgcentrum Sainte Marie

der aanwezig.
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Jaarplan 2022 en meerjarenbegroting 2022-2031

tot (verdere) verduurzaming van de woningen, leefbare

bewoners, de gemeenten en andere belanghebbenden.

De RvC ontvangt jaarlijks ter goedkeuring de begroting

woonwijken en het levensbestendig kunnen wonen van

De RvC toetst of de afspraken binnen de strategische

voor het volgende jaar. Via de begroting krijgt de RvC

onze huidige en toekomstige huurders (met een zorg-

kaders plaatsvinden. Deze toezichthoudende rol vervult

informatie over de verwachte kosten en opbrengsten

vraag). Met de portefeuillestrategie is aangegeven welke

de RvC door de samenwerking met de belanghebbenden

en over de voorgenomen investeringen, zowel voor het

transitie van het huidige bezit nodig is. De RvC houdt dan

te bespreken met de directeur-bestuurder, mede gevoed

komende jaar als voor de jaren daarna. Naast financiën

ook niet alleen toezicht op nieuwbouwprojecten, maar

door haar eigen contacten met de belanghebbenden.

bevat de begroting ook informatie over de operationele

ook op herstructureringsprojecten. Bij ieder project wordt

prestaties.

de afweging gemaakt tussen de hoogte van het financiële

Op verschillende momenten gedurende het jaar heeft de

rendement en het maatschappelijke rendement.

RvC formeel en informeel contact gehad met haar stakeholders, zoals tijdens:

De Auditcommissie heeft het jaarplan en de meerjarenbegroting besproken in haar vergadering van 23 november

Klachten

•

Het jaarlijkse overleg tussen RvC en OR en HBV WijZijn

2021. De Auditcommissie heeft hierover positief geadvi-

De Woonmensen hanteert een procedure voor de afhan-

•

Tussentijdse periodieke overleggen met HBV WijZijn

seerd.

deling van klachten. Huurders kunnen via de website van
de Woonmensen een klacht indienen. Het klachtenregle-

Gedurende 2021 golden nog steeds door de overheid

Op 9 december 2021 heeft de RvC de begroting van 2022

ment van de externe klachtencommissie kunnen huurders

afgekondigde strenge coronamaatregelen. Dit had effect

en de meerjarenbegroting 2022-2031 goedgekeurd.

ook terugvinden op de website.

op fysieke ontmoetingen. Meerdere overleggen hebben
daarom digitaal plaatsgevonden.

Hierbij heeft de raad kunnen vaststellen dat de financiële
ratio’s voldoen aan de normen van het WSW en de Aw.

Jaarlijks neemt de RvC kennis van het jaarverslag van de
Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek

Toezicht op risicobeheersing

Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke

(KLAC). Het jaarverslag over 2021 is voorgelegd aan de

De Woonmensen past het zogenaamde “three lines of

prestaties

RvC in de vergadering van 22 februari 2022. In 2021 zijn

defence” model toe als inrichtingsprincipe voor risicoma-

De volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen van de

zeven klachten over de Woonmensen ingediend bij de

nagement en heeft een risk en compliance commissie

Woonmensen zijn vastgelegd in het koersplan. In 2021 is

KLAC.

ingesteld. De raad houdt toezicht op de risicobeheersing,
mede aan de hand van het geldende risicomanagement-

een werkgroep samengesteld om te komen tot een nieuw
koersplan. Centraal hierbij staan de opgaven om voldoen-

Toezicht op dialoog met stakeholders

de betaalbare en beschikbare woningen nu en in de toe-

De maatschappelijke doelen van de Woonmensen komen

komst te hebben, gekoppeld aan de opgave om te komen

tot stand in samenspraak met vertegenwoordigers van

statuut en de kwartaalrapportages.

68

In 2021 zijn er drie extra RvC-bijeenkomsten gehouden

tevredenheid over de samenwerking met accountant BDO.

raad ingeschakeld om de procedure te begeleiden. Voor

rond het risico van leningenuitruil (Vestia), het risico van

De communicatie is goed en er zijn weinig wisselingen

het opstellen van het wervingsprofiel zijn intakegesprek-

zorgvastgoed (aanpassing Sainte Marie) en het risico van

binnen het team. De uitkomsten zijn besproken met de

ken gehouden met de volledige RvC, de MT-leden, de

een warmtenet (Kerschoten) en is er tijdens een RvC-ver-

externe accountant en in de RvC-vergadering van 4 maart

Ondernemingsraad en is ook aan de Huurdersbelangen-

gadering gesproken over frauderisico naar aanleiding van

2021. De RvC heeft besloten de externe accountant BDO

vereniging WijZijn input gevraagd. Dit heeft geleid tot een

een casus rond een geconstateerd kasverschil.

voor twee jaar te herbenoemen (werkzaamheden boekja-

profielschets die door de RvC is vastgesteld. De vacature

ren 2021 en 2022).

directeur-bestuurder is geadverteerd op de website van

Vanuit de controller wordt gewerkt aan een nieuwe rapportagevorm voor het weergeven van risicomanagement.

Aedes en het vacaturebulletin van de ABD. Vier kandidaten

3.3

Werkgeversrol

De implementatie vindt plaats in 2022.

zijn na een cv-presentatie geselecteerd voor selectiegesprekken in 2022.

Het bestuur
Opdrachtgeverschap externe accountant

Het bestuur van de Woonmensen bestaat uit één direc-

Selectie- en Remuneratiecommissie

De relatie tussen de RvC van een woningcorporatie en de

teur-bestuurder: de heer Van Oordt. In 2021 is de samen-

De raad heeft een Selectie- en Remuneratiecommissie

externe accountant is van cruciaal belang voor goed intern

stelling van het bestuur niet gewijzigd. De bestuurder is

(hierna: SRC) ingesteld. De SRC is onder meer belast met

toezicht. De feitelijke werkzaamheden van de accountant

benoemd tot 1 mei 2022 en heeft een arbeidsovereen-

de voorbereiding van de selectie en benoeming van de

zijn daar een belangrijk onderdeel van. Uitgangspunt

komst voor onbepaalde tijd.

leden van de RvC en bestuurder. Daarnaast houdt de SRC

van het functioneren van de accountant is de toepasse-

zich bezig met het bezoldigingsbeleid en de beoordeling

lijke wet- en regelgeving, op basis waarvan hij of zij een

In 2021 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen

oordeel geeft over de financiële verantwoording van een

de raad en de directeur-bestuurder over een mogelijke

woningcorporatie.

verlenging van de termijn na 1 mei 2022. De directeur-

De SRC heeft in 2021 vergaderd op 28 januari, 27 mei, 12

bestuurder heeft aangegeven hier niet voor in aanmerking

juli en 18 november. De belangrijkste onderwerpen die

te willen komen.

aan de orde kwamen zijn:

Ten behoeve van de evaluatie van de accountant is een
vragenlijst opgesteld met 21 invalshoeken die door de

van de bestuurder.

•

Procedure herbenoeming drie commissarissen

leden van de auditcommissie, de controller en de mana-

Vanwege het vertrek van de huidige directeur-bestuurder

•

Btw-heffing commissarissen en facturatie

ger Bedrijfsvoering zijn beantwoord. Op basis hiervan is

per 1 mei 2022 is eind 2021 een werving- en selectiepro-

•

Voorbereiding zelfevaluatie 2021

de evaluatie tot stand gekomen. Overall gezien bestaat

cedure gestart. Maes & Lunau Executive Search is door de

•

Voorbereiding jaargesprek bestuurder 2021
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•

Resultaatafspraken bestuurder 2021

Nevenfuncties V. van Oordt

Wet normering topinkomens

•

Ziekteverzuim

De bestuurder vervulde in 2021 de volgende

De maximale WNT-norm in 2021 voor de directeur-

•

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

nevenfuncties:

bestuurder is € 175.000 (klasse F). De bezoldiging van de

•

Bezoldiging bestuurder 2021

•

Honorering RvC 2022

Nevenfuncties Vincent van Oordt

de andere bepalingen zijn, voor zover van toepassing,

Voortgang werving en selectie nieuwe bestuurder.

Voorzitterschap bestuur Het Bouwhuis (centrum voor

nageleefd.

•

directeur-bestuurder is lager dan de WNT-norm en ook

mens en gebouwde omgeving in Apeldoorn)
Beoordelingskader en beoordeling
Begin 2021 zijn resultaatafspraken gemaakt met de
directeur-bestuurder voor de periode tot 1 mei 2022. Op
14 april 2022 zal de SRC het “jaar”-gesprek voeren met de
directeur-bestuurder om zijn functioneren over het jaar
2021 en een gedeelte van 2022 te evalueren en te beoordelen. Dit wordt gecombineerd met het eindgesprek,
gezien de beëindiging van zijn aanstelling per 1 mei 2022.

Bestuurslidmaatschap Stichting Leefbaarheid Tull en ’t

Bezoldiging Vincent van Oordt

Waal (bewonersnetwerk voor de leefbaarheid in de

Functie

Directeur- Directeurbestuurder bestuurder

Duur dienstverband

1-1 t/m
31-12-2021

1-1 t/m
31-12-2020

1

1

Loondienst

Loondienst

Ja

Ja

€ 146.405

€ 136.271

€ 18.240

€ 22.996

Ontslagvergoeding

N.v.t.

N.v.t.

Totaal bezoldiging

€ 164.645

€ 159.267

€ 175.000

€ 168.000

leefomgeving van de bestuurder)
Voorzitterschap bestuur OWA, Overleg Wonen Apeldoorn (vereniging die zich richt op woningbouw in
Apeldoorn)
Lid VSW en BWSA per 27 mei 2021 ook voorzitter VSW

Omvang dienstverband (fte)
Type dienstverband
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Periodiek betaalde beloning
en onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar
op termijn

Toepasselijk WNT-maximum

Er zijn geen andere functionarissen die op basis van de
WNT vermeld dienen te worden.
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Persoonlijke leningen
De Woonmensen heeft aan de directeur-bestuurder geen

PE-punten Vincent van Oordt

persoonlijke leningen, financiële garanties en of andere

Naam organisatie

financiële voordelen verstrekt.

Meenemen van 2020

Inhoud

PEPnt
4

NVBW

Collectiviteit en collegialiteit in de sector

2

Permanente educatie

SOM

Seminar ‘Hoe breed moet uw vluchtstrook zijn?’

3

Het besturen van een woningcorporatie in een snel

NVBW

Nieuwbouwopgave visie en leiderschap gevraagd

2

IVVD

Zorgvastgoed Dag 2021

6

NVBW

NVBW-tweedaagse ‘Leefbaarheid’

7

Atriensis

Themabijeenkomst Duurzaamheid

3

Atriensis

Praktische gevolgen achter de voordeur bij warmtenetaansluiting

2

veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en
vaardigheden. Hierdoor zijn bestuurders van woningcorporaties sinds 1 januari 2015 verplicht tot permanente
educatie (PE). De heer Van Oordt heeft in 2021 voldaan

VTW

Nieuwbouw en de bestuurskamer

1

aan de norm.

Atriensis

Klimaatadaptatie als volstrekt nieuwe uitdaging bij verduurzaming

2

Atriensis

Keuzecriteria rondom de rolverdeling governance voor warmtenetten

2

Atriensis

Invulling aanjaagfunctie van de corporaties bij innovatie

2

Atriensis

Disruptieve aandacht nodig voor nieuwbouw 2.0

2

Atriensis

Naar intelligente elektriciteitsvoorzieningen in de nieuwbouw

2

Aedes

Webinar bouwstromen

2

Aedes

Webinars warmtenetten

4

Organisatiecultuur en integriteit
De RvC hecht waarde aan een open organisatiecultuur
en een sterke mate van integriteit. De integriteitscode en
de klokkenluidersregeling vormen hiervoor de basis. Om
een beeld te kunnen vormen van de organisatiecultuur
hebben de leden van de RvC niet alleen contact met de

Totaal in 2021 (norm per jaar = 36)
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directeur-bestuurder, maar ook met de controller, het managementteam en de leden van de ondernemingsraad.
De bestuurder en de RvC hebben een voorbeeldfunctie
qua gedrag en cultuur die wordt uitgedragen. De raad is
zich hiervan bewust en spreekt elkaar aan. Er is voldoende
ruimte en vrijheid om kritisch, onafhankelijk en open met
elkaar samen te werken.
De RvC neemt deel aan de jaarlijks door de Woonmensen
georganiseerde online-dilemmatrainingen integriteit.
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3.4

Klankbordfunctie

3.5

Samenstelling & functioneren

Een van de taken van de RvC is het uitoefenen van de

Profielschetsen

signaal- en klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde

De raad hecht hier grote waarde aan. De commissaris-

samenstelling van de raad. Dit geldt voor geslacht, leeftijd,

sen moeten, individueel, en als collectief, in staat zijn de

beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst

directeur-bestuurder met gezag en respect te begeleiden

en persoonlijkheidskenmerken. Eveneens wordt gestreefd

en waar nodig een spiegel voor te houden. Binnen de

naar een voldoende mate van regionale betrokkenheid.

Selectie- en Remuneratiecommissie en de Auditcommissie

De profielschets van de gehele raad is in juni 2021 herzien

wordt op het gebied van de klankbordfunctie veel voor-

en is te raadplegen op de website.

werk verricht. Periodiek is er ook informeel overleg tussen
de directeur-bestuurder en de voorzitter van de RvC. In

Rooster van aftreden

iedere RvC-vergadering worden onderwerpen ter bespre-

In de Woningwet is bepaald dat een lid van de RvC wordt

king (klankbord) geagendeerd.

benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarna
eenmaal een herbenoeming kan volgen voor een volgende periode van maximaal vier jaar. Daarna is geen herbenoeming meer mogelijk.
De samenstelling van de RvC is tijdens het verslagjaar gewijzigd. De heer B.L.M.T. Moerkerk is per 28 februari 2021
afgetreden als gevolg van het bereiken van de maximale
zittingstermijn. Per 1 maart 2021 is de heer F. Roerdinkholder toegetreden.
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Samenstelling Raad van Commissarissen
Naam

Eerste
benoeming

Herbenoemd Aftredend Functie
of herbinnen RvC
benoembaar

Mevrouw
M.K. Groenberg

1-10-2017 1-10-2021
1-10-2025
(herbenoemd)

De heer
F. Sterk

1-10-2017 1-10-2021
1-4-2025
(herbenoemd)

Subcommissie

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

Voorzitter

Selectie- en
renumeratiecommissie (lid)

Zelfstandig ondernemer Groenberg
Mediation en
Boardroomadvies.
com

- Voorzitter RvC Stichting Woonstede
- Voorzitter RvT Stichting Kadera aanpak Huiselijk Geweld
- Voorzitter RvT Stichting Centrum Jeugd en Gezin Barneveld
- Voorzitter werkgroep werkgeversrol VTW

Vicevoorzitter
(vanaf 1-3-’21)

-

Eigenaar Sterk
Management
Consultancy en
Coaching

- Lid RvC Salland Wonen
- Lid commissie van advies en beroep VTW
- Lid commissie v. beroep tuchtrechtspraak betaald voetbal KNVB
- Tuchtrechter Instituut Sport Rechtspraak
- Lid financiële commissie Nevobo
- Lid bondsraad Nevobo

Lid, op
voordracht
huurdersvereniging
Mevrouw
I.K.L. de Jong

1-10-2017 1-10-2021
1-10-2024
(herbenoemd)

Lid, op
voordracht
huurdersvereniging

Auditcommissie
(voorzitter vanaf
1-3-2021)

Algemeen directeur
Timpaan Hoofddorp en bestuurder
Stichting Timpaan

- Lid RvC Corporatie Alwel Wonen Etten-Leur/Breda/Roosendaal
- Lid RvT Haarlemmermeermuseum De Cruquius
- Lid Investment Committee ARC Fund Amsterdam
- Klein commissariaat: UFA (United Fish Auctions)

De heer
M.W.J. Derksen

1-1-2020

1-1-2024
(herbenoembaar)

1-1-2028

Lid

Selectie- en
renumeratiecommissie
(voorzitter)

Partner strategie
& adviesbureau
Upstream

- Lid adviescommissie innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland
- Lid Privacy Autoriteit DDMA
- Lid Raad van Toezicht Stichting Hoogte 80
- Lid werkgroep Toezicht op Digitalisering VTW
- (Kern)docent digitale transformatie & leiderschap bij AOG School
of Management, Politieacademie en HAN University of Applied
Sciences

De heer
F. Roerdinkholder

1-3-2021

1-3-2025
(herbenoembaar)

1-3-2029

Lid

Auditcommissie
(lid)

Manager Finance
& Control en
Informatisering &
Automatisering en
Bestuurssecretaris
Woningcorporatie
Domijn

- Bestuurslid en penningmeester Vereniging het Ree regio
Achterhoek
- Bestuurslid en penningmeester Theater De Storm te Winterswijk
- Eigenaar Roerdinkholder Consultancy
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Integriteit en onafhankelijkheid

Persoonlijke leningen

Meldingsplicht

Alle leden van de RvC van de Woonmensen zijn onafhan-

De Woonmensen heeft aan de leden van de RvC geen

Voor een RvC van woningcorporaties geldt op basis van de

kelijk van de corporatie. Er bestaan geen overlappingen

persoonlijke leningen, financiële garanties of financiële

Woningwet een brede meldingsplicht. Bij financiële pro-

met andere bestuursfuncties. Geen van de leden is of was

voordelen verstrekt.

blemen, dreigende sanering, het ontbreken van financiële
middelen voor het voortzetten van verbindingen, twijfel

in het verleden in dienst van de Woonmensen of haar
rechtsvoorgangers of onderhoudt een directe of indirecte

Aanspreekbaarheid

over de integriteit bij beleid of beheer bij de corporatie of

band met toeleveranciers of afnemers. Evenmin verleent

De RvC hecht waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Dit

rechtmatigheidskwesties dient de RvC dit onverwijld te

een van hen andere diensten dan welke uitsluitend voort-

geldt zowel voor belanghebbenden als voor medewerkers

melden aan de Autoriteit woningcorporaties. In 2021 heeft

vloeien uit het lidmaatschap van de RvC of onderhoudt

van de Woonmensen. Alle RvC-leden hebben toegang tot

dit zich niet voorgedaan.

banden met de corporatie buiten het commissariaat.

het intranet van de Woonmensen.
De RvC heeft de Autoriteit woningcorporaties op de

De commissarissen vervullen hun functie zonder last of

Informatievoorziening

hoogte gesteld van het voornemen om in 2022 een nieu-

ruggespraak met de voordragende partij.

De RvC heeft in het bestuursreglement vastgelegd op

we directeur-bestuurder aan te stellen, nadat de huidige

welke wijze en over welke onderwerpen de directeur-

directeur-bestuurder te kennen heeft gegeven niet voor

In 2021 heeft zich bij de besluitvorming van de RvC geen

bestuurder de RvC informeert. De RvC ziet erop toe dat de

herbenoeming in aanmerking te willen komen.

onverenigbaarheid van belangen voorgedaan. Ook zijn er

ontvangen informatie de relevante aspecten laat zien op

geen transacties geweest waarbij sprake was van tegen-

financieel, volkshuisvestelijk, maatschappelijk en organi-

strijdig belang.

satorisch gebied, en op het gebied van de dienstverlening
aan de klanten van de Woonmensen. Bij specifieke of

Maximum aantal commissariaten

nieuwe beleidsaspecten laat de RvC zich informeren door

De Wet bestuur en toezicht stelt beperkingen voor het

het management of een externe professional.

aantal commissariaten bij grote ondernemingen. Het
maximumaantal commissariaten bedraagt vijf, waarbij de

Lidmaatschappen

rol van voorzitter dubbel telt. Een bestuursfunctie mag

Alle leden van de RvC zijn lid van de VTW, de Vereniging

worden gecombineerd met maximaal twee commissaria-

van Toezichthouders in Woningcorporaties.

ten, waarbij de rol van voorzitter is uitgesloten. Alle leden

Permanente educatie
De RvC stelt zich tot doel zich voortdurend te blijven
ontwikkelen. Dit betekent dat zowel de RvC in zijn geheel,
als de individuele commissarissen ruimte voor training
en opleiding wordt geboden om het toezichthouden op
een adequaat niveau te houden. Alle leden van de RvC
voldoen aan het Reglement Permanente Educatie van
VTW (norm minimaal 5 PE-punten per jaar). In het volgende overzicht zijn de behaalde punten per commissaris
vermeld.

van de RvC voldoen aan deze bepaling.
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PE-punten M.K. Groenberg
Educatie

Organisatie

VTW Ledenbijeenkomst over actuele Vestia ontwikkelingen

VTW

2 11-02-’21

Innovatie in de Samenwerking tussen Corporaties en de Markt

SOM

3 18-02-’21

Aedes benchmark voor toezichthouders

VTW

2 26-02-’21

Hoe breed moet uw vluchtstrook zijn?

SOM

3 14-04-’21

Online College Kracht en tegenkracht

Avicenna

1 02-09-’21

VTW Ledencongres Opgaven en middelen

VTW

2 08-10-’21

Themabijeenkomst Duurzaamheid

Atriensis

3 14-10-’21

Strategievorming en scenarioplanning

VTW Academy

5 11-11-’21

VTW ALV en Themabijeenkomst

VTW

2 23-11-’21

Totaal aantal PE-punten

PE-Pnt Datum

23

PE-punten I.K.L. de Jong
Educatie

Organisatie

Wijzigingen Woningwet

AKD/MY

3 20-07-’21

Themabijeenkomst Duurzaamheid

Atriensis

3 14-10-’21

Totaal aantal PE-punten

PE- Datum
Pnt

6

PE-punten M.W.J. Derksen
Educatie

Organisatie

Strategievorming en scenarioplanning Editie 1

VTW Academie

5 08-04-’21

Themabijeenkomst Duurzaamheid

Atriensis

3 14-10-’21

VTW Ledencongres Opgave en middelen: Hoe nu verder?

VTW

2 08-10-’21

Totaal aantal PE-punten

PE-Pnt Datum

10
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PE-punten F. Sterk
Educatie

Organisatie

VTW Ledenbijeenkomst over actuele Vestia ontwikkelingen

VTW

2 11-02-’21

Participatie en zeggenschap woonvormen ouderen

VTW/NVTZ

2 12-03-’20

Ledenbijeenkomst Actuele Strategische Thema’s Fiscaliteit en toezicht

VTW

2 26-03-’21

Ledenbijeenkomst De bestuurskamer & nieuwbouw investeringen

Aedes/VTW

1 02-04-’21

VTW ALV en Themabijeenkomst Betaalbaarheid en Corporaties

VTW

2 22-06-’21

VTW Ledencongres Opgaven en middelen: Hóe nu verder?

VTW

2 08-10-’21

Themabijeenkomst Duurzaamheid

Atriensis

3 14-10-’21

VTW ALV en Themabijeenkomst

VTW

2 23-11-’21

VTW-ledenbijeenkomst Veerkrachtwijken en toezicht

VTW

2 03-12-’21

Totaal aantal PE-punten

PE-Pnt Datum

18

PE-punten F. Roerdinkholder
Educatie

Organisatie

Verdieping strategisch programma WSW

AKD

2 09-03-’21

WSW-informatiebijeenkomst implementatie strategisch progr. VTW-leden

VTW

1 20-05-’21

RvC netwerkbijeenkomst WoON Twente over Opgaven & Middelen

WoON Twente

2 02-06-’21

Ledenbijeenkomst Fiscale beheersing en horizontaal fiscaal toezicht en
vragen btw-positie commissarissen

VTW

1 02-07-’21

VTW Ledencongres Opgaven en middelen: Hóe nu verder?

VTW

2 08-10-’21

Themabijeenkomst Duurzaamheid

Atriensis

3 14-10-’21

AKD-cursus Woningwet - opleidingsdag RvC/MT Domijn

AKD

6 15-10-’21

Actualiteitendag WoONTwente – BDO

BDO/AKD/WoONTwente

3 10-11-’21

Soft Controls in de bedrijfsvoering bij woningcorporaties

SOM

6 24-11-’21

Totaal aantal PE-punten

PE- Datum
Pnt

26
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Zelfevaluatie

Er is gesproken over de prestaties van de organisatie, de

De RvC heeft uitgebreid stil gestaan bij het aantreden van

In het jaarverslag 2020 schreven we:

directeur-bestuurder en de RvC zelf (inclusief de rol van de

de nieuwe bestuurder (per 1 mei 2022) met name:

voorzitter en die van de twee commissies). Dit leverde het

•

wederzijds verwachtingenmanagement

onderstaande beeld op:

•

afstand-nabijheid

•

100 dagen-analyse van de nieuwe bestuurder

“Op 15 januari 2019 heeft de zelfevaluatie over 2018 plaatsgevonden met externe begeleiding. Bepaling 3.24 uit de
Governancecode 2020 schrijft voor dat eens per twee jaar

Onderstaande tabel is een weergave van het door de RVC

de zelfevaluatie plaats moet vinden onder onafhankelijke,

doorlopen proces rond de theorie van “stewardship and

Er is behoefte aan meer tijd voor discussies over visie en

externe begeleiding. Vanwege de aangescherpte coronamaa-

agency”.

strategie. Daarnaast is onder meer gesproken over de

tregelen heeft de RvC ervoor gekozen om de zelfevaluatie

relatie tussen de agendering in de commissies en de RvC

over 2020 zonder externe begeleiding te laten plaatsvinden.

en de opleidingsbehoefte van de individuele leden.

De zelfevaluatie over 2021 wordt eind 2021 met externe
begeleiding gepland”.
Ondanks de corona-onderbouwing van de raad in bovenstaande en het voornemen om de zelfevaluatie over 2021

Wat gaat
goed
genoeg?

Adviseren
Vrijblijvend

De organisatie beweegt zich de goede kant op.

maals uit te stellen) kon de Autoriteit woningcorporaties

Vraagt nog nadere RvC-aandacht:
•
Innovatieve prestaties
•
Ziekteverzuim
•
MT dynamiek
•
Voldoende efficiënt (grote
organisatie?)
•
Hoe lang/is bijsturing nodig?

op basis van wet- en regelgeving niets anders dan de RvC
een formele aanwijzing te geven niet tot herhaling van
overtreding van de wetgeving over te gaan.

Werkgeversrol

Op 14 december 2021 heeft de zelfevaluatie 2021 plaatsEngbers van Reconsulting en stond in het kader van het
thema “kracht en tegenkracht” en het rapport dat de Autoriteit woningcorporaties hieromtrent heeft gepubliceerd.

Interne bedrijfsvoering en externe betrekkingen
Financiën & compliance op orde.

wel onder begeleiding plaats te laten vinden (en niet nog-

gevonden onder externe begeleiding van mevrouw

Monitoren

Wat gaat
niet goed
genoeg?

Dwingend advies

geen sprankelende organisatie

Stewardship/coachen
en adviseren

De organisatie heeft oog voor wat er speelt en in het
bijzonder wat er speelt in relatie tot de huurders/
verduurzamingsvraagstukken

Werkgeversrol
Ingrijpen

nieuwe bestuurder wordt
geselecteerd

Agency
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3.6

Bezoldiging

Wet normering topinkomens (WNT)

Op 23 november 2021 heeft de ALV van de VTW de be-

De Wet normering topinkomens is niet alleen van toepas-

roepsregel voor 2022 vastgesteld. In deze nieuwe beroeps-

sing op de directeur-bestuurder, maar geldt ook voor de

regel geldt naast een maximale individuele bezoldiging

commissarissen. De maximale WNT-norm 2021 van de

ook een maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele

directeur-bestuurder van € 175.000 is hierbij het uitgangs-

RvC. Dit budget bedraagt 52% (5*8% + 12%) van het

punt (klasse F). In de wet is vastgelegd dat een commis-

bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienst-

saris maximaal 10% van dit bedrag aan bezoldiging mag

betrekking bij een fulltimedienstverband. De RvC voldoet

ontvangen en voor de voorzitter geldt een maximum van

in 2021 al aan deze nieuwe normering.

15%.
Bezoldiging in 2021
Maximum WNT
2021

Beroepsregel VTW
In de algemene ledenvergadering van de VTW is een

Maximum Beroepsregel Ontvangen bezoldiging
2021
2021

Mevr. M.K. Groenberg (voorzitter) € 26.250

€ 20.250

€ 20.250

bindende beroepsregel vastgesteld. Deze regeling houdt

Dhr. B.L.M.T. van Moerkerk (lid)

€ 17.500

€ 13.550

€ 2.258 (jan en feb)

een substantiële matiging in van de bezoldiging van toe-

Mevr. I.K.L. de Jong (lid)

€ 17.500

€ 13.550

€ 13.550

zichthouders. De leden van de VTW zijn verplicht om zich

Dhr. F. Sterk (lid)

€ 17.500

€ 13.550

€ 13.550

aan de beroepsregel te houden. De VTW-norm, peildatum

Dhr. M.W.J. Derksen (lid)

€ 17.500

€ 13.550

€ 13.550

Dhr. F. Roerdinkholder (lid)

€ 17.500

€ 13.550

€ 11.292 (mrt t/m dec)

1-1-2021, is € 26.250 voor de voorzitter en € 17.500 voor
de commissaris.

Totaal RvC collectief

€ 74.450
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3.7

Vergadering & overleg

•

Initiatiefdocument sloop en nieuwbouw W. Tellstraat

Overleg met huurdersbelangenvereniging

•

RvC Prestatieafspraken

De RvC heeft twee huurdercommissarissen, te weten:

Vergaderschema

•

Benoeming controller de heer M. de Leeuw

•

de heer F. Sterk

In 2021 kwam de RvC vijf keer bijeen voor een reguliere

•

Aanvullend asbestbudget complex 9

•

mevrouw I.K.L. de Jong

vergadering. Voorafgaand aan deze vergaderingen heeft

•

Verkoopplan complexgewijze verkopen 2021

een vooroverleg plaatsgevonden waar alleen de commis-

•

Portefeuillestrategie 2022-2031

Eenmaal per jaar houdt de voltallige RvC overleg met de

sarissen aan deelnamen. Naast deze vergaderingen kwam

•

Uitvoeringsdocument verduurzaming cpx 10 en 11

huurdersbelangenvereniging. Dit heeft plaatsgevonden

de RvC (al dan niet digitaal) bijeen op 14 januari 2021

•

Samenwerkingsovereenkomst warmtenet Kerschoten

op 22 september 2021. Voorafgaand aan de vergadering is

(prestatieafspraken 2021), 3 februari 2021 (extra verga-

•

Initiatief/definitiedocument Skaeve Huse

door medewerkers van de Woonmensen een presentatie

dering inzake Vestia), 9 februari 2021 (overleg met HBV

•

Uitvoeringsdocument nieuwbouw Dovenetel

gegeven over verduurzaming en nieuwbouwprojecten. In

Welzijn), 25 maart 2021 (themabijeenkomst), 31 maart

•

Obligolening

de vergadering is gesproken over de samenwerking met

2021 (extra vergadering inzake Vestia), 1 september 2021

•

Jaarplan 2022 en meerjarenbegroting 2022-2031

de Woonmensen, de samenstelling van de RvC, de invul-

(extra vergadering inzake Warmtenet Kerschoten en Inten-

•

Treasuryjaarplan 2022

ling van de portefeuilles van de commissarissen, de samenstelling van HBV WijZijn en de invulling van de taken

tieovereenkomst herontwikkeling Kayersmolen Noord),

van WijZijn en de voortgang van de prestatieafspraken.

14 oktober 2021 (2e themabijeenkomst), 1 december 2021

De RvC stelde de volgende onderwerpen vast:

(Governance Inspectie) en 14 december 2021 (zelfevalu-

•

Benoeming nieuwe commissaris: dhr. Roerdinkholder

atie RvC).

•

Benoeming vicevoorzitter RvC/voorzitter AC en

De raad vindt contact met de HBV van belang voor de

heroverweging samenstelling commissies

invulling van de toezichthoudende taak. Naast het overleg

De RvC keurde in 2021 de volgende bestuursbesluiten

•

Herbenoeming accountant

met de voltallige RvC onderhouden de huurdercommis-

goed:

•

Jaarverslag en jaarrekening 2020

sarissen formeel en informeel contact met de huurdersbe-

•

Treasury jaarplan 2022

•

Dechargeverlening aan directeur-bestuurder

langenvereniging. Incidenteel is er ook “voorzittersover-

•

Jaarplan controller 2022

•

Bezoldiging directeur-bestuurder 2021

leg”.

•

Interne audit-jaarplan 2022

•

Herbenoemingen mevr. De Jong, dhr. Sterk en

•

Initiatiefdocumenten toekomst wzc Sainte Marie

•

Definitiedocumenten verduurzaming cpx 13, 18 en 37

•
•

mevr. Groenberg

Overleg met de ondernemingsraad

•

Profielschets RvC

De RvC heeft op 14 oktober 2021 het jaarlijkse overleg

Het Bod 2022 en 2023

•

Profielschets directeur-bestuurder

gehad met de ondernemingsraad. In deze vergadering is

Leningruil Vestia

•

Honorering RvC 2022

gesproken over de interne samenwerking, de samenwer-
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king met het MT en de bestuurder, de werksfeer binnen de

voorzitter van huurdersbelangenvereniging WijZijn en de

Slotverklaring

organisatie en de impact van de coronamaatregelen op de

voorzitter van de ondernemingsraad, met begeleiding

In de vergadering van de Raad van Commissarissen op

organisatie.

vanuit Maes & Lunau. De kandidaten zijn beoordeeld op

14 april 2022 zijn de jaarrekening 2021 en het jaarverslag

de ervaringseisen en competenties die in het functiepro-

2021 van de Woonmensen met de accountant besproken.

In het verlengde van bovenstaande is uitgebreid met el-

fiel staan. Verder heeft de commissie gekeken naar de

Nadat is kennisgenomen van de controleverklaring van

kaar verkend in hoeverre de vijf principes uit de governan-

balans tussen inhoud en proces, de motivatie en of het ge-

de accountant heeft de Raad van Commissarissen op 14

ce-code en de vier cultuurwaarden uit het visiedocument

sprek energie opleverde. Na deze gesprekken hebben de

april 2022 de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021

bekend en toegepast worden binnen de organisatie van

twee commissies gezamenlijk geëvalueerd en kwam Sven

vastgesteld en aan de bestuurder decharge verleend voor

de Woonmensen. Het was een open gesprek waarbij de

Turnhout unaniem naar voren als voorkeurskandidaat. De

zijn gevoerde beleid en beheer over 2021.

RvC een positief gevoel heeft overgehouden aan de toe-

zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid is bij de Aw

passing van deze waarden. Er is nog verbetering gewenst

aangevraagd.

Apeldoorn, 14 april 2022

daar waar het gaat over “roddelen” als onderdeel van het
samen verantwoordelijk zijn van een veilige werkomge-

Nieuwe regering

ving.

Een nieuwe regering geeft nieuwe accenten. Huisvestin-

M.K. Groenberg (voorzitter)

gen sociale woningbouw staan hoog op de politieke agen-

3.8

Tot slot

da. De eerste contouren worden zichtbaar van dit nieuwe
beleid en biedt de Woonmensen kansen om verder invul-

Aan het eind van een jaarverslag - waarbij verantwoording

I.K.L. de Jong

ling te geven aan haar maatschappelijke opgaven.

wordt afgelegd over de afgelopen periode - is het ook
wenselijk om kort vooruit te kijken.

Continuïteit

F. Sterk

We hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt en
Selectie nieuwe directeur-bestuurder

invloeden zoals de coronapandemie. Echter, ondanks dit

Vier kandidaten zijn na een cv-presentatie geselecteerd

heeft de raad alle vertrouwen in de continuïteit van de

voor twee gesprekken met twee commissies, bestaande

organisatie en daarmee is en blijft de Woonmensen een

uit de vijf leden van de raad van commissarissen, de

betekenisvolle corporatie binnen de gemeenschap van

manager Bedrijfsvoering, de jurist/bestuurssecretaris, de

Apeldoorn.

M.W.J. Derksen

F. Roerdinkholder
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Persoonlijke quotes
“Corporaties hebben
een belangrijke posi“Er liggen veel maat-

tie in het bieden van

schappelijke uitdagin-

betaalbare huisves-

gen en ik heb er alle

ting. Ik ben blij dat

vertrouwen in dat de

Woonmensen daar

Woonmensen in staat

in Apeldoorn actief aan bijdraagt, onder

is om hier – vanuit

andere door het verduurzamen van bijna 500

verbondenheid met al

woningen dit jaar, waarvan de energiekosten

haar stakeholders – inhoud aan te gaan ge-

flink zullen dalen.“

ven, wetende dat niet alles direct zal kunnen

Ingeborg de Jong

worden ingevuld.”

“We willen allemaal

Fred Sterk

prettig wonen. Hoe

“ Als nieuwste
commissaris ben
ik het afgelopen
jaar onder de
indruk geraakt van
het uitstekende
fundament dat de Woonmensen heeft
gelegd als basis voor een zo mogelijk nog

“Ik ben heel

dat eruitziet verschilt

tevreden dat wij

per persoon en zal

ook in dit corona-

vandaag anders zijn

jaar in staat zijn

dan in de toekomst. En

geweest verder te

alhoewel de toekomst

bouwen aan een

niet is te voorspellen, is het belangrijk om na te

klantgerichte organisatie, die midden in

blijven denken over mogelijke toekomstscena-

de Apeldoornse samenleving staat.”

rio’s en daarop tijdig te anticiperen. Ik vind het

Maud Groenberg

een voorrecht om daar als lid van de RvC een
bijdrage aan te mogen leveren.”
Marco Derksen

grotere maatschappelijke bijdrage in de
toekomst.”
Frank Roerdinkholder

81

Jaarrekening
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Kengetallen en kerncijfers
2021

2020

Aantal verhuureenheden (vhe’s) in exploitatie
A. Huurwoningen

2021

2020

Solvabiliteit op basis van marktwaarde

65,70%

60,69%

Gegevens over financiële continuïteit
4.983

4.991

114

114

Solvabiliteit op basis van beleidswaarde

40,13%

29,16%

378

374

Rentabiliteit eigen vermogen

15,45%

5,99%

D. Standplaatsen

26

26

Rentabiliteit vreemd vermogen

3,28%

3,75%

E. Woonwagens (sinds 2016 incl. standplaats)

11

11

Rentabiliteit totaal vermogen

10,93%

4,63%

- Garages/parkeerplaatsen

449

537

- Winkels/bedrijfsruimten

71

60

Leningenportefeuille (x €1.000)

223.680

227.352

38

42

Gemiddelde rentelast leningen o/g

3,16%

3,57%

6.070

6.155

Gemiddelde restant looptijd in jaren

18,45

17,15

B. Verzorgingstehuizen
C. Overige wooneenheden

F. Overige verhuureenheden:

- Erfpacht grond
TOTAAL

Gegevens over treasury

Rentedekkingsgraad ICR
Balans en resultaten

x € 1.000

x € 1.000

Marktwaarde

851.158

761.733

Beleidswaarde

452.885

381.799

Eigen vermogen

612.685

518.050

5.299

10.529

Vreemd vermogen

223.680

227.352

Totaal vermogen

932.551

853.641

41.054

40.880

Vergoedingen

1.390

1.423

Rentelasten langlopende leningen

7.332

8.515

94.635

31.024

Voorzieningen

Huren

Jaarresultaat

2,11

1,95

Dekkingsratio

36,55%

44,81%

Loan to value o.b.v. beleidswaarde

49,39%

59,55%

Loan to value o.b.v. WOZ-waarde

23,44%

24,82%

Totale huurachterstand (x €1.000)

606

554

Huren en vergoedingen (x €1.000)

41.342

41.119

Totale huurachterstand in % van huren en vergoedingen

1,47%

1,35%

287

238

0,69%

0,58%

3

6

0,00%

1,92%

318

383

5,24%

6,22%

Gegevens over huur en verhuur

Totale huurderving (x €1.000)
Huurderving in % van huren en vergoedingen
Aantal ontruimingen
Gemiddeld % huurverhoging per 1 juli
Aantal verhuringen woningen
Verhuringsgraad in % van het aantal woningen

ICR (liquiditeit): maakt inzichtelijk of de corporatie op korte- en middellange termijn voldoende operationele kasstromen genereert om aan haar renteverplichtingen te voldoen.
ICR = (Operationele kasstroom + rentelasten – rentebaten) / (Rentelasten – rentebaten interne lening)
LTV (vermogen): de LTV toetst of het vastgoed in exploitatie op lange termijn voldoende kasstromen genereert ten opzichte van de schuldpositie. De onderliggende kasstromen
houden rekening met het maatschappelijke beleid van de corporatie.
LTV = Nominale schuld / Beleidswaarde
Dekkingsratio (onderpand): beoordeelt in geval van discontinuiteit of de marktwaarde van het onderpand voldoende is om de schuldpositie af te lossen.
Dekkingsratio = Marktwaarde leningen / Marktwaarde in verhuurde staat
Solvabiliteit op basis van beleidswaarde: geeft inzicht in de eigen vermogenspositie van de Woonmensen, rekening houdend met het corporatiebeleid.
Solvabiliteit op basis van beleidswaarde = Eigen vermogen o.b.v beleidswaarde / balanstotaal o.b.v. beleidswaarde

84

5

Balans per 31-12-2021 (na voorgestelde resultaatbestemming)

Ref.

31/12/21
VASTE ACTIVA

x € 1.000

31/12/20

12.5.1

DAEB-vastgoed in exploitatie

833.523

742.547

12.5.1

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

19.905

19.386

12.5.2

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

17.207

15.229

12.5.3

Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie

447

148

871.082

777.310

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken t. dienste v.d. exploitatie
Overige effecten

12.7.3

Latente belastingvorderingen

12.7.4

Vorderingen op maatsch. waarin wordt deelgenomen

12.7.5

Overige financiële vaste activa
Totaal vaste activa

13.1

Herwaarderingsreserve

13.2

Overige reserves

14.1

Voorziening onrendabele investeringen

50

14.4

Voorziening negatieve deelnemingen

93

99

14.5

Overige voorzieningen

4.445

7.501

237

272

15.1

Schulden aan banken

42.225

43.318

15.2

47.102

51.326

15.3

925.432

836.126

15.4

1.241

1.241

1.674

211

79

Vorderingen
12.9.1

Huurdebiteuren

12.9.2

Overheid

-

14

12.9.3

Vorderingen op groepsmaatschappijen

2

2

12.9.4

Overige vorderingen

146

107

12.9.5

Overlopende activa

181

121

540

323

12.10

Liquide middelen

5.338

15.518

Totaal vlottende activa

7.119

17.515

932.551

853.641

TOTAAL ACTIVA

9.299
142

235

1.241

4.596
-

567

939

5.299

10.529

207.365

199.052

Derivaten

26.542

31.873

Verplichtingen onroerende zaken VoV

15.337

14.039

Overige schulden

40.660

41.849

289.904

286.813

16.315

28.300

Schulden aan leveranciers

2.403

3.216

16.1

Belastingen, premies sociale verzekeringen en
pensioenen

2.054

1.851

16.2

Overlopende passiva

3.891

4.882

24.663

38.249

932.551

853.641

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan banken

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

152.679
518.050

43

Voorraden
12.8.2

160.735
612.685

Voorziening reorganisatiekosten

195

433

365.371

Latente belastingverplichting

7.490

-

451.950

14.2

KORTLOPENDE SCHULDEN

Vastgoed bestemd voor de verkoop

31/12/20
x € 1.000

14.3

VLOTTENDE ACTIVA
12.8.1

x € 1.000

VOORZIENINGEN

7.248

Financiële vaste activa
12.7.2

31/12/21
EIGEN VERMOGEN

Vastgoedbeleggingen

12.6

Ref.

x € 1.000

TOTAAL PASSIVA
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6.1

Winst-en-verliesrekening over 2021
functioneel

Ref.

2021
x € 1.000

2020
x € 1.000

18.1

Huuropbrengsten

18.2

Opbrengsten servicecontracten

18.3
18.4
18.5

Lasten onderhoudsactiviteiten

18.6

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-5.112

-6.357

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

20.736

18.795

3.674

14.679

19.1

39.952

39.696

1.390

1.423

Lasten servicecontracten

-1.439

-1.464

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-2.715

-2.882

-11.340

-11.621

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

19.2

Toegerekende organisatiekosten

-254

-265

19.3

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-2.384

-11.365

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

1.036

3.049

20.1

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-7.408

-9.267

20.2

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

90.355

40.293

20.3

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV

681

274

83.628

31.300

253

86

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
21.1

Opbrengsten overige activiteiten

21.2

Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten

22

Overige organisatiekosten

23

Leefbaarheid
SUBTOTAAL

-213

-202

40

-116

-3.830

-982

-965

-955

100.645

51.091

86

Ref.

2021
x € 1.000
SUBTOTAAL

2020
x € 1.000

100.645

51.091

5.331

-7.515

101

116

24.1

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

24.2

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

24.3

Rentelasten en soortgelijke kosten

-7.465

-8.656

Saldo financiële baten en lasten

-2.033

-16.055

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

98.612

35.036

-3.983

-3.948

6

-63

-3.977

-4.011

94.635

31.024

25

Belastingen

26

Resultaat deelnemingen
RESULTAAT NA BELASTINGEN
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Kasstroomoverzicht 2021 (directe methode)
2021

Operationele activiteiten

x € 1.000

2020
x € 1.000

Ontvangsten
Huurontvangsten

2021

x € 1.000
40.126

1.655

1.697

Overige bedrijfsontvangsten

57

42

Financieringsactiviteiten

Ontvangen interest (uit operationele kasstroom)

42

38

Ingaand

41.701

41.903

Saldo ingaande kasstroom
Uitgaven
Betalingen aan werknemers

Ontvangsten verbindingen

-

355

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

-

355

32.251

21.000

-38.800

-23.186

-6.549

-2.186

-10.179

7.070

15.518

8.448

5.338

15.518

-10.179

7.070

Nieuwe te borgen leningen
Uitgaand

3.758

4.777

Aflossing geborgde leningen

Onderhoudsuitgaven

10.560

9.684

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten

Overige bedrijfslasten

6.217

5.182

Toename/afname van geldmiddelen

Betaalde interest

8.222

8.850

Mutatie geldmiddelen

148

40

Geldmiddelen aan het begin van de periode

3.256

4.542

Geldmiddelen aan het einde van de periode

402

388

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet-investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting

-

-

32.562

33.463

9.139

8.440

Verkoopontvangsten bestaande huur

2.289

14.038

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VoV)

1.429

1.192

10

443

3.728

15.673

-1.233

-7.302

Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden

-14.613

-6.641

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop

-649

-1.269

Saldo uitgaande kasstroom
Totale kasstroom uit operationale activiteiten

x € 1.000

FVA
39.946

Vergoedingen

2020

Toename (afname) van geldmiddelen

(Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten grond
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van mat. vaste activa
MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet-woongelegenheden

Investeringen overig

-2

-

Verwerving van materiële vaste activa

-16.497

-15.212

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-12.769

461
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8

Algemene toelichting

8.1

Algemeen

8.4

Stelselwijzigingen

Wooncorporatie de Woonmensen is een stichting

In 2020 is er een aanscherping geweest van de RJ

Vervolgens worden de gedane investeringen onder

met de status van toegelaten instelling volkshuisves-

645. In deze aanscherping is een verduidelijking op-

aftrek van het onrendabele deel, gepresenteerd

ting. Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit de

genomen ten aanzien van de presentatie van inves-

onder Vastgoed in exploitatie. Dit heeft impact op de

exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de

teringen in bestaand bezit, specifiek in RJ 645.212 en

volgende jaarrekeningposten:

sociale huursector. We hebben specifieke toelating

RJ 645.217. In 2021 heeft echter een nadere aanpas-

•

Vastgoed in exploitatie

in de regio Apeldoorn. We zijn werkzaam binnen de

sing plaatsgevonden. Gelet op deze verduidelijking

•

Voorziening onrendabele investeringen

juridische wetgeving vanuit de Woningwet.

hebben wij onze presentatie van investeringspro-

8.2

Vestigingsadres, rechtsvorm en

jecten (renovaties/verduurzamingsprojecten) in

Het effect van het gewijzigde stelsel heeft geen

bestaand bezit wederom aangepast in 2021.

resultaat effect en daarmee ook geen effect op het

inschrijfnummer handelsregister

eigen vermogen. De effecten per balanspost zijn

De statutaire vestigingsplaats is Apeldoorn. De

In 2020 hebben wij de investeringen in bestaand

hieronder nader toegelicht voor de beginstand 2020.

feitelijke vestigingsplaats is Deventerstraat 54 te

bezit en de daarbij horende onrendabele investe-

Hierbij hebben wij de vergelijkende cijfers 2020 in

Apeldoorn. We staan ingeschreven bij de Kamer van

ringen gesaldeerd opgenomen onder Vastgoed in

de jaarrekening 2021 aangepast. Dit houdt in dat

Koophandel onder nummer 08025175.

exploitatie. Na deze aanpassing worden de onren-

we deze hebben herrekend alsof de nieuwe waarde-

dabele investeringen opgenomen in de Voorziening

ringsgrondslag al van toepassing was in voorgaande

onrendabele investeringen. Hierop worden

boekjaren.  

8.3

Schattingswijzigingen

We hebben de marktwaarde 2021 opgesteld volgens

de gedane investeringen in eerste instantie

het Handboek 2021. De marktwaarde van 2020 heb-

op in mindering gebracht (conform de jaren

ben we opgesteld op basis van het Handboek 2020.

vóór 2020).

In het kader van de bepaling van de marktwaarde
in verhuurde staat en de beleidswaarde van de vast-

bedragen in euro’s
Vastgoed in exploitatie
Voorziening onrendabele
investeringen

Was

Wordt

Effect

714.083.116

722.674.267

8.591.151

-

-8.591.151

-8.591.151

714.083.116 714.083.116

-

goedbeleggingen hebben we schattingswijzigingen
doorgevoerd. De belangrijkste uitgangsposities
staan in paragraaf 12.5.1.
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8.4

Schattingen

(artikel 2:407 lid 1aBW: vrijstelling voor in de consolidatie

aftrek van bankkredieten. In het kasstroomoverzicht ma-

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het

te betrekken maatschappijen die gezamenlijk van te ver-

ken we onderscheid tussen operationele, investerings- en

opstellen van de jaarrekening hebben we verschillende

waarlozen betekenis op het geheel zijn). In 2014 maakten

financieringsactiviteiten.

oordelen en maken we schattingen die essentieel kunnen

we voor het eerst van deze vrijstelling gebruik.
De kasstromen uit hoofde van de financiering hebben we

zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Als het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW

8.6

vereiste inzicht noodzakelijk is, hebben we de aard van

Transacties van betekenis met verbonden partijen lichten

hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten)

deze oordelen en schattingen (inclusief de bijbehorende

we toe als deze niet onder normale marktvoorwaarden

en betaalde interest (opgenomen onder operationele

veronderstellingen) opgenomen bij de toelichting op de

zijn aangegaan. We lichten de aard en de omvang van

activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa

betreffende jaarrekeningpost.

de transactie toe. Daarnaast geven we eventueel andere

nemen we op onder aftrek van de onder overige schulden

informatie om inzicht te geven.

voorkomende verplichtingen.

Stichting de Woonmensen vormt het hoofd van een groep

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarover over-

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvan-

met de volgende 100% deelnemingen:

heersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap

gen dividenden en winstbelastingen hebben we opge-

•

Woonmensen Holding BV

of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook

nomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

•

Joseph Specials BV

rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen

Betaalde dividenden hebben we opgenomen onder de

uitoefenen merken we aan als verbonden partij. Ook de

kasstroom uit financieringsactiviteiten. De betaalde en

Met ingang 1 januari 2019 zijn de deelnemingen Woon-

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in

ontvangen dividenden vanuit Niet-DAEB aan DAEB zijn

mensen Vastgoed BV en Woonmensen Projectontwikke-

ons management en nauwe verwanten zijn verbonden

eveneens verantwoord onder de kasstroom uit finan-

ling BV gefuseerd met Woonmensen Holding BV.

partijen.

cieringsactiviteiten. Vanwege onderlinge eliminatie zijn

8.5

Verbonden partijen

gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de

Grondslagen voor de consolidatie

deze alleen terug te vinden in het DAEB en Niet-DAEB
De activiteiten van de in de consolidatie te betrekken

8.7

Toelichting op het kasstroomoverzicht

maatschappijen zijn voor wat betreft balanstotaal, omzet

We hebben het kasstroomoverzicht opgesteld volgens

verworven groepsmaatschappij hebben we opgenomen

en resultaat van zeer klein belang voor onze jaarrekening.

de directe methode. De liquiditeitspositie in het kas-

onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover

Hierdoor stellen we geen geconsolideerde jaarrekening op

stroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder

betaling in geld heeft plaatsgevonden.

Kasstroomoverzicht 2020. De verkrijgingsprijs van de

90

De geldmiddelen in de verworven groepsmaatschappij
hebben we op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties zonder instroom of uitstroom van kasmiddelen
(waaronder het afsluiten van financiële leasing) hebben
we niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasingcontract hebben we voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt. Voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de interest hebben we het aangemerkt als een
uitgave uit operationele activiteiten.

91

9

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
•

9.1

Algemeen

door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) goedgekeurd

•

Latente belastingen voor compensabele verliezen

We hebben de jaarrekening opgesteld in overeenstem-

definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen

hebben we opgenomen in de tak waar sprake is van

ming met de bepalingen van de Woningwet, het Besluit

binnen de toegelaten instelling tussen de DAEB- en Niet-

compensabele verliezen. Latente posities uit hoofde

Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (BTiV) 2015,

DAEB-tak. Voor de toerekening van activa, verplichtingen,

van waarderingsverschillen tussen commercieel en

de Regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting

baten en lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-

fiscaal hebben we gealloceerd naar de DAEB- of Niet-

2015, de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

tak of Niet-DAEB-tak hebben we de volgende methodiek

DAEB-tak op basis van de relatieve verdeling van het

publieke en semipublieke sector (WNT), Titel 9 Boek 2 BW,

toegepast:

aantal verhuureenheden.

Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslagge-

•

Wanneer activa, verplichtingen, baten en lasten res-

•

De uitgaven na eerste verwerking (zogeheten na-

ving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstuk-

pectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of

investeringen) worden geactiveerd, indien het

ken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Niet-DAEB-activiteiten, hebben we deze volledig aan

waarschijnlijk is dat de toekomstige economische

de DAEB-tak respectievelijk Niet-DAEB-tak toegere-

voordelen boven het oorspronkelijk vastgestelde

kend.

niveau, als gevolg van de desbetreffende uitgaven,

Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als Niet-

ten gunste van de toegelaten instelling zullen komen.

de actuele waarde. Als we geen specifieke waarderings-

DAEB-activiteiten, hebben we deze op basis van een

Bij uitgaven na eerste verwerking wordt beoordeeld

grondslag vermelden, waarderen we tegen de verkrij-

verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is in

of en in hoeverre sprake is van een bijzonder waar-

gingsprijs. In de balans, winst-en-verliesrekening en het

2020 gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenhe-

deverminderingsverlies gebaseerd op de kasstroom

kasstroomoverzicht hebben we genummerde referenties

den (97%) ten opzichte van het aandeel Niet-DAEB-

genererende eenheid waarop de uitgaven na eerste

opgenomen die verwijzen naar de toelichting.

verhuureenheden (3%).

verwerking betrekking hebben.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of

•

•

Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten en kasstro-

Uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van

men uit hoofde van vennootschapsbelasting hebben

9.2

Vergelijking met voorgaand jaar

activa, verplichtingen, baten, lasten en kasstromen

we toegerekend aan de DAEB- of Niet-DAEB-tak op

De gehanteerde grondslagen van waardering en van

aan de DAEB-tak en de Niet-DAEB-tak

basis van het fiscale resultaat. Dit met toerekening van

resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het

Het vastgoed in exploitatie classificeren we naar DAEB- en

de voordelen van de fiscale eenheid op basis van de

voorgaande jaar.

Niet-DAEB-vastgoed. Dit doen we op basis van het in 2018

relatieve verdeling qua aantal verhuureenheden.
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9.3

Vastgoedbeleggingen

percentage van de verkrijgingsprijs. We schrijven lineair

Niet-DAEB-vastgoed omvat:

Algemene uitgangspunten

af vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond

•

Tenzij we bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van

schrijven we niet af.

woningen en overige objecten die niet voldoen aan
het criterium van DAEB-vastgoed

de balansposten iets anders vermelden, gelden voor alle
vastgoedbeleggingen de volgende algemene uitgangs-

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa waarde-

Kwalificatie

punten:

ren we tegen de verwachte lagere opbrengstwaarde.

We richten ons op de volkshuisvestelijke taken. Dit bete-

•

kent dat we beleidskeuzes rondom het vastgoed primair

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald
als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven.

9.5

Wanneer verkregen subsidies kwalificeren als inves-

•
•

maken vanuit onze taak als sociale huisvester. Daarnaast

vastgoed in exploitatie

nemen we investeringsbeslissingen mede op basis van

teringssubsidie, brengen we deze in mindering op de

Typering

een analyse van het financiële rendement. Een beperkt

verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

DAEB-vastgoed omvat:

deel van de portefeuille hebben we gealloceerd voor ver-

We houden rekening met bijzondere waardevermin-

•

woningen in exploitatie met een huurprijs onder de

koop. Basis voor de waardering is het Handboek model-

deringen die op balansdatum worden verwacht.

huurtoeslaggrens (op het moment van het afsluiten

matig waarderen marktwaarde in verhuurde staat.

We verwerken de kosten van grootonderhoud aan

van de huurovereenkomst)

onze materiële vaste activa als onderdeel van de

geliberaliseerde woningen met een huurprijs onder

Waarderingsgrondslag

de huurtoeslaggrens (op de balansdatum)

We waarderen ons vastgoed in exploitatie bij eerste ver-

•

maatschappelijk vastgoed

werking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Daarna

•

overig sociaal vastgoed

waarderen we tegen de actuele waarde (de marktwaarde

•

boekwaarde als wordt voldaan aan de criteria voor
activering.
9.4

DAEB-vastgoed in exploitatie en Niet-DAEB-

Materiële vaste activa

De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau,

in verhuurde staat). Dit doen we volgens de methodiek

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de

vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Za-

die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Toegelaten

exploitatie

ken en Koninkrijksrelaties. Maatschappelijk vastgoed is

instellingen Volkshuisvesting.

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de

bedrijfsonroerendgoed verhuurd aan maatschappelijke

De marktwaarde in verhuurde staat is het geschatte be-

exploitatie waarderen we op basis van de verkrijgingsprijs,

organisaties. Hieronder vallen onder: zorg-, welzijns-, on-

drag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen (en indien

derwijs- en culturele instellingen en dienstverleners. Dit is

en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in

van toepassing met bijzondere waardeverminderingen).

vermeld in de bijlage van de beschikking van de Europese

een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de

De afschrijvingen baseren we op de geschatte economi-

Commissie van 15 december 2009 aangaande de staats-

peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent

sche levensduur. We berekenen dit op basis van een vast

steun voor toegelaten instellingen.

en zonder dwang zouden hebben gehandeld.
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Voor het woning- en parkeerbezit passen we de basisver-

Waarderingsmethode

naar het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde

sie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaar-

De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in

bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de

de toe. Voor het bedrijfsmatig, maatschappelijk, intramu-

exploitatie is gebaseerd op een modelmatige, op kasstro-

zogenaamde ‘exit yield’).

raal zorgvastgoed en niet-reguliere woningen passen we

men gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de

de full-versie toe van het Handboek modelmatig waarde-

methodiek zijn als volgt:

het feit dat een marktwaarde in verhuurde staat op

ren marktwaarde in verhuurde staat.

•

De aannames bij de geprognosticeerde kasstromen

complexniveau wordt bepaald, maar waarbij op

zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van

portefeuilleniveau (totaal van alle complexen) de

de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed.

waardering leidt tot een acceptabele uitkomst van

De overige (na de contractperiode in acht te nemen)

de marktwaarde in verhuurde staat voor het geheel

steld dat het type en de samenstelling van het bezit past

aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op ge-

van de betreffende complexen en past binnen het

binnen de uitgangspunten en normeringen die de basis-

gevens van de markt waarop de toegelaten instelling

getrouwe beeld van het vermogen en resultaat dat de

versie voorschrijft. De conclusie was dat de toepassing

actief is.

jaarrekening moet geven.

Om de basisversie te kunnen toepassen hebben we een
analyse gemaakt van ons bezit. Hierbij hebben we vastge-

van de basisversie leidt tot een acceptabele uitkomst van

•

•

Feiten en omstandigheden die kunnen worden ge-

•

•

Toepassing van de basisversie kenmerkt zich door

In overeenstemming met het Handboek modelmatig

de marktwaarde in verhuurde staat voor het geheel van

kwalificeerd als verplichtingen die niet specifiek aan

waarderen is geen taxateur betrokken geweest bij de

de betreffende complexen. Dit past binnen het getrouwe

het vastgoed zijn toe te rekenen zijn, zijn niet opgeno-

bepaling en toetsing van de marktwaarde in verhuur-

beeld van het vermogen en resultaat dat de jaarrekening,

men in de waardering van het vastgoed. Deze maken

de staat van het woningbezit. Voor de bepaling van

volgens het verslaggevingsstelsel, moet geven.

onderdeel uit van de niet uit de balans blijkende

de marktwaarde in verhuurde staat voor het bedrijfs-

verplichtingen. Bijvoorbeeld afgesloten convenanten

matig, maatschappelijk, intramuraal zorgvastgoed en

Complexindeling

met gemeenten over aan te houden volumes in huur-

niet-reguliere woningen is de full-versie van het Hand-

Volgens het Handboek modelmatig waarderen markt-

prijscategorieën en mogelijk in de toekomst te maken

boek gebruikt en is voor dit volledige bezit integraal

waarde vindt waardering op waarderingscomplexniveau

prestatieafspraken.

door een taxateur de marktwaarde in verhuurde staat

Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Con-

bepaald.

plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare

•

•

Binnen de toepassing van de basisversie is het niet

verhuureenheden voor wat betreft type eenheid, bouw-

tante Waarde-methode (NCW), ook wel Discounted

jaar en locatie. Daarnaast is het gehele waarderingscom-

Cash Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een

mogelijk om vrijheidsgraden te gebruiken. Dit bete-

plex als eenheid aan een derde partij te verkopen. Al onze

periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven be-

kent dat de parameters zoals deze opgenomen zijn in

verhuureenheden maken deel uit van een waarderings-

trouwbaar worden geschat en dat deze aan de hand

het Handboek integraal gevolgd zijn.

complex of vormen een afzonderlijk waarderingscomplex.

van een disconteringsvoet ‘contant’ worden gemaakt
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Het inschatten van kosten en opbrengsten doen we aan de
hand van twee scenario’s:
1.

2.

Doorexploiteren (het volledige complex blijft in bezit

Parameters woongelegenheden

2021

2022

2023

2024

2025

Prijsinflatie

1,90%

1,80%

1,90%

1,90%

1,90%

Looninflatie

2,00%

2,20%

2,10%

2,30%

2,30%

4,20%

3,20%

2,10%

2,30%

2,30%

14,30%

8,20%

2,00%

2,00%

2,00%

2023

2024
e.v.

gedurende de volledige DCF-periode. Het inrekenen van de

Bouwkostenstijging

markthuur geschiedt bij mutatie).

Leegwaardestijging Gelderland

Uitponden (individuele woningen bij mutatie verkopen).

Gemiddelde markthuur

€ 826,93 (2020: € 815,33)

Gemiddelde leegwaarde

€ 221.046 (2020: € 196.675)

Bij beide scenario’s gaan we ervan uit dat het object/complex in
zijn geheel aan een derde wordt verkocht. Per complex wordt
uiteindelijk het scenario met de hoogste uitkomst gelijkgesteld

Instandhoudingsonderhoud per vhe:
Uitpondscenario

€ 903,44

aan het begrip ‘marktwaarde verhuurde staat’. Dus de actuele

Doorexploiteerscenario

€ 421,00

waarde waartegen de waardering van het vastgoed plaatsvindt.

Beheerkosten per vhe:

.

EGW

€ 467 (2020: € 458)

Het inschatten van de kosten en opbrengsten doen we op basis

MGW

€ 459 (2020: € 450)

Studenteneenheid

€ 432 (2020: € 423)

Zorgeenheid (extramuraal)

€ 423 (2020: € 415)

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ)

0,07% (2020: 0,08%)

van marktconforme uitgangspunten. Hierbij hanteren we de
volgende parameters:
•

Prijsinflatie voor de indexatie van de ingerekende contract-

Verhuurderheffing (% van de WOZ)

huur, markthuur, maximale huur en de liberalisatiegrens,

Huurderving (% van de huursom)

belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten.

Mutatieleegstand DAEB

0 maanden (2020: 0 maanden)

Mutatieleegstand Niet-DAEB

3 maanden (2020: 3 maanden)

•

Loonstijging als uitgangspunt voor stijging beheerskosten.

•

Bouwkostenstijging als uitgangspunt voor stijging onder-

0,526% (2020: 0,485%)
1,0% (2020: 1,0%)

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde)
Disconteringsvoet doorexploiteren

1,2% (2020: 1,3%)
5,88% (2020: 6,38%)

houdskosten, verkoopkosten en verouderingskosten.
•

Leegwaardestijging is de basis voor de stijging van verkoopopbrengst in het uitpondscenario.

2021
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - zelfstandige eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - onzelfstandige eenheden

2022

1,0%

1,0%

1,0%

0,5%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

We hebben in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2021 de voor de basisversie voorgeschreven parameters
en uitgangspunten toegepast voor het woningbezit:
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BOG/MOG

woonwagens, via zichttaxatie ter plekke hebben laten

toe op de allocatie binnen het vermogen (hogere herwaar-

We hebben de in het Handboek modelmatig waarde-

taxeren. Ultimo 2021 bedraagt de omvang van het BOG/

deringsreserve leidt tot lagere overige reserves en vice

ren marktwaarde 2021 voorgeschreven parameters en

MOG bezit € 60.427K.

versa).

versie hebben we de voor de volgende vrijheidsgraden

Mutatie marktwaarde in verhuurde staat

Bepaling beleidswaarde

van het Handboek afwijkende standpunten ingenomen,

Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat van vast-

De beleidswaarde sluit aan op ons beleid en beoogt in-

rekening houdend met de specifieke omstandigheden van

goed in exploitatie hebben we in de winst-en-verliesreke-

zicht te geven in de verdiencapaciteit van ons vastgoed in

het bezit en/of de omgeving waarbinnen we opereren:

ning verantwoord onder niet-gerealiseerde waardeveran-

exploitatie, uitgaande van dit beleid. De grondslagen voor

deringen vastgoedportefeuille.

de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen

uitgangspunten toegepast. Onder toepassing van de full-

Vrijheidsgraad

Eigen parameters (range)

Schematische vrijheid

Niet van toepassing

Markthuur per m2 VVO

€ 30 - € 219

Markthuurstijging
Exit Yield

Geen aanpassing
5,24% - 44,20%

overeen met de grondslagen voor de bepaling van de
Herwaardering

marktwaarde, met uitzondering van:

De herwaarderingsreserve wordt op complexniveau

1.

Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario en geen

gevormd voor het positieve verschil tussen de markt-

rekening houden met een uitpondscenario en geen

Leegwaarde

Geen aanpassing

waarde in verhuurde staat en de initiële verkrijgings- of

rekening houden met voorgenomen verkopen van

Leegwaardestijging

Geen aanpassing

vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met enige

vastgoed in exploitatie.

Disconteringsvoet

5,22% - 30,70%

afschrijving of waardevermindering) en onder aftrek van

2.

Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats

Mutatie- en verkoopkans

Niet van toepassing

Onderhoud per m2 BVO

Niet van toepassing

(latente) belastingverplichtingen. Voor complexen waar de

van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van

Technische splitsingskosten

Niet van toepassing

marktwaarde in verhuurde staat lager ligt dan de initiële

(huurders)mutatie.

Erfpacht

Niet van toepassing

verkrijgings- of vervaardigingsprijs vormen we geen her-

Bijzondere omstandigheden

Niet van toepassing

waarderingsreserve.

3.

Inrekening van toekomstige onderhoudslasten
bepaald volgens ons (onderhouds)beleid. En het als
onderdeel daarvan vastgestelde meerjarenonder-

Voor het bedrijfsmatig, maatschappelijk, intramuraal
zorgvastgoed en niet-reguliere woningen hebben we in
het boekjaar 2021 de volledige portefeuille laten taxeren
via een taxatie-update door een externe, onafhankelijke
taxateur. Dit is mogelijk geworden omdat we over 2019
het volledige BOG/MOG-bezit, met uitzondering van onze

Door het toepassen van de basisversie, waarmee een

houdsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats

marktwaarde op portefeuilleniveau wordt nagestreefd, zit

van onderhoudsnormen in de markt.

er een onnauwkeurigheid in de bepaling van de herwaarderingsreserve op complexniveau. Deze onnauwkeurigheid is inherent aan de toepassing van de basisversie. Dit
leidt niet tot een hoger of lager vermogen maar ziet enkel
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1.
4.

Inrekening toekomstige verhuur- en beheerslasten in

planmatig grootonderhoud baseren we op de in de meer-

voorwaarden. We onderscheiden hierbij gerealiseerde ver-

plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder

jarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per com-

kopen en verkopen die te kwalificeren zijn als een financie-

verstaan we directe en indirecte kosten die recht-

ponent. Voor latere jaren gaan we uit van de verwachte

ringstransactie.

streeks zijn te relateren aan onze verhuur- en beheer-

gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging, rente

activiteiten, zoals we ze opnemen onder lasten ver-

en genormeerde lastenniveaus.

Als financieringstransactie kwalificeren we verkopen
waarbij we een plicht tot terugkoop hebben tegen reële

huur en beheeractiviteiten in de resultatenrekening.
Renovaties en verduurzamingsprojecten

waarde na het verstrijken van een beperkt deel van de

De gehanteerde uitgangspunten voor toekomstige exploi-

Wanneer per balansdatum sprake is van een feitelijke of

geschatte levensduur.

tatie (zoals toegepast voor bepaling van de beleidswaarde

juridische investeringsverplichting voor het vastgoed in

van de activa in exploitatie) zijn afgeleid van de meerjaren-

exploitatie (bijv. renovaties/verduurzamingsprojecten),

Verkopen onder voorwaarden die niet als financierings-

begroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en

waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is

transactie te kwalificeren zijn, zijn verkooptransacties.

de lasten van verhuur en beheer) en geënt op de wette-

dan de aan deze investeringsverplichtingen toe te rekenen

lijke voorschriften opgenomen in de RTiV artikel 15.

marktwaarde per balansdatum op basis van het Handboek

De als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen

modelmatig waarderenmarktwaarde, dan brengen wij

onder voorwaarden verwerken we als volgt:

We hebben hierbij uitgangspunten bepaald die mede van

het verschil eerst in mindering op de al bestede kosten.

•

invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze

Voor het reseterende bedrag vormen wij een voorzie-

direct voorafgaand aan de verkoop tegen actuele

uitgangspunten zijn dan ook van invloed op deze waarde.

ning onrendabele investeringen. De afwaardering van de

waarde (de met de koper overeengekomen contract-

bestede kosten tot nihil en de vorming van de voorziening

prijs). Het verschil met de boekwaarde op dat moment

De kasstroomprognoses hebben we gebaseerd op rede-

verantwoorden wij in het resultaat onder de post overige

verwerken we.

lijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste

waardeveranderingen.

1.

We hebben de kasstromen gebaseerd op de eind 2021

Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor zover er voor de betreffende

schatting weergeven van de economische omstandigheden gedurende de resterende levensduur van het actief.

De betreffende onroerende zaken waarderen we

9.6

Onroerende zaken verkocht onder

woning(en) op dat moment nog sprake is van een

voorwaarden

ongerealiseerde waardestijging. En voor het ove-

intern geformaliseerde meerjarenbegroting. Ze bestrijken

We hebben in het verleden woningen onder voorwaarden

rige als een bijzonder waardeverminderingsverlies

een periode van 10 jaar behoudens de verwachte kosten

verkocht waarbij de koper een contractueel bepaalde

via de overige waardeveranderingen vastgoed-

van grootonderhoud, erfpacht en overige contracten met

korting kreeg op de actuele marktwaarde. De verwerking

portefeuille.

een werkingsduur van meer dan tien jaar. De kosten van

van dergelijke transacties hangt af van de contractuele
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2.
1.

Bij een waardestijging: als een herwaardering

vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop. Wanneer we

werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en

indien en voor zover de actuele waarde hoger

verwachten dat de terugkoop binnen een jaar plaatsvindt,

directievoering of lagere marktwaarde.

is dan de boekwaarde op dat moment zou zijn

verantwoorden we de verplichting onder kortlopende

geweest bij toepassing van waardering tegen

schulden.

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen)

historische kostprijs minus afschrijvingen. En voor

•

een eventueel resterende overige waardestijging

Als de terugkoop gerealiseerd is, verwerken we afhankelijk

schaffen we aan met het oog op (her)ontwikkeling van

als terugname van een bijzonder waardevermin-

van de beleidsdoelstelling:

huur- en/of koopprojecten. Aangezien nog geen zicht

deringsverlies.

•

Als de woning een verhuurbestemming krijgt, nemen

bestaat in aard, omvang en samenstelling van deze

We nemen de woning voor de overeengekomen

we deze op onder vastgoed in exploitatie. We waar-

projecten, beschouwen we de grondposities als vast-

contractprijs op onder de onroerende zaken verkocht

deren op basis van de marktwaarde in verhuurde

goedbelegging. De grondposities waarderen we bij eerste

onder voorwaarden. We nemen de (nog te) ontvan-

staat volgens het Handboek modelmatig waarderen

verwerking tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na

gen contractprijs op als verplichtingen uit hoofde

marktwaarde.

eerste verwerking waarderen we de grondposities tegen

Als de woning een verkoopbestemming krijgt, nemen

de kostprijs of lagere marktwaarde, die de huidige markt-

(eerste waardering).

we deze op bij voorraden. We waarderen dan tegen

verhoudingen van de verwachte woningbouwwaarde

We waarderen de woning jaarlijks per balansdatum

de waarde waarop de woning is teruggekocht.

van de grond weerspiegelt. De afwaardering tegen lagere

van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
•

Grondposities

•

marktwaarde of terugneming daarvan nemen we op in

tegen de marktwaarde op basis van de geldende
contractvoorwaarden van de verkoop onder voor-

9.7

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen

het resultaat onder de post overige waardeveranderingen.

exploitatie

waarden. Eventuele waardemutaties verwerken we als
niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed-

Typering

portefeuille bestemd voor verkoop.

Dit zijn complexen in aanbouw bestemd om in te zetten
als vastgoed in exploitatie.

De terugkoopverplichting waarderen we jaarlijks op het
bedrag dat we verschuldigd zouden zijn als op balansmo-

Waarderingsgrondslag

ment het actief tegen de overeengekomen contractvoor-

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

waarden teruggekocht zou moeten worden. Eventuele

waarderen we tegen uitgaafprijzen inclusief transac-

mutaties in deze verplichtingen verwerken we in het

tiekosten (zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en

resultaat als niet-gerealiseerde waardeveranderingen

andere transactiekosten) en toegerekende kosten van het
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Financiële vaste activa

9.10

Latente belastingvorderingen

9.12

Overige financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen nemen we op voor verre-

De overige financiële vaste activa nemen we bij eerste

kenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke

verwerking op tegen de reële waarde. Vervolgens waarde-

Deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitge-

verschillen tussen de waarde van de activa en passiva

ren we deze tegen de geamortiseerde kostprijs, die veelal

oefend nemen we op tegen nettovermogenswaarde. Voor

volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden

gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van nood-

deelnemingen berekenen we de nettovermogenswaarde

in deze jaarrekening anderzijds. Waardering vindt plaats

zakelijke voorzieningen.

volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarreke-

indien en voor zover in de toekomst verrekening kan

ning.

plaatsvinden. De berekening van de latente belastingvor-

Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële

deringen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het

instrumenten beoordelen we op iedere balansdatum of er

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaar-

einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die

objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardever-

de waarderen we op nihil. Wanneer we geheel of ten dele

in komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn

minderingen van een financieel actief of een groep van

instaan voor de schulden van de deelneming, vormen we

vastgesteld. Belastinglatenties worden gewaardeerd op

financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwij-

een voorziening. Primair ten laste van de vorderingen op

basis van contante waarde. Latente belastingen worden

zingen voor bijzondere waardeverminderingen bepalen

deze deelneming en voor het overige onder de voor-

contant gemaakt tegen de nettorente. De nettorente is de

we de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzon-

zieningen ter grootte van het resterende aandeel in de

voor de toegelaten instelling geldende rente op langlo-

dere waardeverminderingen. We verwerken dit direct in

door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de

pende leningen onder aftrek van belastingen op basis van

de winst-en-verliesrekening.

verwachte betalingen door ons aan deze deelnemingen.

het toepasselijk belastingtarief. Latente belastingvorde-

9.8

9.9

Deelnemingen

Overige effecten

ringen staan verder toegelicht onder de financiële vaste

Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies

activa in de toelichting op de balans.

nemen we terug als de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na

De effecten waarderen we bij eerste verwerking tegen
reële waarde. De onder effecten opgenomen optierechten
waarderen we tegen geamortiseerde kostprijs of lagere

9.11

Vorderingen op maatschappijen waarin we

afboeking. We beperken de terugname tot maximaal het

deelnemen

bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de ge-

marktwaarde en schrijven we af naar de resterende loop-

De vorderingen op maatschappijen waarin we deelnemen

amortiseerde kostprijs op het moment van de terugname,

tijd. Alle waardemutaties van deze effecten verantwoor-

waarderen we initieel tegen de reële waarde, gewoonlijk

als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waar-

den we rechtstreeks in het resultaat (onder de financiële

de nominale waarde. Vervolgens waarderen we tegen

devermindering. Het teruggenomen verlies verwerken we

baten en lasten).

geamortiseerde kostprijs waarbij we rekening houden met

in de winst-en-verliesrekening.

eventuele bijzondere waardeverminderingen.
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Voorraden
9.13

van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met

In de herwaarderingsreserve nemen we de ongereali-

de incourantheid van de voorraden.

seerde waardevermeerderingen van de onroerende zaken

Vastgoed bestemd voor de verkoop

in exploitatie op. Er is sprake van een ongerealiseerde

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad

9.15

Vorderingen

woningen (opgeleverd en nog niet verkocht of aange-

De vorderingen nemen we bij eerste verwerking op tegen

waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de

kocht voor verkoop). Vastgoed bestemd voor verkoop

de reële waarde. Vervolgens waarderen we deze tegen de

boekwaarde op basis van de verkrijgingsprijs- of vervaar-

waarderen we tegen vervaardigingsprijs of lagere op-

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamorti-

digingsprijs. Als we op een waarderingscomplex in het

brengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de bouw-

seerde kostprijs zijn veelal gelijk aan de nominale waarde.

verleden een waardevermindering hebben verantwoord,

kosten, de directe loonkosten en de overige kosten die

Noodzakelijke voorzieningen voor het risico van onin-

dan vormen we pas een herwaarderingsreserve voor het

we rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen toerekenen.

baarheid brengen we in mindering. Deze voorzieningen

betreffende complex voor zover de marktwaarde hoger is

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder

bepalen we op basis van individuele beoordeling van de

dan de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaar-

aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepa-

vorderingen.

digingsprijs.

9.16

Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve

waardevermeerdering als de marktwaarde van een

ling van de opbrengstwaarde houden we rekening met de
incourantheid van de voorraden.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct

van op marktwaarde gewaardeerde onroerende zaken in

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de

opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf

exploitatie verantwoorden we rechtstreeks ten gunste van

verkoop

maanden. Rekening-courantschulden bij banken nemen

de overige reserves. Omdat we de waardevermeerdering

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft

we op onder schulden aan kredietinstellingen onder kort-

van de onroerende zaken in exploitatie al ten gunste van

het onderhanden werk (onroerende zaken onverkocht in

lopende schulden. Liquide middelen waarderen we tegen

de winst-en-verliesrekening hebben gebracht (en we in

aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in ont-

de nominale waarde.

verband hiermee een herwaarderingsreserve hebben

9.14

gevormd) is verwerking van de daaropvolgende realisatie

wikkeling bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd
tegen vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

9.17

Eigen vermogen

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe

Herwaarderingsreserve

loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de

Een herwaarderingsreserve vormen we voor het positieve

vervaardiging kunnen worden toegerekend. De op-

verschil tussen de marktwaarde van activa en de boek-

brengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek

waarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigings-

van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling

prijs.

ten gunste van de winst-en-verliesrekening niet toegestaan.
Voorzieningen
Voorzieningen vormen we voor in rechte afdwingbare of
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feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum

verschil eerst in mindering op de al bestede kosten. Voor

deerd op basis van contante waarde. Latente belastingen

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom

het resterende bedrag vormen we een voorziening voor

worden contant gemaakt tegen de nettorente. De net-

van middelen noodzakelijk is en waarvan we de hoogte

onrendabele investeringen en herstructureringen. De af-

torente is de voor de toegelaten instelling geldende rente

redelijkerwijs kunnen schatten. Het gaat naast juridisch

waardering van de bestede kosten tot nihil en de vorming

op langlopende leningen onder aftrek van belastingen op

afdwingbare verplichtingen ook om feitelijke verplichtin-

van de voorziening verantwoorden we in het resultaat

basis van het toepasselijk belastingtarief.

gen die we kunnen kwalificeren als ‘intern geformaliseerd

onder de post overige waardeveranderingen.
9.21

en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer we
Voorziening reorganisatiekosten

Voorziening negatieve deelnemingen

uitingen hebben gedaan richting huurders, gemeenten

9.19

en overige stakeholders over verplichtingen voor toekom-

Deze voorziening is voor kosten in verband met de reor-

gevormd voor de verwachte uitstroom van middelen. De

stige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwpro-

ganisatie van activiteiten. We vormen deze wanneer een

waarde van de deelneming Woonmensen Holding BV is

jecten.

feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Voor reor-

volgens de vermogensmutatiemethode nihil of negatief

ganisaties waarvoor we per balansdatum een plan hebben

geworden.

De voorziening negatieve deelnemingen hebben we

De voorzieningen waarderen we tegen de beste schatting

geformaliseerd, maar waarvoor we pas na balansdatum de

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtin-

gerechtvaardigde verwachting hebben gewekt dat we de

9.22

gen per balansdatum af te wikkelen. We waarderen de

reorganisatie uitvoeren, of als we al begonnen zijn met de

De overige voorzieningen nemen we op tegen de voor de

voorzieningen tegen de nominale waarde van de uitgaven

implementatie van het reorganisatieplan, hebben we een

afwikkeling van de voorziening naar verwachting nood-

die we verwachten om de verplichtingen af te wikkelen,

voorziening in de balans opgenomen. We waarderen de

zakelijke uitgaven. We hebben de uitgaven gewaardeerd

tenzij we anders vermelden.

voorziening tegen de nominale waarde. Per ultimo 2021

tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders aangege-

is geconstateerd dat deze voorziening niet meer nodig is,

ven.

9.18

Voorziening onrendabele investeringen

Overige voorzieningen

waardoor de stand van de voorziening nihil is.
•

Wanneer per balansdatum sprake is van feitelijke of

Voorziening loondoorbetaling bij ziekte

juridische investeringsverplichtingen voor DAEB en Niet-

9.20

Voorziening latente belastingverplichtingen

Op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de

DAEB vastgoed in exploitatie of in ontwikkeling, waarbij

Latente belastingverplichtingen hebben we opgenomen

toekomst doorbetalen van beloningen aan personeels-

de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan

onder de voorzieningen. De latenties inzake tijdelijke ver-

leden die op balansdatum naar verwachting blijvend of

de aan deze investeringsverplichtingen toe te rekenen

schillen tussen de fiscale waardering en de commerciële

geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten

marktwaarde per balansdatum op basis van het Handboek

waardering van het optierecht derivaten hebben we onder

door ziekte/arbeidsongeschiktheid. Eventuele ontslagver-

modelmatig waarderen marktwaarde, dan brengen we het

deze post opgenomen. Belastinglatenties worden gewaar-

goedingen zijn ook onderdeel van deze voorziening.

101

•

Voorziening jubilea

9.23

Langlopende schulden

In leningen besloten derivaten splitsen we af en verant-

Deze nemen we op tegen de contante waarde van de ver-

Langlopende schulden waarderen we bij de eerste verwer-

woorden we separaat als er geen nauw verband bestaat

wachte uitkeringen tijdens het dienstverband. Bij de bere-

king tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn

tussen de economische kenmerken en risico’s van het in

kening houden we rekening met de verwachte blijfkans.

toe te rekenen aan de verwerving van de schulden nemen

het contract besloten derivaat en de economische ken-

•

we in de waardering op bij eerste verwerking. Schulden

merken en risico’s van het basiscontract. De waardering en

Het bedrag van de te verwachten uitgaven ter stimulering

waarderen we na de eerste verwerking tegen geamorti-

resultaatbepaling van deze embedded derivaten staan in

van de loopbaanontwikkeling (waardering tegen nomi-

seerde kostprijs (het ontvangen bedrag rekening houdend

paragraaf 9.25.

nale waarde).

met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten).

•

Voorziening loopbaanontwikkeling

9.24

Voorziening Koopgarant

Operationele leasing

Op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de

Voor extendible leningen bepalen we de effectieve rente

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en

toekomst betalen van schade-uitkeringen aan (voormalig)

op basis van de gemiddelde contractuele rente over de

nadelen verbonden aan het eigendom niet bij ons ligt,

eigenaren van Koopgarant-woningen waarvan de taxa-

volledige looptijd van de lening. We gaan ervan uit dat we

verantwoorden we als operationele leasing. Verplichtin-

ties bij verkoop mogelijk onjuist waren. We bepaalden de

de vaste rente in het tweede tijdvak moeten betalen.

gen uit hoofde van operationele leasing verwerken we,
rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de

voorziening nominaal op basis van scenario’s en kansen.
•

Voorziening juridische claims

De aflossingsverplichting van de langlopende schulden

lessor, op lineaire basis in de winst-en-verliesrekening over

Op balansdatum bestaande verplichtingen tot met hoge

voor het komend jaar hebben we opgenomen onder de

de looptijd van het contract.

waarschijnlijkheid in de toekomst betalen van schade-

kortlopende schulden.
9.25

uitkeringen na lopende juridische procedures. We bepaal-

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

den de voorziening nominaal op basis van een ingeschat

We hebben in het kader van de verkoop van woningen

We maken gebruik van embedded derivaten die zijn afge-

scenario.

onder voorwaarden een terugkoopverplichting die mede

scheiden van het basiscontract.

•

afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de wonin-

Voorziening Glasfonds

Sinds 1 januari 2018 hebben we een Glasfonds. Het risico

gen in het economisch verkeer en de specifieke contractu-

Derivaten nemen we bij eerste opname in de balans op te-

van glasbreuk hebben we in eigen beheer. Huurders beta-

ele voorwaarden. De terugkoopverplichting waarderen we

gen reële waarde. De vervolgwaardering van de derivaten

len een bijdrage aan het Glasfonds en de kosten worden

jaarlijks. Als we verwachten dat de terugkoop binnen een

is tegen geamortiseerde kostprijs of lagere bedrijfswaarde.

hieruit gedekt. Onder deze voorziening staat de waarde

jaar plaatsvindt, verantwoorden we de verplichting onder

De wijze van verwerking van de waardeveranderingen van

van het Glasfonds verantwoord tegen nominale waarde.

de kortlopende schulden.

het afgeleide financiële instrument is afhankelijk van of we
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met het afgeleide financiële instrument hedge-accounting

10

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

toepassen. Zo niet, dan nemen we een schuld op voor
een eventuele negatieve reële waarde van het derivaat.

Algemeen

Mutaties in de negatieve waarde verwerken we direct in
de winst-en-verliesrekening.

kosten verantwoorden we bij het betreffende onderdeel.
De toerekening van de indirecte kosten aan de onder-

Het resultaat is het verschil tussen de opbrengstwaarde

scheiden onderdelen van de functionele winst-en-verlies-

van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten

rekening gebeurt op basis van verdeelsleutels.

Waar mogelijk passen we kostprijshedge-accounting toe.

over het jaar. De resultaten op transacties verantwoorden

Bij het aangaan van een hedge-relatie documenteren we

we in het jaar waarin we ze hebben gerealiseerd. Verliezen

dit. Met een test stellen we periodiek de effectiviteit van

al zodra we ze voorzien.

Bedrijfsopbrengsten

merken van het hedge-instrument met die van de afge-

We bepalen het resultaat ook met inachtneming van de

10.1

dekte positie. Of de verandering in reële waarde van het

verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen

Opbrengsten uit de levering van goederen verwerken we

hedge-instrument en de afgedekte positie als de kritische

van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afge-

als we alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking

kenmerken van het hedge-instrument en die van de afge-

leide financiële instrumenten.

tot de eigendom van de goederen hebben overgedragen

de hedge-relatie vast. We vergelijken de kritische kenOpbrengstverantwoording algemeen

aan de koper. Opbrengsten uit de levering van diensten

dekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.
De winst-en-verliesrekening presenteren we op basis van

gaan naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op

Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de

de functionele indeling. Omdat we naast verhuuractivitei-

de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhou-

eerste waardering en de grondslag van verwerking in de

ten ook activiteiten verrichten op het gebied van ontwik-

ding tot de in totaal te verrichten diensten.

balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument

keling van vastgoed en verkoop van delen van de vast-

afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat we de-

goedportefeuille, geeft de functionele indeling een beter

rivaten tegen kostprijs waarderen omdat we de afgedekte

inzicht dan de categoriale indeling.

leningen ook tegen kostprijs in de balans verwerken.
In de functionele winst-en-verliesrekening zijn alle opHet ineffectieve deel van de hedge-relatie verwerken we

brengsten direct toe te rekenen aan onze activiteiten. Bij

direct in de winst-en-verliesrekening als het hedge-instru-

de kosten is er een onderscheid tussen de direct toereken-

ment een negatieve reële waarde heeft.

bare kosten en de indirecte kosten. De direct toerekenbare
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gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en

10.5

In het verslagjaar 2021 hebben we géén huurverhoging

diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van service-

De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten

toegepast voor de sociale huurwoningen in ons bezit.

kosten. Jaarlijks verrekenen we op basis van daadwerke-

dienste van de exploitatie baseren we op basis van de

Dit werd namelijk wettelijk voorgeschreven. Daarnaast

lijke bestedingen. Gemaakte servicekosten verantwoorden

verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

heeft huurverlaging plaatsgevonden bij die woningen,

we onder de lasten servicecontracten.

10.2

Huuropbrengsten

Afschrijvingen materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken schrijven we vanaf het

waarvan de huurders op basis van het inkomen daarvoor
in aanmerking kwamen. Voor de vrijesectorwoningen die

10.4

deel uitmaken van een complex dat gepland staat voor

Onder deze rubriek nemen we de volgende verkoopop-

de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

complexgewijze verkoop, zijn de huurprijzen verhoogd

brengsten op:

We schrijven af volgens de lineaire methode op basis van

met 2,4% (inflatie + 1%). Voor de overige vrijesectorwonin-

•

gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie

de verwachte gebruiksduur. Hierbij houden we rekening

gen geldt:

•

verkoopopbrengst bij levering van vastgoed bestemd

met een mogelijke restwaarde. We schrijven niet af op ter-

voor de verkoop

reinen en op marktwaarde verhuurde staat gewaardeerd

•
•

•

We bevroren de huurprijs wanneer de huurprijs hoger

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

moment van gereedheid voor ingebruikneming af over

vastgoed in exploitatie.

was dan de streefhuur.

Opbrengsten verantwoorden we op het moment van le-

We verhoogden de huurprijs met 1,4% (inflatie) tot

vering (passeren transportakte). De kosten die we kunnen

maximaal de streefhuur wanneer de huurprijs lag tus-

toerekenen aan de verkoop van de vastgoedportefeuille

Als een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomsti-

sen de 85% en 100% van de streefhuur.

verantwoorden we onder de toegerekende organisatie-

ge gebruiksduur passen we de toekomstige afschrijvingen

We verhoogden de huurprijs met 1,9% wanneer de

kosten.

aan. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie vallen

huurprijs lager lag dan 85% van de streefhuur.
Bedrijfslasten

onder de afschrijvingen.

zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid. Dit om-

Lastenverantwoording algemeen

We rekenen afschrijvingen via verdeelsleutels toe aan de

dat bij tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst

We verantwoorden lasten in het jaar waarop ze betrek-

afzonderlijke activiteiten.

geen terugbetalingsverplichting geldt.

king hebben. Hierbij maken we onderscheid tussen direct

De opbrengsten uit hoofde van huur merken we aan als

en indirect toe te rekenen kosten. Voor 2021 hanteren we
10.3

Opbrengsten servicecontracten

Opbrengsten servicecontracten zijn overeengekomen

verschillende verdeelsleutels voor de toerekening van
indirecte kosten.

bijdragen van huurders. We merken ze aan als zijnde
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10.6

Lasten onderhoudsactiviteiten

pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloon-

onze woongelegenheden, die de leefbaarheid in buurten

regeling).

en wijken ten goede moeten komen.

dan grootonderhoud) voor zover deze betrekking hebben

De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van

10.10

op het vastgoed in exploitatie. Van toerekenbaarheid is

personeel hebben we ondergebracht bij de Stichting Pen-

sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het ver-

sioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). We betalen

(Bijzondere) waardeverminderingen op financiële vaste

slagjaar plaatsvonden. Aangegane verplichtingen waarvan

hiervoor premies waarbij de werkgever ruim twee derde

activa, effecten en derivaten verantwoorden we recht-

we de werkzaamheden nog niet hebben uitgevoerd op

deel en de werknemer een derde deel betaalt.

streeks in de winst-en-verliesrekening.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien

10.11

en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds

Rentebaten en rentelasten verwerken we tijdsevenredig,

Het dagelijks- en mutatieonderhoud betreffen kosten van

(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar

rekening houdend met de effectieve rentevoet van de

derden. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van

financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 31 december

betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de

activeerbare kosten van grootonderhoud omdat ze niet

2021 is de beleidsdekkingsgraad van het SPW 126,0%

rentelasten houden we rekening met de verantwoorde

aan de activeringscriteria zoals levenduurverlenging en/of

(ultimo 2020: 109,4%). Als sprake is van een tekort bij het

transactiekosten op de ontvangen leningen.

waardeverhoging voldoen.

bedrijfstakpensioenfonds hebben we geen verplichtin-

Onder deze post verantwoorden we alle direct aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud (anders

Waardeveranderingen van financiële vaste
activa, effecten en derivaten

balansdatum verwerken we onder de niet uit de balans
blijkende verplichtingen.

Rentebaten en rentelasten

gen tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders

10.12

dan hogere toekomstige premies. We verantwoorden de

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van be-

Lonen, salarissen en sociale lasten verwerken we op grond

premies als personeelskosten wanneer deze verschuldigd

tekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële

van de arbeidsvoorwaarden in de winst-en-verliesrekening

zijn. Vooruitbetaalde premies nemen we op als overlopen-

beleid, nemen we het aan ons toekomende aandeel in het

voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

de activa als deze tot een terugstorting leiden of tot een

resultaat van deze deelnemingen op. We bepalen dit re-

vermindering van toekomstige betalingen.

sultaat op basis van de bij ons geldende grondslagen voor

10.7

10.8

Lonen en salarissen en sociale lasten

Pensioenlasten

Resultaat deelnemingen

waardering en resultaatbepaling. Bij deelnemingen waarin

Onze pensioenregeling is te typeren als een toegezegde

10.9

Leefbaarheid

pensioenregeling voor al onze medewerkers. Medewer-

Dit zijn kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investerin-

beleid wordt uitgeoefend, merken we het dividend als

kers die in aanmerking komen bouwen jaarlijks een

gen en uitgaven voor activiteiten in de omgeving van

resultaat aan. We verwerken dit onder de financiële baten

geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële

en lasten.
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Financiële instrumenten en
risicobeheersing

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Belastingen

10.13

Overige waardeveranderingen

Vanaf 1 januari 2008 zijn we integraal belastingplichtig

vastgoedportefeuille

voor de vennootschapsbelasting. Een en ander is vastge-

Onder financiële instrumenten verstaan we zowel primaire

Dit zijn waardeverminderingen, en eventuele terugname

legd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO

financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,

hiervan, die tijdens het verslagjaar zijn ontstaan vanuit

zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot

als financiële derivaten. In de toelichting op de verschei-

nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen

de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en

den posten van de balans lichten we de reële waarde van

voor investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en

de wijze van resultaatneming.

het betreffende instrument toe als deze afwijkt van de

herstructurering. Ook waardeveranderingen door projec-

boekwaarde. Als we het financiële instrument niet in de

ten die geen doorgang vinden verantwoorden we onder

De belasting over het resultaat berekenen we over het

balans hebben opgenomen, geven we de informatie over

deze categorie.

resultaat vóór belastingen in de winst-en-verliesrekening,

de reële waarde in de toelichting op de niet uit de balans

rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele

blijkende rechten en verplichtingen.

10.14

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opge-

vastgoedportefeuille

nomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedpor-

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare

verwijzen we naar de behandeling per balanspost.

tefeuille hebben betrekking op waardemutaties van op

kosten.

actuele waarde geactiveerde activa.

We hebben embedded derivaten die zijn afgescheiden
We houden ook rekening met wijzigingen die optreden

10.15

van het basiscontract.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

in de latente belastingvorderingen en latente belasting-

vastgoedportefeuille verkopen onder

schulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren

Derivaten nemen we bij eerste opname in de balans op te-

voorwaarden

belastingtarief.

gen reële waarde. De vervolgwaardering van de derivaten

Dit zijn de jaarlijkse mutaties van de actuele waarde van

doen we tegen geamortiseerde kostprijs of lagere markt-

de woningen verkocht onder voorwaarden. Dit zijn zowel

waarde. De wijze van verwerking van waardeveranderin-

de waardeveranderingen van de post onroerende zaken

gen van het afgeleide financiële instrument is afhankelijk

verkocht onder voorwaarden als de post verplichtingen uit

van of met het afgeleide financiële instrument hedge-

hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaar-

accounting wordt toegepast. Als geen kostprijshedge-

den.
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accounting wordt toegepast, nemen we een schuld op

Eind 2018 hadden we zes renteswaps van ieder € 5.000K

In het kader van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

voor een eventuele negatieve reële waarde van het deri-

met zogenaamde Mandatory Break Clausules. Voor deze

worden de embedded derivaten gewaardeerd in de jaar-

vaat. Mutaties in de negatieve waarde verwerken we direct

derivaten is het voorgeschreven dat liquiditeitsbuffers

rekening. In 2006 en 2007 hebben we twee extendible

in de winst-en-verliesrekening.

worden aangehouden, voor het geval dat de bank het

leningen afgesloten met een optie voor de bank in 2026

contract op break moment ontbindt. Het aanhouden van

en 2027 om de lening met een huidige vaste rente om te

Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de

de liquiditeitsbuffer brengt risico’s met zich mee en be-

zetten in een lening met een vaste (zie optie vaste rente)

eerste waardering en de grondslag van verwerking in de

perkt de financieringscapaciteit voor investeringen.

of een variabele rente, zijnde de driemaands Euribor zon-

balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument

der opslag. De negatieve marktwaarde van deze derivaten

afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat we de-

In 2019 hebben we daarom besloten om dit gedeelte van

op basis van de Ester curve is op 31 december 2021

rivaten tegen kostprijs waarderen omdat we de afgedekte

de derivatenportefeuille te herstructureren. Daartoe heb-

€ 26.542K (2020: € 31.873K).

leningen ook tegen kostprijs in de balans verwerken.

ben we de zes renteswap-contracten bij de Deutsche Bank
overgedragen aan de NWB Bank, waarbij deze swaps zijn

Het ineffectieve deel van de hedge-relatie verwerken we

‘doorgezakt’ in twee nieuwe, vastrentende leningen bij de

direct in de winst-en-verliesrekening als het hedge-instru-

NWB Bank. Door middel van een Markconformiteitstoets

ment een negatieve reële waarde heeft.

is vastgesteld dat de transactie geheel marktconform is.
Na beoordeling is de herstructurering door de Aw en het

In maart 2017 hebben we het treasurystatuut herzien.

WSW goedgekeurd.

Vervolgens heeft de Raad van Commissarissen deze
goedgekeurd. Het treasurystatuut voldoet hiermee aan
de Woningwet. Begin 2014 besloten we geen derivaten

Lening

Hoofdsom
x € 1 mln

Ingangsdatum

Huidige
rente

Optie
datum

Einddatum

Optie
vaste rente

x € 1.000

meer af te sluiten. Ons rente- en looptijdenbeleid is erop

Extendible

14

3-jul-06

4,16%

2-jul-26

2-jul-46

4,50%

gericht jaarlijks niet meer risico te lopen dan over 15% van

Extendible

15

28-aug-07

4,5725%

30-aug-27

28-aug-52

4,85%

het schuldrestant van de leningenportefeuille ultimo het

Marktwaarde
31-12-2021

Totaal

-10.847

Marktwaarde
31-12-2020
x € 1.000
-12.925

-15.695

-18.948

-26.542

-31.873

laatst afgesloten boekjaar (volgens WSW-norm).
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Renterisico

Liquiditeitsrisico

Over de rentedragende vorderingen en schulden lopen

Het gaat hierbij om het risico dat we over onvoldoende

we een renterisico. Voor vorderingen en schulden met va-

middelen beschikken om aan de directe verplichtingen

riabele renteafspraken lopen we risico ten aanzien van de

te kunnen voldoen. Dit geldt voor al onze verplichtingen

toekomstige kasstromen. Voor vastrentende vorderingen

en die van onze tegenpartijen, ongeacht of dit nu credi-

en schulden lopen we risico’s over de marktwaarde.

teuren of financiële instellingen zijn. Inmiddels hebben

Aflossingsverplichting komend boekjaar

we op verschillende manieren faciliteiten geregeld om

Lopende investeringsverplichtingen
Lopende onderhoudsverplichtingen

31/12
2021

31/12
2020

x € 1.000

x € 1.000

Bankschuld

-

-

Kredietlimiet

-

-

16.315

28.300

2.864

5.473

2.251

175

21.430

33.948

Toelichting liquiditeitsrisico
Verplichting

Per financieringsbesluit maken we een bewuste keuze

altijd aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Naast

over het aantrekken van een lening tegen vaste rente of

het aantrekken van langlopende leningen hebben we een

van een lening tegen variabele rente. De criteria op basis

flexibel financieringsarrangement afgesproken, waarbij

Banksaldi

5.338

15.518

waarvan we kiezen hebben we vastgelegd in het treasury-

geldopname kan plaatsvinden al naar gelang de behoefte

statuut en omvatten:

(rollover-lening).

Op te nemen uit leningen met een
variabele hoofdsom

1.500

6.400

Beschikbaar uit operationele kasstroom
komend boekjaar

6.723

8.598

13.561

30.516

1.

de financieringsbehoefte;

2.

de mate waarin de aan te trekken leningen passen

Dekking

in een zo gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van
betaaldatums, vervalkalender en renteherzieningsmomenten;
3.

de per saldo hiermee gemoeide kosten.

Kredietrisico
Door het spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen proberen we het kredietrisico te beperken. Verder moeten de financiële instellingen voldoen aan
enkele kredietwaardigheidseisen (rating), zoals opgenomen in het treasurystatuut.
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Beschikbaarheidsrisico

12

Toelichting op de balans per 31 december 2021

12.1

Toelichting op de aard van de

Toelichting op de balans scheiding DAEB en Niet-DAEB

Niet-DAEB-activiteiten

per 31-12-2021

De maatregelen rondom de verhuurderheffing vanuit de
landelijke overheid en de omvangrijke saneringssteun
door de Autoriteit wonen leiden tot een significant effect
op de operationele kasstroom van woningcorporaties. We

We bezitten de volgende Niet-DAEB-verhuureenheden:

hebben ons financiële meerjarenplan zodanig aangepast
op deze maatregelen dat we de beschikbaarheid van

de Niet-DAEB-tak op onder deelnemingen in groepsmaatAantal vhe
2021

Aantal
vhe 2020

Bedrijfsonroerendgoed in
exploitatie

27

14

financiële stakeholders hanteren. We zijn voornemens ons

Geliberaliseerde huurwoningen in exploitatie

65

66

Niet-DAEB-bezit te verkopen om te kunnen investeren in

Parkeerplaatsen

216

225

duurzaamheid in het DAEB-bezit.

Grond uitgegeven in erfpacht

38

42

346

347

faciliteiten voor financiering en herfinanciering kunnen
continueren. We voldoen in de meerjarenplanning aan
de financiële kengetallen die toezichthouders en ander

In de DAEB-tak nemen we de nettovermogenswaarde van

Niet-DAEB-activiteit

schappijen. In de eliminatiekolom elimineren we deze
deelneming tegen het eigen vermogen van de Niet-DAEBtak.

De leningportefeuille is een volledig door WSW geborgde
portefeuille. Het aantrekken van Niet-DAEB-financiering is
de aankomende jaren niet nodig. Voor de beschikbaarheid

We hebben als doelstelling om al het Niet-DAEB-bezit in
de aankomende jaren te verkopen.

van financiering zijn we sterk afhankelijk van het blijvend
functioneren van het borgingsstelsel via het WSW.
Valutarisico
Geheel volgens ons treasurystatuut doen we alleen transacties in euro’s. We lopen dan ook geen valutarisico’s.
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12.2

DAEB en Niet-DAEB-activiteiten

ACTIVA

2021

DAEB
x € 1.000

2020

Niet-DAEB

Eliminaties

x € 1.000

x € 1.000

Totaal

DAEB
x € 1.000

x € 1.000

Niet-DAEB

Eliminaties

x € 1.000

x € 1.000

Totaal
x € 1.000

VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen
833.523

-

-

833.523

742.547

-

-

742.547

-

19.905

-

19.905

-

19.386

-

19.386

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

11.687

5.520

-

17.207

10.330

4.899

-

15.229

Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie

447

-

-

447

148

-

-

148

845.657

25.425

-

871.082

753.025

24.285

-

777.310

DAEB-vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Totaal van vastgoedbeleggingen
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zkn t. dienste v.d. expl.

7.248

-

-

7.248

7.490

-

-

7.490

7.248

-

-

7.248

7.490

-

-

7.490

24.289

-

-24.289

-

24.113

-

-24.113

-

195

-

-

195

235

-

-

235

4.278

167

-

4.445

7.117

384

-

7.501

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Overige effecten
Latente belastingvorderingen
Vorderingen op maatsch. waarin we deelnemen
Overige financiële vaste activa

-

237

-

237

-

272

-

272

40.641

1.584

-

42.225

41.816

1.502

-

43.318

69.403

1.988

-24.289

47.102

73.281

2.158

-24.113

51.326

922.308

27.413

-24.289

925.432

833.796

26.443

-24.113

836.126

Vastgoed bestemd voor de verkoop

-

-

-

-

-

433

-

433

Vastgoed in ontwikkeling best. voor de verkoop

-

1.241

-

1.241

-

1.241

-

1.241

1.674

-

1.674

-12

-

79

Totaal van financiële vaste activa
Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

-

1.241

-

1.241

-

186

25

-

211

91

-

-

-

-

14

-

-

14

704

-702

2

Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheid
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen

-

2

-

2

-

109

37

-

146

69

38

-

107

86

35

-

121

Overlopende activa

142

39

-

181

Totaal van vorderingen

437

103

-

540

260

765

-702

323

999

-

15.518

Liquide middelen

4.338

1.000

-

5.338

14.519

Totaal liquide middelen

4.338

1.000

-

5.338

14.519

999

-

15.518

3.438

-702

17.515

29.881

-24.815

853.641

Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

4.775

2.344

-

7.119

14.779

927.083

29.757

-24.289

932.551

848.575
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2021
PASSIVA

DAEB
x € 1.000

Niet-DAEB
x € 1.000

2020
Eliminaties

x € 1.000

Totaal

DAEB
x € 1.000

x € 1.000

Niet-DAEB
x € 1.000

Eliminaties
x € 1.000

Totaal
x € 1.000

EIGEN VERMOGEN
Herwaarderingsreserve

446.989

4.961

-

451.950

361.346

4.025

-

365.371

125.680

15.514

-19.539

121.655

Overige reserves

71.061

16.968

-21.929

66.100

Resultaat na belastingen van het boekjaar

94.635

2.360

-2.360

94.635

31.024

4.574

-4.574

31.024

24.113

-24.113

518.050

Totaal eigen vermogen

612.685

24.289

-24.289

612.685

518.050

4.596

-

-

4.596

9.299

-

-

9.299

138

4

-

142

VOORZIENINGEN
Voorziening onrendabele investeringen
Voorziening reorganisatiekosten

-

-

-

-

Voorziening negatieve deelnemingen

-

93

-

93

-

99

-

99

50

-

-

50

Latente belastingverplichtingen
Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen

43

-

-

43

415

152

-

567

387

552

-

939

655

-

10.529

-

-

199.052

5.054

245

-

5.299

9.874

207.365

-

-

207.365

199.052

26.542

-

-

26.542

31.873

-

-

31.873

4.590

-

14.039

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan banken
Derivaten
Verplichting uit hoofde van onroerende zaken VoV

10.298

5.039

-

15.337

9.449

Overige schulden

40.643

17

-

40.660

41.817

32

-

41.849

284.848

5.056

-

289.904

282.191

4.622

-

286.813

16.315

-

-

16.315

28.300

-

-

28.300

2.303

100

-

2.403

2.779

437

-

3.216

-

-

-

-

702

-

-702

-

Belastingen en premies soc. verz. en pensioenen

2.018

36

-

2.054

1.841

10

-

1.851

Overlopende passiva

3.860

31

-

3.891

4.838

44

-

4.882

24.496

167

-

24.663

38.460

491

-702

38.249

927.083

29.757

-24.289

932.551

848.575

29.881

-24.815

853.641

Totaal langlopende schulden
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers
Schuld groepsmaatschappijen

Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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12.3

DAEB en Niet-DAEB winst-en-verliesrekening

2021
DAEB

x € 1.000
Huuropbrengsten

Niet-DAEB
x € 1.000

2020
Eliminaties

x € 1.000

Totaal
x € 1.000

DAEB
x € 1.000

Niet-DAEB
x € 1.000

Eliminaties
x € 1.000

Totaal
x € 1.000

38.990

962

-

39.952

38.242

1.455

-

39.696

1.357

33

-

1.390

1.348

75

-

1.423

Lasten servicecontracten

-1.408

-31

-

-1.439

-1.463

-1

-

-1.464

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-2.662

-53

-

-2.715

-2.788

-94

-

-2.883

Opbrengsten servicecontracten

-11.103

-237

-

-11.340

-11.323

-298

-

-11.621

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Lasten onderhoudsactiviteiten

-5.044

-68

-

-5.112

-6.302

-55

-

-6.357

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

20.130

606

-

20.736

17.714

1.081

-

18.794

2.475

1.770

-571

3.674

2.732

12.631

-684

14.679

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten

-248

-6

-

-254

-255

-10

-

-265

-1.525

-1.430

571

-2.384

-2.026

-10.023

684

-11.365

702

334

-

1.036

452

2.597

-

3.049

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-7.413

5

-

-7.408

-9.224

-44

-

-9.267

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

89.052

1.303

-

90.355

38.916

1.378

-

40.293

509

172

-

681

246

28

-

274

82.148

1.480

-

83.628

29.938

1.362

-

31.300

141

112

-

253

-18

104

-

86

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

-207

-6

-

-213

-190

-12

-

-202

-66

106

-

40

-208

92

-

-116

-3.808

-22

-

-3.830

-947

-35

-

-982

Leefbaarheid

-961

-4

-

-965

-943

-12

-

-955

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

5.331

-

-

5.331

-7.515

-

-

-7.515

-

101

-

101

-23

139

-

116

-7.465

-

-

-7.465

-8.656

-

-

-8.656

-

-

-

-

-

-87

124

37

Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten interne lening

-

-

-

-

87

-

-124

-37

Saldo financiële baten en lasten

Rentebaten interne lening

-2.134

101

-

-2.033

-16.107

52

-

-16.055

Totaal van resultaat voor belastingen

96.011

2.601

-

98.612

29.898

5.138

-

35.036

-3.736

-247

-

-3.983

-3.448

-500

-

-3.948

Belastingen
Resultaat uit deelnemingen
Totaal van resultaat na belastingen

2.360

6

-2.360

6

4.574

-63

-4.574

-63

94.635

2.360

-2.360

94.635

31.024

4.574

-4.574

31.024
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12.4

DAEB en Niet-DAEB kasstroomoverzicht

2021
DAEB
x € 1.000

Niet-DAEB
x € 1.000

2020

Eliminaties
x € 1.000

Totaal
x € 1.000

DAEB
x € 1.000

Niet-DAEB
x € 1.000

Eliminaties
x € 1.000

Totaal
x € 1.000

Operationele activiteiten: ontvangsten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten

39.030

916

-

39.946

38.797

1.330

-

40.126

1.620

35

-

1.655

1.630

66

-

1.697

50

7

-

57

49

-7

-

42

-11

53

-

42

87

38

-87

38

40.689

1.012

-

41.701

40.563

1.427

-87

41.903

-3.669

-89

-

-3.758

-4.594

-183

-

-4.777

-10.551

-9

-

-10.560

-9.683

-2

-

-9.684

Overige bedrijfsuitgaven

-5.722

-495

-

-6.217

-4.965

-217

-

-5.182

Betaalde interest

-8.222

-

-

-8.222

-8.850

-87

87

-8.850

Ontvangen interest
Saldo ingaande kasstroom
Operationele activiteiten: uitgaven
Betalingen aan werknemers
Onderhoudsuitgaven

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-143

-4

-

-148

-38

-2

-

-40

-3.256

-

-

-3.256

-4.542

-

-

-4.542

-402

-

-

-402

-388

-

-

-388

-31.965

-597

-

-32.562

-33.060

-491

87

-33.463

8.724

415

-

9.139

7.503

937

-

8.440

2.243

617

-571

2.289

2.002

12.036

-

14.038

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VoV)

-

1.429

-

1.429

-

1.192

-

1.192

Verkoopontvangsten grond

-

10

-

10

-

443

-

443

2.243

2.056

-571

3.728

2.002

13.671

-

15.673

-1.233

-

-

-1.233

-7.302

-

-

-7.302

Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Saldo uitgaande kasstroom
Kasstroom uit operationale activiteiten
(Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet-woongelegenheden

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa
MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet-woongelegenheden

-14.611

-2

-

-14.613

-6.639

-2

-

-6.641

Aankoop, woon- en niet-woongelegenheden

-571

-

571

-

-

-

-

-

Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop

-368

-281

-

-649

-

-1.269

-

-1.269

Woningverbetering woon- en niet-woongelegenheden

-

-2

-

-2

-

-

-

-

Verwerving van materiële vaste activa

-16.783

-285

571

-16.497

-13.941

-1.271

-

-15.212

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-14.540

1.771

-

-12.769

-11.939

12.400

-

461

Investeringen overig

2021
DAEB
x € 1.000

Niet-DAEB
x € 1.000

2020

Eliminaties
x € 1.000

Totaal
x € 1.000

DAEB
x € 1.000

Niet-DAEB
x € 1.000

Eliminaties
x € 1.000

Totaal
x € 1.000

FVA
Ontvangsten verbindingen
Ontvangsten overig

-

-

-

-

-

355

-

355

2.185

-

-2.185

-

19.071

-

-19.071

-

Uitgaven overig
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

-2.185

2.185

-

-

-14.338

14.338

-

2.185

-2.185

-

-

19.071

-13.983

-4.733

355

-12.355

-414

-

-12.769

7.132

-1.583

-4.733

816

32.251

-

-

32.251

21.000

-

-

21.000

-38.800

-

-

-38.800

-23.186

-

-

-23.186

Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen
Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
Aflossing ongeborgde leningen
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename/afname van geldmiddelen

-

-

-

-

-

- 4.733

4.733

-

-6.549

-

-

-6.549

-2.186

-4.733

4.733

-2.186
7.070

-10.180

1

-

-10.179

12.449

-5.379

-

Geldmiddelen aan het begin van de periode

14.519

999

-

15.518

3.484

4.964

-

8.448

Geldmiddelen aan het einde van de periode

4.339

1.000

-

5.339

14.519

999

-

15.518

-10.180

1

-

-10.179

11.035

-3.965

-

7.070

Toename (afname) van geldmiddelen

We hebben gekozen voor een administratieve scheiding om de DAEB en
Niet-DAEB activiteiten te splitsen.
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Vaste activa
12.5

Vastgoedbeleggingen

12.5.1 DAEB-vastgoed in exploitatie en Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het volgende schema samengevat:
DAEB-vastgoed in
exploitatie

Niet-DAEB-vastgoed in
exploitatie

2021
x € 1.000

2020
x € 1.000

2021
x € 1.000

2020
x € 1.000

Aanschafwaarde

400.101

390.740

Cumulatieve herwaarderingen

342.246

304.824

-1.487

-3.776

Marktwaarde in verhuurde staat

742.347

695.564

19.386

27.106

Saldo renovatieprojecten
Effect stelselwijziging

20.873

30.882

200

-8.587

-

-

742.547

686.977

19.386

27.106

-

8.591

-

-

Saldo

742.547

695.568

19.386

27.106

Marktwaarde in verhuurde staat

742.347

695.564

19.386

27.106

Saldo renovatieprojecten

200

4

-

-

742.547

695.568

19.386

27.106

540

402

1

-

-

65

-

-

Desinvesteringen

-1.330

-2.026

-145

-8.487

Herwaardering

Boekwaarde per 1 januari
Mutaties
Investeringen
Investeringen renovaties

86.246

32.744

903

183

Terugneming van waardeverminderingen

2.806

6.172

404

1.194

Mutatie renovatieprojecten

2.070

196

-

-

Herclassificaties

644

610

-644

-610

Overboekingen

-

8.816

-

-

Totaal mutaties

90.976

46.979

519

-7.720

Aanschafwaarde

399.636

400.101

20.404

20.873

Cumulatieve herwaarderingen
Marktwaarde in verhuurde staat
Saldo renovatieprojecten
Boekwaarde per 31 december

431.617

342.246

-499

-1.487

831.253

742.347

19.905

19.386

2.270

200

-

-

833.523

742.547

19.905

19.386
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Renovatieprojecten in vastgoed in exploitatie

Marktwaarde
DAEB-vastgoed in
exploitatie
2021
x € 1.000

Verkrijgingsprijzen per 1 januari
Cum. herwaardering onrendabele investeringen
Voorziening onrendabele investeringen

Niet-DAEB-vastgoed in
exploitatie
2020

x € 1.000

2021
x € 1.000

Verloopstaat marktwaarde 2020-2021

x € 1.000

2020
x € 1.000

9.290

1.812

-

-

-18.389

-10.399

-

-

9.299

8.591

-

-

200

4

-

-

Boekwaarde per 1 januari

Marktwaarde 2020
Grond in erfpacht
Renovatieprojecten

14.385

7.546

-

Niet-DAEB
x € 1.000

Totaal
x € 1.000

742.547

19.386

761.933

-

-1.300

-1.300

-200

-

-200

742.347

18.086

760.433

-1.075

-17

-1.092

543

-543

-

-532

-560

-1.092

14.843

336

15.179

663

-3

660

Wijzigingen in de marktwaarde door:
Voorraadmutaties
Classificatiewijzigingen
Totaal wijziging voorraadmutaties

Mutaties
Investeringen renovaties

DAEB

-

WOZ-waarde
Achterstallig onderhoud

Mutaties onrendabele investeringen

-7.413

-7.990

-

-

Opleveringen investeringen

-5.776

-68

-

-

Mutatiekans

-4.248

-234

-4.482

Contracthuur en leegstand

-5.468

43

-5.425

-2.235

-

-2.235

144

-210

-66

3.699

-68

3.631

Opleveringen onrendabele investeringen
Mutaties voorz. onrendabele investeringen
Totaal mutaties

Verkrijgingsprijzen per 31 december

5.575

-

-

-

-4.701

708

-

-

Complexdefinitie en verkooprestricties
Overige objectgegevens

2.070

196

-

-

Totaal wijziging objectgegevens

17.899

9.290

-

-

Methodische wijzigingen Handboek en software

-8.180

-375

-8.555

-20.227

-18.389

-

-

Parameteraanpassingen door validatie Handboek

18.079

302

18.381

Voorziening onrendabele investeringen

4.598

9.299

-

-

Boekwaarde per 31 december

2.270

200

-

-

Cum. voorzieningen onrendabele investeringen

In de posten DAEB-vastgoed in exploitatie en Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie hebben we
5.512 wooneenheden, 449 parkeerplaatsen, 71 winkels/bedrijfsruimten en 38 grondkavels uitgegeven in erfpacht opgenomen, die we afzonderlijk hebben gewaardeerd.

Parameteraanpassingen door marktontwikkelingen:
Macro-economische parameters
Leegwaardestijging
Instandhoudings- en mutatieonderhoud

opgenomen. In 2021 hebben er zich voor € 644K herclassificaties voorgedaan waarbij objecten
van de Niet-DAEB-tak naar DAEB-tak zijn overgeheveld.
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4.607

888

50.633

-16.751

-282

-17.033

Disconteringsvoet

19.645

570

20.215

Verhuurderheffing

16.967

54

17.021

1.729

18

1.747

Totaal wijziging parameteraanpassingen

75.840

1.350

77.190

Marktwaarde 2021

831.253

18.735

849.988

-

1.170

1.170

831.253

19.905

851.158

2.270

-

2.270

833.523

19.905

853.428

Overige marktontwikkelingen

Onder het Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie hebben we de grond in erfpacht voor € 1.170K

4.505
49.745

Grond in erfpacht
Renovatieprojecten

Beleidswaarde

Verschil marktwaarde en beleidswaarde van het vastgoed

zijn de werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger,

De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is

in exploitatie

dan de normen die ingerekend zijn ter bepaling van de

ultimo 2021 € 452.885 (2020: € 381.799)

Per 31 december 2021 is in totaal € 451,9 mln aan on-

marktwaarde, voortvloeiend uit onze beoogde kwaliteit-

gerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves

en beheersituatie.

Bij de beleidswaardeberekening hebben we de volgende

begrepen (2020: € 365,4 mln) uit hoofde van waardering

uitgangspunten gehanteerd:

van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde

Dit betekent dat we slechts een deel van de in de jaarre-

•

de disconteringsvoet voor 2021 is 5,88% (2020:

in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed

kening verantwoorde marktwaarde (en daarmee van het

6,38%)

hebben we in overeenstemming met het Handboek

eigen vermogen) in de toekomst realiseren.

de streefhuur per maand is € 632 per woning (2020:

modelmatig waarderen bepaald. Hiermee is de waar-

€ 615 per woning)

dering volgens de in de Woningwet voorgeschreven

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde

de lasten onderhoud bedragen € 2.294 per woning

waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële

ultimo 2021 en 2020 bestaat uit de volgende onderde-

per jaar (2020: € 2.162 per woning)

besluiten geldende ten tijde van het opmaken van de

len:

de beheerslasten bedragen € 868 per woning per

jaarverslaggeving.

•
•
•

2021

jaar (2020: € 812 per woning)
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering

851.158

761.732

Beschikbaarheid (doorexploiteren)

-50.741

-76.822

Betaalbaarheid (huren)

-219.366

-215.015

stijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het

Kwaliteit (onderhoud)

-113.872

-83.795

DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door

Beheer (beheerkosten)

-14.294

-4.301

-398.273

-379.933

452.885

381.799

is sterk afhankelijk van ons beleid. Onze mogelijkheden

positieve of negatieve aanpassing van deze uitgangs-

om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huur-

punten heeft op de beleidswaarde:

Disconteringsvoet
Streefhuur per
maand
Lasten onderhoud
per jaar, per vhe
Lasten beheer
per jaar, per vhe

Effect op
beleidswaarde

wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwik-

Mutatie t.o.v.
uitgangspunten

(bedragen x 1.000)

0,5% hoger

€ -38.707

behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat we

€ 42.495

duurzaam willen voorzien in passende huisvesting voor

€ 50 hoger

kelingen, zoals demografie en ontwikkeling van de

mensen die dat zelf niet (goed) kunnen, vervreemden
€ 100 hoger

€ -15.369

€ 50 hoger

€ -7.611

x € 1.000

Marktwaarde in verhuurde staat

In onderstaande tabel geven we aan welk effect een

Effect op
beleidswaarde

x € 1.000

2020

we slechts een beperkt deel van het vastgoed in exploitatie. Daarnaast verhogen we bij mutatie van de woning

Beleidswaarde

Dit impliceert dat circa 65% (2020: 73%) van het totale
eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de
beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig.

slechts bij uitzondering de huur tot de markthuur en
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Verzekering & zekerheden
De materiële vaste activa hebben we verzekerd tegen

12.5.2 Onroerende zaken verkocht onder

In de post onroerende zaken verkocht onder voorwaar-

voorwaarden

den hebben we in totaal 84 verhuureenheden opgenoOnroerende zaken
verkocht onder
voorwaarden

aanschaf- of voortbrengingskosten. We passen de verzekerde waarde voor ons BOG/MOG/ZOG jaarlijks aan het
indexcijfer voor bedrijfsgebouwen en kantoren aan, zo-

2021

als dit door het CBS wordt berekend. De verzekerde som

x € 1.000

men. De contracten zijn enkel terugkoopverplichtingen.
De contractvormen hebben de goedkeuring van de
2020

x € 1.000

voor het BOG/MOG/ZOG op basis van herbouwwaarde

Stand per 1 januari

op balansdatum is € 99,047 mln.

Verkrijgingsprijzen

10.577

11.682

Cumulatieve
herwaarderingen

4.652

3.514

15.229

15.196

Het woningbezit is verzekerd tegen een vaste premie per
woning, onafhankelijk van de werkelijke waarde van de
woningen.
Het onroerend goed hebben we nagenoeg in zijn geheel
gefinancierd met kapitaalmarktleningen onder over-

Boekwaarden per 1 januari

Het grootste deel van de contracten is gebaseerd op het

Desinvesteringen

-423

-1.105

Herwaarderingen

2.401

1.138

Totaal mutaties

1.978

33

tingen op de marktwaarde tussen 10% en 35%. In 2021
hebben we 3 woningen teruggekocht. Hiervan zijn er in
en 1 is teruggenomen in exploitatie.

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen

10.154

10.577

plichting geldt. We hebben het WSW gevolmachtigd om,

Cumulatieve
herwaarderingen

7.053

4.652

17.207

15.229

op het gehele bezit. Van deze volmacht heeft het WSW

Koopgarantprincipe waarbij sprake is van verleende kor-

2021 2 zonder bijzondere verkoopconstructie verkocht

Mutaties:

heidsgarantie waarvoor jegens het WSW een obligoverin voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen

minister.

Boekwaarden per 31 december

gedurende het verslagjaar geen gebruik gemaakt.
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12.5.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de
eigen exploitatie

2021
x € 1.000

2020
x € 1.000

Onder de post Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie hebben we
onze nieuwbouwprojecten opgenomen welke nog in ontwikkeling zijn.

Stand per 1 januari
Verkrijgingsprijzen

148

4.729

-

-2.774

Boekwaarden per 1 januari

148

1.955

een project ultimo boekjaar een negatieve stand vertoont boeken wij deze over naar

Boekwaarden na stelstelwijziging per 1 januari

148

1.955

de voorziening onrendabele investeringen. Ultimo 2021 is er geen sprake van een

Herwaardering

gevormde voorziening voor onrendabele investeringen.

Mutaties:
Investeringen

299

8.311

Overboeking oplevering verkrijgingsprijs

-

-12.892

Overboeking oplevering herwaardering

-

4.011

Herwaarderingen

-

-1.237

299

-1.807

Totaal mutaties

Onrendabele toppen op projecten worden gesaldeerd met investeringen. Indien

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen

447

148

Boekwaarden per 31 december

447

148
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12.6

Materiële vaste activa

De mutaties in de onroerende en roerende zaken staan in
het volgende schema samengevat:

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
Onroerende en roerende
zaken ten dienste van de
exploitatie

exploitatie
(Des)Investeringen
De investeringen zijn voornamelijk investeringen in

2021

2020

x € 1.000

x € 1.000

installaties van het kantoorpand, kantoormeubilair en in

Stand per 31 december

automatisering.

Verkrijgingsprijzen

12.602

12.708

Cumulatieve afschrijvingen

-5.112

-4.530

Boekwaarden per 1 januari

7.490

8.178

65

146

-30

-252

Binnen de activa ten dienste van de exploitatie hanteren
we de volgende componenten en afschrijvingstermijnen:

Mutaties:
Investeringen

Component

Afschrijvingstermijn

Grond

Geen afschrijvingen

Opstal

Lineair 50 jaar

Installaties

Lineair 15 jaar

Inventaris

Lineair 10 jaar

Vervoermiddelen

Lineair 7 jaar

Automatisering

Lineair 5 jaar

Overige inventarissen

Lineair 10 jaar

Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen

-

252

Afschrijvingen

-277

-834

Totaal mutaties

-242

-688

Verkrijgingsprijzen

12.637

12.602

Cumulatieve afschrijvingen

-5.389

-5.112

Boekwaarden per 31 december

7.248

7.490

Stand per 31 december
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12.7

Financiële vaste activa

12.7.1 Deelnemingen Woonmensen Holding BV
2021
x € 1.000
Saldo per 1 januari

12.7.2 Overige effecten
2020

x € 1.000
-

x € 1.000
-

Mutaties in het boekjaar:
Voorziening negatieve deelnemingen

Saldo per 1 januari

2020
x € 1.000

235

274

-40

-39

1

1

Optierecht derivaten

194

234

Saldo per 31 december

195

235

Mutaties:
-6

63

Resultaat Woonmensen Holding BV

6

-63

Saldo per 31 december

-

-

De Woonmensen te Apeldoorn is voor 100% eigenaar van
Woonmensen Holding BV.

2021

Optierecht derivaten
100 aandelen Woningnet N.V.

Vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2014 werkten we voor de woonruimteverdeling via Woonkeus met
Woningnet. Een van de voorwaarden om met dit systeem
te mogen werken is dat deelnemende corporaties aandelen hebben in Woningnet N.V. We hebben het minimaal
vereiste aantal van 100 aandelen in 2008 aangeschaft en
nog steeds in bezit.
Het optierecht derivaten is het recht van de bank om de
rente te bepalen na afloop van het rentetijdvak. Verdere
toelichting staat onder de embedded derivaten onder de
langlopende leningen.
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12.7.3 Latente belastingvordering

2021
x € 1.000

2020
x € 1.000

Afschrijvingspotentieel

1.337

2.222

Langlopende leningen

192

240

Compensabele verliezen

2.555

6.583

Derivaten

3.417

2.412

Saldo per 1 januari

7.501

11.457

Compensabele verliezen

Een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal

Een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal com-

afschrijvingspotentieel ontstaat als de marktwaarde lager

pensabele verliezen vormen we voor zover we voldoende

is dan de fiscale boekwaarde. Voor die complexen waar de

sterke aanwijzingen hebben dat er in de toekomst vol-

marktwaarde hoger is dan de fiscale boekwaarde heb-

doende fiscale winst beschikbaar is voor realisatie van de

ben we nog een afschrijvingspotentieel. Dit potentieel is

latente vordering. De gewaardeerde fiscale verliezen ver-

contant gemaakt tegen 2,37% rente. Het kortlopende deel

rekenen we, rekening houdend met de geldende termijn

bedraagt € 112K.

voor verliesverrekening, met de verwachte toekomstige
fiscale winsten. De latentie hebben we tegen contante

Mutaties:
Afschrijvingspotentieel

Afschrijvingspotentieel

Agio leningruil Vestia

waarde verantwoord.

-614

-885

Agio leningruil Vestia

349

-

De volkshuisvestelijke bijdrage in de leningruil met Vestia

Langlopende leningen

-30

-48

is fiscaal voor 50% aftrekbaar in 2021 en voor 50% aftrek-

Derivaten

-2.555

-4.028

baar in 2022. Hierdoor ontstaat een actieve latentie voor

In de jaarrekening is voor de gewaardeerde derivaten een

-207

1.005

-3.056

-3.956

2021. De latentie hebben wij contant gemaakt en is vol-

verschil tussen de waardering die de fiscus toepast en de

ledig kortlopend.

waardering toegepast in de jaarrekening. De latentie loopt

723

1.337

Compensabele verliezen
Derivaten
Totaal mutaties
Afschrijvingspotentieel
Agio leningruil Vestia

349

-

Langlopende leningen

162

192

-

2.555

Derivaten

3.210

3.417

Saldo per 31 december

4.445

7.501

Compensabele verliezen

lineair af vanaf herzieningsdatum tot einde looptijd van
Waarderingsverschil langlopende leningen

de derivaten. We hebben deze tegen contante waarde

In het kader van de integrale belastingplicht voor de ven-

(2,37%) verantwoord. Het kortlopende gedeelte van deze

nootschapsbelasting hebben we het verschil bepaald tus-

latentie bedraagt € 206K.

sen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van de
leningen o/g. Omdat de economische waardering van de

Latente belastingverplichtingen niet tot waardering gebracht

De post latente belastingvorderingen zijn de tot waarde-

leningen o/g hoger is dan de fiscale waardering, ontstaat

Voor de onroerende zaken in exploitatie hebben we voor

ring gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen tussen

een latente belastingvordering voor het verrekenbare

wat betreft het afschrijvingspotentieel een latentie ge-

de waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering.

tijdelijke verschil. Ultimo boekjaar bestaat de latente belas-

vormd. Voor het overige verschil tussen fiscale waardering

Verder is sprake van fiscaal compensabele verliezen.

tingvordering uit een disagio van € 161.941. Deze latentie

en commerciële waardering van de activa in exploitatie in

hebben we tegen contante waarde bepaald (25,8%) en het

de jaarrekening hebben we geen latentie opgenomen. Dit

kortlopende gedeelte bedraagt € 30K.

vanwege de onzekerheid van realisatie hiervan. Het uit-
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gangspunt op basis van ons beleid is dat we het vastgoed

heid volledig voorzien. Over zekerheden is niets overeen-

in exploitatie blijvend verhuren.

gekomen.

12.7.4 Vorderingen op maatschappijen waarin we

12.7.5 Overige financiële vaste activa

deelnemen

2021
2021
x € 1.000

2020
x € 1.000

Woonmensen Holding BV

6%

272

307

Joseph Specials BV

6%

210

210

482

517

Aflossingen komend boekjaar

-35

-35

Afwaardering oninbare lening

-210

-210

Saldo per 31 december

237

272

x € 1.000

2020
x € 1.000

Afwikkeling swapcontracten

41.817

42.993

Afschrijvingen

-1.176

-1.176

40.641

41.817

1.501

1.410

83

91

Saldo per 31 december
Te vorderen indexering Kanaalzone
per 1 januari
Indexering boekjaar
Te vorderen indexering Kanaalzone
per 31 december
Saldo per 31 december

1.584

1.501

42.225

43.318

In 2013 heeft de Woonmensen een marktconforme lening
verstrekt van € 800K aan Woonmensen Holding BV tegen

In 2019 zijn zes renteswap contracten genoveerd en door-

een rentepercentage van 6%. Deze lening heeft een loop-

gezakt in twee nieuwe vastrentende leningen bij NWB

tijd van tien jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 35K.

Bank. De waarde van de swapcontracten op het moment

Verdere aanvullende zekerheden zijn niet gesteld.

van overdracht wordt gedurende de looptijd van de nieuwe leningen (2051 resp. 2061) geamortiseerd (effectieve

In 2016 heeft de Woonmensen een marktconforme lening

rentemethode). Door herontwikkeling van de Kanaalzone

verstrekt van € 210K aan Joseph Specials BV tegen een

hebben we nog een vordering vanuit de indexering voor

rentepercentage van 6%. Deze lening heeft een looptijd

Fase 3 en Fase 4. De ontwikkeling van deze deelprojecten

van tien jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 21K. De

staat gepland voor 2022/2024 op basis van de geactuali-

Autoriteit woningcorporaties heeft hiervoor, als bedoeld in

seerde grondexploitatie door de gemeente Apeldoorn. De

artikel 21a lid3 van de Woningwet, ontheffing verleend. De

strategische aankopen indexeren we tot aan inbreng in de

lening aan Joseph Specials is in het kader van oninbaar-

Grondexploitatie (Grex) jaarlijks met 3%.
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12.8

Vlottende activa

12.9

12.8.2 Vastgoed in ontwikeling bestemd voor de

Vorderingen

verkoop
Voorraden

2021
2021
x € 1.000

Vastgoed bestemd voor de verkoop

x € 1.000

2020

Boekwaarde per 1 januari

x € 1.000

Investeringen

-

433

Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor de verkoop

1.241

1.241

Voorziening grondposities

Saldo per 31 december

1.241

1.674

Boekwaarde per 31 december

Boekwaarde per 31 december

x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari

2020
x € 1.000

433

-

Aankopen

-

433

Verkopen

-433

-

-

433

Boekwaarde per 31 december

In het boekjaar zijn de twee teruggekochte woningen uit
2020 verkocht. In 2021 hebben we 3 woningen terugge-

12.9.1 Huurdebiteuren

x € 1.000

1.566

1.301

-

265

1.566

1.566

-325

-325

1.241

1.241

Ultimo 2021 bestaat deze post voorraad in ontwikkeling

12.8.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop
2021

2020

2021
x € 1.000
Zittende huurdebiteuren
Vertrokken huurdebiteuren

2020
x € 1.000

369

287

238

267

606

554

Voorziening wegens oninbaarheid

-395

-475

Saldo per 31 december

211

79

2021

2020

bestemd voor de verkoop uit aangekochte gronden voor
de ontwikkeling van de Kanaalzone voor € 1.566K. Voor

12.9.2 Overheid

toekomstige verwachte verliezen hebben we een voorziening getroffen van € 325K. Per saldi is de boekwaarde op
31 december € 1.241K.

x € 1.000

x € 1.000

Gemeentelijke diensten

-

14

Saldo per 31 december

-

14

12.9.3 Vorderingen groepsmaatschappijen
2021

kocht. Hiervan zijn in 2021 2 woningen zonder bijzondere

x € 1.000

2020
x € 1.000

verkoopconstructie doorverkocht en 1 woning is terugge-

Woonmensen Holding BV

2

2

nomen in exploitatie bestemd voor verhuur.

Saldo per 31 december

2

2
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12.9.4 Overige vorderingen

12.10
2021
x € 1.000

Liquide middelen

2020

2021

x € 1.000

x € 1.000

Overige vorderingen

146

107

Kas

Saldo per 31 december

146

107

13

Eigen vermogen

13.1

Herwaarderingsreserve

2020
x € 1.000

1

1

Rekening-courant bank

5.337

15.517

Totaal

5.338

15.518

2021
x € 1.000
Stand per 1 januari

2020
x € 1.000

365.371

333.683

-565

-1.470

Onder de overige vorderingen zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar.

2021
x € 1.000
Te vorderen op VvE's
Door te berekenen aan derden
Vooruitbetaalde bedragen
Totaal

Realisatie door verkoop

beklemd voor een bedrag van € 365K als gevolg van een

Ongerealiseerde
herwaardering boekjaar

87.144

33.158

Totaal mutaties

86.579

31.688

451.950

365.371

aan de gemeente Apeldoorn afgegeven bankgarantie

12.9.5 Overlopende activa

Aflossingen komend boekjaar

Het bedrag vermeld onder Rekening-courant bank is

2020
x € 1.000

35

35

1

-

109

76

36

10

181

121

i.v.m. het in bouwexploitatie brengen van het plangebied
Dovenetel. Deze bankgarantie is begin 2022 komen te

Stand per 31 december

vervallen.
De herwaarderingsreserve DAEB en Niet-DAEB vastgoed in
exploitatie is het positieve verschil tussen de marktwaarde
(op basis van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde) en de verkrijgingsprijs exclusief afschrijvingen. Over de realiseerbaarheid van de waarde van de
onroerende zaken in exploitatie en het hiermee samenhangende deel van de herwaarderingsreserve is nadere
toelichting opgenomen in het bestuursverslag.

125

13.2

Overige reserves

14
2021
x € 1.000

Voorzieningen
14.1

2020
x € 1.000

Stand per 1 januari

152.679

153.343

Resultaat boekjaar

94.635

31.024

Realisatie uit herwaarderingsreserve

565

1.470

Overboeking ongerealiseerde herw.

-87.144

-33.158

160.735

152.679

		

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
2021
Saldo per 1 januari
-

142

410

Voorstel resultaatbestemming

Voorziening latente
belastingverplichtingen

50

57

Voorziening negatieve deelnemingen

99

37

Voorstel resultaatbestemming is om het resultaat ter

Overige voorzieningen

939

804

10.529

1.308

-

8.591

10.529

9.899

Voorziening reorganisatiekosten

grootte van € 94.635K te doteren aan onze overige reserves, overeenkomstig artikel 25 van de statuten. Daarnaast is het voorstel om het niet-gerealiseerde resultaat

Stelselwijziging
Saldo per 1 januari na stelselwijziging

van € 87.144K bestaande uit niet gerealiseerde waarde-

Mutaties in:

veranderingen vastgoed in exploitatie ten gunste van

Onrendabele investeringen

de herwaarderingsreserve te brengen.

Reorganisatiekosten

We hebben de resultaatbestemming vooruitlopend op
en onder voorbehoud van de vaststelling door de Raad
van Commissarissen al in de jaarrekening 2021 verwerkt.

eigen exploitatie. Dit kunnen zowel nieuwbouwprojecten zijn als investeringen in 		
bestaand bezit (bijvoorbeeld renovaties of 		
verduurzamingsprojecten).
Voor een nadere toelichting op de voorziening onrendabele investeringen verwijzen

-4.703

708

in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie inzake nieuwbouwprojecten. Voor de 		

-142

-268

-7

-7

Negatieve deelnemingen

-6

62

-372

135

-5.230

630

Totaal mutaties

het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor

we naar de toelichting op de post vastgoed

Latente belastingverplichtingen
Overige voorzieningen

De jaarrekeningpost voorziening onrendabele
investeringen betreft voorzieningen voor 		

9.299

Stand per 31 december

investeringen

2020

x € 1.000 x € 1.000
Voorziening onrendabele
investeringen

Voorziening onrendabele

verduurzamingsprojecten verwijzen wij naar
de activa in exploitatie. Deze voorziening is
volledig kortlopend.

In de statuten staan geen specifieke bepalingen opgenomen over de resultaatbestemming. We hebben onze

Saldo per 31 december

middelen in 2021 uitsluitend besteed in het belang van

Voorziening onrendabele
investeringen

de volkshuisvesting.

14.2
4.596

9.299

Voorziening reorganisatiekosten

-

142

Latente belastingverplichtingen

43

50

Voorziening negatieve deelnemingen

93

99

Overige voorzieningen
Stand per 31 december

567

939

5.299

10.529

Voorziening reorganisatiekosten

Per ultimo 2021 is de voorziening
reorganisatiekosten nihil.
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14.3

Voorziening latente belastingverplichtingen

14.4

15

Voorziening negatieve deelnemingen

Langlopende schulden

De voorziening latente belastingverplichtingen hebben

De voorziening negatieve deelnemingen heeft betrek-

we gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de

king op de verwachte terugbetaling inzake de deelne-

De mutaties van de schulden aan banken kunnen we als

fiscale waardering en de waardering in deze jaarreke-

mingen Woonmensen Holding BV.

volgt toelichten:

14.5

15.1

ning. Onder deze post hebben we opgenomen:
•

voorziening optierecht derivaten voor € 43K

Overige voorzieningen

Schulden aan banken

Onder de overige voorzieningen hebben we de volgenDe samenstelling en het verloop van de post is als volgt:
2021
x € 1.000

de voorzieningen opgenomen:

x € 1.000

2020
x € 1.000

2021

Saldo 1 januari
Voorziening optierecht derivaten

50

2021

57

Mutaties in:
Optierecht derivaten

-7

-7

Saldo per 31 december

43

50

x € 1.000

2020
x € 1.000

Jubilea

144

124

Loopbaanontwikkeling

119

105

40

40

Langdurig zieken

130

115

Juridische claims

100

500

34

55

567

939

Koopgarant

Glasfonds
Saldo per 31 december

Saldo per 1 januari

2020
x € 1.000

227.352

229.538

Bij: nieuwe leningen

24.852

21.000

Bij: Agio Vestia lening

2.876

-

Aflossingen

-31.400

-23.186

Boekwaarde per 31 december

223.680

227.352

Aflossingen komend boekjaar

-16.315

-28.300

207.365

199.052

2021

2020

Saldo per 31 december

Specificatie boekwaarde per 31 dec

x € 1.000
Schulden aan banken
Agio Vestia lening

x € 1.000

220.804

227.352

2.876

-

223.680

227.352

Ultimo 2021 zijn leningen met een totaalbedrag van
€ 223.680K geborgd door het WSW. Dit is inclusief de
opgenomen 1,5 mln euro uit de variabele hoofdsomlening met een maximaal op te nemen bedrag van
10 mln euro.
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Rentepercentages

x € 1.000

De aflossingsverplichtingen die op de doorlopende leningen

Vestia Leningruil

Variabel

8.500

binnen 12 maanden na de afloop van het jaar vervallen zijn niet

In het belang van de volkshuisvesting is sectorbreed naar een

0% - 2%

34.000

opgenomen onder Schulden/leningen kredietinstellingen, maar

structurele oplossing gezocht voor woningcorporatie Vestia. In

2% - 3%

16.000

3% - 4%

68.000

onder de kortlopende schulden. De aflossingsverplichting ultimo

2021 hebben 251 corporaties bijgedragen aan een oplossing

4% - 5%

97.180

2021 is € 16.315.

voor de hoge rentelasten van Vestia. Corporaties hebben met

5% - 6%

223.680

Renteherzieningsperiode

x € 1.000

Vestia nieuw afgesloten leningen met lage rentes uitgeruild met
De marktwaarde van de leningenportefeuille inclusief opgelopen

leningen van Vestia die een hogere rente kennen, waardoor per

rente is € 312.140K (exclusief opgelopen rente:

saldo een herverdeling van de rentelasten tussen de corporatie

€ 309.138K). We hebben de marktwaarde berekend tegen de

en Vestia heeft plaats gevonden. Stichting de Woonmensen heeft

swapcurve op basis van de zes-maands Euribor waarbij we voor

hieraan deelgenomen, wat resulteerde in een lening met een no-

1 - 3 mnd

-

3 - 6 mnd

-

6 mnd - 1 jr

-

de marktwaarde enkel de basisrente (= rente exclusief opslag)

minale hoofdsom van € 1.851K en een volkshuisvestelijke bijdrage

1 - 5 jr

-

hebben genomen).

in de vorm van agio van € 2.876K, ontstaan door het verschil

5 - 10 jr

29.000

> 10 jr

29.000

Resterende looptijd

tussen de nominale waarde en de marktwaarde van de lening. De
De gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen is 3,16%

volkshuisvestelijke bijdrage is ten laste van het resultaat gebracht

(2020: 3,57%). De gemiddelde restant looptijd is 18,45 jaar (2020:

en verantwoord onder de overige organisatiekosten.

17,15 jaar). Op de leningen zijn geen hypothecaire zekerheden

x € 1.000

verstrekt.

De nominale hoofdsom wordt afgelost na 40 jaar. De rente

< 1 jr

16.315

1 - 5 jr

47.420

bedraagt 4,86% gedurende de hele looptijd. Jaarlijks wordt rente

5 -10 jr

27.217

10 - 15 jr

22.000

betaald en valt een deel van het agio vrij, bestaande uit het ver-

15 - 20 jr

-

> 20 jr

110.728

schil tussen de in betreffend jaar betaalde rente en de berekende
effectieve rente.

223.680
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15.2

Derivaten

Onder de langlopende schulden hebben we voor

Het verloop van deze post is als volgt:

€ 26.542K aan zogenaamde ‘extendibles’ opgenomen. Bij

2021

deze leningen betalen we gedurende het tweede tijdvak
een vaste rente die lager is dan de marktrente zoals die op
het moment van afsluiten gold. In ruil hiervoor hebben we
de tegenpartij het recht gegeven om bij het begin van het
derde tijdvak de vaste rente om te zetten in een variabele
rente. Dit recht van de tegenpartij is een embedded derivaat dat is afgescheiden van het basiscontract. We hebben
dit afzonderlijk in de balans verwerkt onder de derivaten.

x € 1.000
Saldo 1 januari

31.873

Waardeverandering derivaten
Saldo per 31 december

2020
x € 1.000
24.359

-5.331

7.514

26.542

31.873

Verdere toelichting op derivaten hebben we opgenomen
in de grondslagen onder financiële instrumenten en
risicobeheersing.

De belangrijkste kenmerken van de embedded derivaten
en de reële waardes hebben we hieronder weergegeven:

Lening

Hoofdsom
x € 1 mln

Ingangsdatum

Huidige
rente

Optie
datum

Einddatum

Optie
vaste rente

Marktwaarde
31-12-2021

Extendible

14

3-jul-06

4,16%

2-jul-26

2-jul-46

4,50%

-10.847

-12.925

Extendible

15

28-aug-07

4,5725%

30-aug-27

28-aug-52

4,85%

-15.695

-18.948

-26.542

-31.873

x € 1.000

Totaal

Marktwaarde
31-12-2020
x € 1.000
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15.3

Verplichtingen uit hoofde van onroerende

De samenstelling en het verloop van de post is als volgt:

15.4

Overige schulden

zaken verkocht onder voorwaarden
2021
x € 1.000

De terugkoopverplichting woningen VoV betreft de terugkoopverplichting van onroerende zaken die we onder een

Saldo 1 januari

regeling Verkoop onder Voorwaarden hebben overgedra-

Terugkoopverplichting
ontstaan bij overdracht

gen aan derden. De terugkoopverplichting waarderen we

Verminderingen

jaarlijks. Daarnaast toetsen we deze aan de bij overdracht
ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de
terugkoopverplichting houden we rekening met de waardeontwikkelingen van onroerende zaken en specifieke
contractvoorwaarden met derden.

2020
x € 1.000

x € 1.000

11.007

11.849

3.032

2.430

14.039

14.279

Herwaarderingen
Saldo mutaties

-423

-842

1.721

602

1.298

-240

Saldo 31 december
Terugkoopverplichting ontstaan
bij overdracht
Vermeerderingen/
verminderingen
Totaal

2020
x € 1.000

Waarborgsommen
Saldo per 1 januari

32

35

-14

-3

18

32

Saldo per 1 januari

41.817

42.993

Afschrijvingen

-1.175

-1.176

Mutaties
Agio doorzakken derivaten

Mutaties in:
Teruggekochte onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden

2021

Saldo per 31 december

40.642

41.817

40.660

41.849

In 2019 zijn zes renteswap contracten genoveerd en door10.584

11.007

4.753

3.032

15.337

14.039

gezakt in twee nieuwe vastrentende leningen bij NWB
Bank. Als gevolg hiervan wordt op deze nieuwe leningen een hogere rente betaald dan de marktrente op het
moment van afsluiten. Hierdoor is de reële waarde bij de

In 2021 hebben we 3 woningen teruggekocht, waardoor

eerste waardering van de leningen hoger dan de nominale

de terugkoopverplichting daalt met € 423K. Hiervan zijn in

waarde. Het agio is opgenomen onder de post overige

2021 2 woningen zonder bijzondere verkoopconstructie

schulden (ultimo 2021 € 40.641K) en wordt gedurende de

doorverkocht, 1 woning is teruggenomen in exploitatie

looptijd van de nieuwe leningen (2051 resp. 2061) ge-

bestemd voor verhuur. Door een gemiddelde waardestij-

amortiseerd (effectieve rentemethode).

ging van de overgebleven onroerende zaken met 17,13%
stijgt de terugkoopverplichting in 2021 met €1.721K.
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16

Kortlopende schulden

17

16.1

Belastingen, premies sociale verzekeringen en
pensioenen
2021
x € 1.000

2020
x € 1.000

Niet uit de balans blijkende rechten
en verplichtingen

17.1.1 Voorwaardelijke verplichtingen

Onderhoud

WSW-deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten

De nog openstaande verplichtingen voor uit te voeren

obligoverplichting. In het kader van het strategisch pro-

onderhoudswerkzaamheden uit 2021 bedraagt ultimo

Omzetbelasting

994

1.709

gramma van het WSW is de obligoverplichting in 2021 om-

boekjaar € 2.251K. Het betreft voornamelijk verplichtingen

Loonbelasting, premies sociale lasten en pensioenen

127

142

gezet in een jaarlijks obligo en een gecommitteerd obligo.

voortkomend uit planmatig en contractonderhoud. De

Vennootschapsbelasting

933

-

De inning van jaarlijks obligo is voor de komende jaren

totale financiële verplichting (excl. het hierboven ver-

2.054

1.851

ingerekend in de meerjarenbegroting conform de voor-

melde bedrag) voortkomend uit de aangegane meerjarig

schriften van AW en WSW en in 2021 is € 147K afgedragen.

onderhoudscontracten (gewogen gemiddelde looptijd 1,3

16.2

Overlopende passiva

jaar), bedraagt voor de komende jaren € 2.841K. Hiervan is
2021

x € 1.000
Nog te betalen vakantiedagen

2020

17.1.2 Aangegane verplichtingen nieuwbouw en

x € 1.000

onderhoud

€ 1.228K aan te merken als een verplichting met een duur
korter dan een jaar (verplichting voor het jaar 2022).

185

151

3.019

3.830

Vooruitontvangen huur

375

396

Te verrekenen zaken en
diensten aan huurders

269

244

Verbeterings- en energetische investeringen

baar Kopen. Met deze constructie hebben wij het terug-

43

261

Ultimo boekjaar is er sprake van verplichting voor een

kooprecht van deze woningen. Het gaat ultimo 2021 nog

3.891

4.882

totaalbedrag van € 2.864K. Deze verplichtingen betreffen

om tien woningen met een marktwaarde van € 2.017K.

Niet vervallen rente
geldleningen

Overige overlopende passiva

Het totaalbedrag aan nog openstaande verplichtingen
ultimo 2021 bedraagt € 7.956K. Als volgt te specificeren:

17.1.3 Terugkooprechten
In het verleden hebben we woningen verkocht via Betaal-

investeringen in energetische maatregelen in de volgende
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd

complexen:

van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopen-

•

Complex 37: € 1.938K

de schulden benadert de boekwaarde door het kortlo-

•

Sainte Marie: € 926K

pende karakter van de schulden.
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17.1.4 Kredietinstelling koophuur

17.1.6 Financiële verplichtingen

Ter financiering van de koophuur van de binnenkant

In 2016 zijn we als lessee een verplichting aangegaan voor

van de woning hebben koophuurders een financiering

een meerjarige operationele leaseverplichting voor ons

aangetrokken. Als de koper niet aan zijn verplichting aan

wagenpark met XLLease voor vijf jaar.

de geldgever kan voldoen, dan kan de vordering door de

18

Toelichting op de winst-enverliesrekening over 2021

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
18.1

Huuropbrengsten

financier worden gecedeerd aan ons met overname van

Ultimo 2021 is de resterende verplichting voor het vol-

alle rechten. Ultimo 2021 gaat het om 14 woningen met

ledige wagenpark € 6K. Dit bedrag is geheelkorter dan een

een totale financiering van € 310K. De bankgarantie van

jaar. Ultimo 2021 zullen al deze overeenkomsten contrac-

Huuropbrengsten DAEB

€ 365K van de gemeente Apeldoorn omtrent het plange-

tueel geëindigd zijn. Er is geen sprake van voorwaardelijke

Huuropbrengsten Niet-DAEB

bied Dovenetel is begin 2022 komen te vervallen.

leasebetalingen.
			

2021
x € 1.000

2020
x € 1.000

39.248

38.741

961

1.502

40.209

40.243

Af huurderving:
- wegens leegstand

-287

-238

-50

-112

80

-197

39.952

39.696

17.1.5 Afnameverplichting Kanaalzone

17.1.7 Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met wo-

De Woonmensen vormt samen met Woonmensen Holding

ningcorporatie Ons Huis en de gemeente Apeldoorn voor

BV en Joseph Specials BV een fiscale eenheid voor de ven-

de (her)ontwikkeling van het pilotgebied in de Kanaal-

nootschapsbelasting en omzetbelasting. Op grond van de

zone. Vanuit deze afspraken hebben we een afnamever-

voorwaarden zijn de stichting en de dochtermaatschap-

plichting bij de gemeente van grondposities van in totaal

pijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de

De huuropbrengsten laten zich als volgt naar gemeente

€ 2.456K. De afname van deze grondposities staat gepland

combinatie verschuldigde belasting.

specificeren. Apeldoorn € 40 mln, Teuge € 0,1 mln en Epe

- wegens oninbaarheid
Mutatie huren in voorziening
dubieuze huurdebiteuren

voor 2022.

€ 0,1 mln. De huursom nam af door de doorgevoerde

We dragen bij in het tekort op de grondexploitatie. Alle

huurverlaging in 2021. Verder werd er géén jaarlijkse huur-

bekende risico’s zijn in kaart gebracht en verrekend in de

verhoging doorgevoerd voor onze sociale huurwoningen.

grondexploitatie met de deelnemende partijen. Uiteraard

Door beleidskeuzes wijken onze huuropbrengsten af van

bestaat het risico op onvoorziene tegenvallers waarbij

de maximale marktconforme huren.

we dan naar verhouding moeten bijdragen. De omvang
hiervan kunnen we niet vaststellen.
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18.2

Opbrengsten servicecontracten

18.4

2021
x € 1.000
Vergoedingen voor
leveringen en diensten

2020

x € 1.000

1.438

-26

-16

1.390

1.423

De toegerekende organisatiekosten aan onderhoudskos-

2021

x € 1.000

1.416

Opbrengstenderving wegens
leegstand

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Toegerekende
organisatielasten

2020

als we deze in de grondslagen voor het resultaat hebben

x € 1.000

2.580

2.881

135

1

2.715

2.882

Overige lasten verhuur
en beheeractiviteiten

ten zijn gebaseerd op de gehanteerde verdeelsleutels zoopgenomen. Deze kosten bestaan uit bedrijfskosten en
lonen en salarissen die verband houden met het onderhoud van vastgoed in exploitatie.
18.6

Overige directe operat. lasten exploitatie bezit

Dit zijn de vergoedingen die de huurders, naast de netto

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur- en

huur, verschuldigd zijn voor de levering van diensten als

beheeractiviteiten zijn gebaseerd op de gehanteerde

energie, huismeesters, schoonmaak en groenonderhoud.

verdeelsleutels zoals we deze in de grondslagen voor het

Gemeentelijke heffingen

We hebben de vergoedingen gebaseerd op de geraamde

resultaat hebben opgenomen. Deze kosten bestaan onder

Verzekeringskosten

kosten en verdeeld in afrekenbare en niet-afrekenbare

meer uit lonen en salarissen voor personeel dat primair

kosten. Voor de afrekenbare kosten vindt jaarlijks, op basis

bezig is met de exploitatie van het vastgoed.

18.3

Lasten onderhoudsactiviteiten

Lasten servicecontracten

2021
2021

x € 1.000
Servicecontracten
Afrekening leveringen en
diensten voorgaand jaar

x € 1.000

-1.375

x € 1.000

2020
-1.453

-64

-11

-1.439

-1.464

x € 1.000

Verhuurderheffing
Juridische kosten
Overige direct operationele
lasten bezit

van de werkelijke kosten, afrekening/verrekening plaats.
18.5

2021

2020
x € 1.000

1.467

1.488

217

178

3.252

4.538

140

131

36

22

5.112

6.357

2020
x € 1.000

Planmatig onderhoud

5.718

5.983

Dagelijks onderhoud

2.933

2.385

Mutatieonderhoud

1.210

1.513

Toegerekende organis.kosten

1.479

1.740

11.340

11.621
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19

Netto gerealiseerd resultaat verkoop

19.1

Netto verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
2021
x € 1.000

Toegerekende organisatiekosten

2020

2021

x € 1.000

x € 1.000

Voormalige huurwoningen

2.275

12.085

Voormalige koopwoningen

1.258

1.106

Bedrijfsruimtes
Opbrengst erfpachtgronden

19.2

-

1.089

141

399

3.674

14.679

De verkoopopbrengst uit bestaand bezit zijnde de ver-

Overige indirecte
verkoopkosten

blooteigendom van 1 woning verkocht met Koopgarant.

Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
2021

x € 1.000
-21

-43

-233

-222

-254

-265

2021
x € 1.000

Overige waardeveranderingen nieuwbouw

-1.237

-7.408

-8.030

-7.408

-9.267

Overige waardeveranderingen renovaties

20.2

2020

-1.341

-9.269

De verkoopopbrengst koopwoningen betreft de doorver-

Boekwaarde koopwoningen

-909

-835

koop van 4 woningen welke we teruggekocht hebben uit

Boekwaarde bedrijfsruimtes

-

-940

Koopgarant.

Boekwaarde erfpachtgronden

-134

-321

-2.384

-11.365

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

DAEB vastgoedbeleg. in exploitatie

2021

2020

x € 1.000

x € 1.000

86.245

32.744

902

183

2.805

6.172

403

1.194

90.355

40.293

Niet-DAEB vastgoedbeleg. in exploitatie
Terugname waardeverminderingen
DAEB-vastgoedbeleggingen
Terugname waardeverminderigen NietDAEB-vastgoedbeleggingen

van grondposities in erfpacht uitgegeven.
20.3

2020
x € 1.000

-

x € 1.000

Boekwaarde huurwoningen

De verkoop opbrengst erfpachtgronden bevat de verkoop

20.1
2020

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

koop van 9 huurwoningen (2020: 54) de afkoop van het

Waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

x € 1.000

Lonen en salarissen
verkoopafdeling

19.3

20

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille VoV
2021
x € 1.000

Op(af )waardering vastgoed
verkocht onder voorwaarden

2020
x € 1.000

681

274

681

274
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21

Netto resultaat overige activiteiten

21.1

Opbrengst overige activiteiten
2021
x € 1.000

22

Overige organisatiekosten

23

2021

2020

x € 1.000

x € 1.000
Sectorspecifieke heffingen

2020

-162

x € 1.000
-30

78

94

Opbrengsten
administratiekosten

-2.876

-

49

54

Overige bedrijfslasten

-12

-13

9

9

Toegerekende kosten

-780

-939

-3.830

-982

Beheerdiensten
Overige baten

21.2

117

-71

253

86

2021

2020

2021

x € 1.000

Erfpachtopbrengsten

Agio Vestialening

Leefbaarheid

Leefbaarheidsuitgaven

2020
x € 1.000

-615

-471

Ontvangen subsidie

162

169

Toegerekende kosten

-512

-653

-965

-955

Kosten overige activiteiten

x € 1.000

x € 1.000

Toegerekende
organisatiekosten

-108

-109

Overige kosten

-105

-93

-213

-202
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24

Saldo financiële baten en lasten

25

24.1

Waardeveranderingen van financiële vaste

Belastingen

Specificatie Rente leningen o/g

2021
x € 1.000

activa, effecten en derivaten
2021
x € 1.000
Waardeveranderingen derivaten

24.2

x € 1.000

x € 1.000

5.331

-7.515

5.331

-7.515

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
2021

2020

x € 1.000

x € 1.000

Rente Kanaalzone

83

91

Overige rente en soortgelijke
opbrengsten

18

25

101

116

24.3

Rentelasten en soortgelijke kosten

x € 1.000

2020
x € 1.000

Rentelasten leningen met een
variabele rente

x € 1.000

7.352

Acute belastingen

-933

-

(Dis)agio leningportfeuille

-30

-48

Mutatie latentie leningruil Vestia

349

-

-2.555

-4.027

Mutatie belastinglatentie derivaten

-207

1.005

Mutatie latentie
afschrijvingspotentieel

-614

-885

7

7

-3.983

-3.948

Mutaties actieve latenties:

8.515

-20

-

7.332

8.515

Mutatie latentie compensabele
verliezen

Mutaties passieve latenties:
Mutatie voorziening latente
belastingverplichting

bedraagt 25% (2020: 25%). De belastinglast in de winsten-verliesrekening over 2021 bedraagt € 0,9 mln, ofwel

-7.332

-8.515

WSW disagio

-68

-68

Amortisatiekosten optierecht
derivaten

-39

-39

Overige renten en kosten

Rentelasten leningen met een
vaste rente

2020

Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief

2021
Rente leningen o/g

2021

2020

2020
x € 1.000

-26

-34

-7.465

-8.656

0,95% van het resultaat vóór belastingen.
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Belastingdruk

De acute belastingdruk hebben we als volgt bepaald:
bedragen x € 1000
Commercieel resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen
Resultaat deelnemingen

98.612

35.036

6

-63

-274

Fiscale afschrijvingen MVA in exploitatie

-1.341

-1.416

Resultaat verk. vastgoedport. huurwoningen

-1.283

-4.167

-120

-193

-3.018

-1.991

Fiscaal geen waardeverander. derivaten

-5.331

-

Fiscaal geen waardeverander. DAEB-vastgoed

-89.052

-38.916

Fiscaal geen waardever. Niet-DAEB-vastgoed

-1.303

-1.378

-102.128

-48.334

Bij: Fiscaal resultaat wordt hoger:
Overige waardever. vastgoedportefeuille

7.408

9.267

Terugname afwaardering naar WOZ-waarde

5.847

15.350

Amortisatiekosten optierecht derivaten

39

39

Fiscaal geen waardeverander. derivaten

-

7.515

Corr. volkshuisvestelijke bijdr. Vestia leningruil
Fiscaal lagere afschrijving kantoorpand
Correctie mutatie commerciële voorzieningen

Fiscaal resultaat voor ATAD
Correctie ATAD
Fiscaal resultaat na ATAD

in 2021. Uitgedrukt in maanden netto huuropbrengsten

1.438
107
35

opgenomen in bovenstaande tabel omdat deze deels
2021
x € 1.000

2020

Belastingen en heffingen ten laste van de
winst-en-verliesrekening
Vennootschapsbelasting
Verhuurderheffing

lasting vanwege vrijgestelde opbrengsten. De betaling

Af: te verrekenen verliezen

van loonheffing komt ten laste van het nettoloon van

933

-

3.252

4.538

de werknemer en is daarom niet opgenomen in bovenstaande tabel. De afdrachten van overdrachtsbelasting

Gemeentelijke heffingen

1.467

1.488

Totaal belastingen

5.652

6.026

Netto huuropbrengsten

39.952

39.696

1,70

1,82

Belastingdruk in mnd. huur

zien op geactiveerde investeringen en deels op belaste
huuropbrengsten en deels op niet aftrekbare omzetbe-

x € 1.000

					
In de tabel zijn de directe belastingen opgenomen die ten

- laste komen van de winst-en-verliesrekening. De ven-

105 nootschapsbelasting betreft de verschuldigde belasting

worden geactiveerd op het betreffende onroerend goed
of nieuwbouwproject.
Fiscale eenheid
De stichting vormt samen met haar dochters Woonmensen Holding BV en Joseph Specials BV een fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

42 over het geschatte belastbare bedrag over het boekjaar

14.874

32.318

11.364

18.956

en aanpassingen van voorgaande boekjaren die verwerkt
zijn in het boekjaar. De verhuurderheffing betreft de

3.288

4.320 verschuldigde verhuurderheffing inclusief vermindering

14.651

23.277 verhuurderheffing als gevolg van investeringen in betref-

fende nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten. De
Belastbaar bedrag

De afdrachten op aangifte omzetbelasting zijn niet

maand.
-681

Fiscaal hogere onderhoudskosten

het boekjaar betaald zijn.

komen zijn gedaald van € 6,0 mln in 2020 naar € 5,6 mln

34.973 is de belastingdruk gedaald van 1,82 maand naar 1,70

Af: Fiscaal resultaat wordt lager:

Vrijval fiscaal (dis)agio leningen O.G.

belasting (OZB) en waterschaps- en rioolheffingen die in

2020 De belastingen die direct ten laste van het resultaat

2021

98.618
Waardeverander. terugkoopverplichting VoV

gemeentelijke heffingen betreffen de onroerende zaak

-10.820

-23.277

3.831

-

Verliesverrekening vennootschapsbelasting
In de berekening van het belastbaar bedrag over 2021 is
een bedrag van € 10,8 mln aan te verrekenen verliezen
verrekend. Hiermee zijn alle verliezen uit het verleden
verrekend.
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Fiscale strategie

26

Resultaat deelnemingen

29

Accountantshonoraria

De Woonmensen heeft te maken met onzekere belastingposities uit hoofde van ingenomen standpunten ten

2021

aanzien van ingediende aangiftes en lopende bezwaarprocedures. Aangiftes vennootschapsbelasting zijn tot en

x € 1.000
Woonmensen Holding BV

met 2019 definitief geregeld. Met betrekking tot 2018 is

2020
x € 1.000

In het boekjaar hebben we de volgende bedragen aan
accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

6

-63

6

-63

2021

door de Woonmensen bezwaar aangetekend inzake de
optimalisatie van de fiscale verwerking van embedded
derivaten en de derivaten met breakclausule. Daarnaast

x € 1.000

27

overweegt de Woonmensen om een onderhoudsvoorzie-

Afschrijvingen (on)roerende zaken ten
dienste van de exploitatie
2021

dienst nog niet heeft gereageerd op de standpunten heeft
deze standpunten voor de fiscale positie 2021 nog geen

2020

x € 1.000 x € 1.000
Afschrijvingen (on)roerende zaken ten
dienste van de exploitatie

rekening gehouden met de optimalisaties. Indien de

277

834

277

834

Belastingdienst positief beschikt op het standpunt van de
Woonmensen bedraagt het effect maximaal € 9 mln voordelig voor de te betalen vennootschapsbelasting. Voor de

x € 1.000

102

114

Andere controlewerkzaamheden

10

12

Adviesdiensten op fiscaal terrein

14

-

-

-

126

126

Andere niet-controlediensten

ning in het bezwaar in te brengen. Doordat de Belastingde Woonmensen in verband met de onzekerheid omtrent

Controle van de jaarrekening

2020

Totaal

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die BDO bij ons heeft uitgevoerd, als zijnde
de externe accountant bedoeld in art. 1, lid 1 Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta). We hebben een andere ac-

28

countantsorganisatie als fiscalist. Deze honoraria hebben

Lonen en salarissen

voor € 102K betrekking op het onderzoek van de jaarreke-

jaarrekening is aangesloten met de belastbare winst uit de
2021

definitieve aanslag 2018.

x € 1.000
Lonen en salarissen

2020

ning over het boekjaar 2021.

x € 1.000

2.585

2.254

Sociale lasten

433

409

Pensioenpremies

342

412

Overige personeelskosten

699

1.385

4.059

4.460
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Overige informatie

30.1

Gebeurtenissen na balansdatum

WNT-verantwoording 2021 de Woonmensen

De bezoldiging van de topfunctionarissen die over 2021 in

De WNT is van toepassing op de Woonmensen. Het voor

het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voor-

de Woonmensen toepasselijke bezoldigingsmaximum is

gedaan met belangrijke gevolgen voor zowel de financiële

in 2021 € 175.000 bezoldigingsmaximum voor de woning-

toestand per balansdatum, als ook de financiële toestand

corporaties, klasse F. Dit geldt naar rato van de duur en/of

na balansdatum.

omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari

30.2

Werknemers

2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende

Het aantal medewerkers bedroeg op 31 december 2021 56

normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor

personen (2020: 54). Uitgedrukt in fulltime equivalenten

het uurtarief.

43,3). In het boekjaar waren er geen medewerkers actief in

1. Bezoldiging topfunctionarissen

het buitenland.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrek-

Wet normering bezoldiging

king vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede

topfunctionarissen publieke en semipublieke

degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar

sector (WNT)

als topfunctionaris worden aangemerkt.

2020

Bedragen excl. btw
V. van Oordt V. van Oordt
Functie

Directeurbestuurder

Directeurbestuurder

Duur dienstverband

1-1 t/m
31-12-2021

1-1 t/m
31-12-2020

1

1

Ja

Ja

€ 146.405

€ 136.271

€ 18.240

€ 22.996

€ 164.645

€ 159.267

€ 175.000

€ 168.000

Omvang dienstverband in
het boekjaar (in fte)
Dienstbetrekking

(fte) bedroeg de totale formatie over 2021 46,7 fte (2020:

30.3

2021

Bezoldiging
Beloningen plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar
op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. We hebben deze verantwoording opgesteld
op basis van de op ons van toepassing zijnde regelgeving
voor toegelaten instellingen.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
De bezoldiging van de commissarissen van de Woonmensen over 2021 is als volgt:
Bezoldiging RvC 2021
Dhr. F. Sterk

Mevr. I.K.L. de Jong

Dhr. F. Roerdinkholder

Functie

Bedragen x €1

Mevr. M.K. Groenberg
Voorzitter

Dhr. M.W.J. Derksen Dhr. B.L.M.T. van Moerkerk
Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Duur dienstverband

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 1/3

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/3 - 31/12

Bezoldiging
Beloning

20.250

13.550

2.258

13.350

13.550

11.292

Totaal bezoldiging

20.250

13.550

2.258

13.350

13.550

11.292

Toepasselijk WNT maximum

26.250

17.500

2.829

17.500

17.500

14.671

Dhr. M.W.J. Derksen Dhr. B.L.M.T. van Moerkerk

Dhr. F. Sterk

Mevr. I.K.L. de Jong

De bezoldiging van de commissarissen van de Woonmensen over 2020 is als volgt:
Bezoldiging RvC 2020
Bedragen x €1

Mevr. M.K. Groenberg

Functie

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Duur dienstverband

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning

17.479

11.700

11.723

11.700

11.734

Totaal bezoldiging

17.479

11.700

11.723

11.700

11.734

Toepasselijk WNT maximum

25.200

16.800

16.800

16.800

16.800

Bezoldiging

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke
drempelbedrag hebben ontvangen.
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Apeldoorn, 14 april 2022 Apeldoorn, 14 april 2022

Overige gegevens

Directeur-bestuurder

Raad van Commissarissen

31

de Woonmensen		

de Woonmensen

Statutaire resultaatbestemming

32

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

De statutaire resultaatbestemming hebben we onder het
eigen vermogen verantwoord.

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant bij
de jaarrekening is te vinden op pagina 142.

V. van Oordt		

M.K. Groenberg

			
			

I.K.L. de Jong

			
			

F. Sterk

			

M.W.J. Derksen

			

F. Roerdinkholder
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T: +31 (0)55 312 76 00
E: apeldoorn@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 10147, 7301 GC Apeldoorn
Boogschutterstraat 35, 7324 AE Apeldoorn
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de raad van commissarissen van Stichting de Woonmensen.

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

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

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

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

B. Informatie ter ondersteuning van ons oordeel
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de
jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie
ter onderbouwing van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en
niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de
jaarrekening als geheel bepaald op €16,3 miljoen. De materialiteit is gebaseerd op 1,75% van
de totale activa.
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hanteren wij een lager materialiteitsniveau
dan voor de jaarrekening als geheel voor de in de jaarrekening verantwoorde (operationele)
transactiestromen, inclusief hun hoedanigheid van zowel resultaatstromen als kasstromen,
waarbij sprake is van een onderliggende ingaande dan wel uitgaande kasstroom. Dit lagere
materialiteitsniveau is vastgesteld op € 792.000 hetgeen gebaseerd is op 1,75% van het
(genormaliseerd) totaal van huuropbrengsten, opbrengsten service contracten en
verkoopopbrengsten.
Voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie hebben wij de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening
voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven € 815.000 rapporteren, alsmede afwijkingen qua
transactiestromen boven de € 39.000 en kleinere afwijkingen die naar onze mening om
kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
Controleaanpak continuïteit
Het bestuur van Stichting de Woonmensen heeft een beoordeling gemaakt van de
mogelijkheid van de toegelaten instelling om haar continuïteit te handhaven. Hiertoe heeft
het bestuur onder andere beoordeeld of op basis van de jaarrekening 2021 aan de geldende
ratio’s van de toezichthouder wordt voldaan (zoals toegelicht in hoofdstuk 2.5.6 van het
bestuursverslag) en heeft het bestuur een begroting opgesteld voor de komende vijf jaar (de
prospectieve informatie). Op basis hiervan concludeert het bestuur dat de continuïteit van de
stichting is gewaarborgd.
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht om de risico’s met betrekking tot de
continuïteit te identificeren en in te schatten en om vast te stellen dat de door het bestuur
gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
• Wij hebben kennis genomen van de ratio’s zoals gepresenteerd in het bestuursverslag
en hebben vastgesteld dat deze juist berekend zijn en dat deze voldoen aan de
normen zoals bepaald door de toezichthouder.
• Wij hebben kennis genomen van de opgestelde begroting en hebben vastgesteld dat
op basis van de in de begroting gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten
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•

•

ook op lange termijn voldaan wordt aan de normen zoals bepaald door de
toezichthouder.
Verder hebben wij kennis genomen van de borgingsbrief van het WSW op basis
waarvan wij hebben vastgesteld dat de borgingsruimte – op basis van de kasstromen
volgens de meerjarenbegroting – toereikend is.
Tot slot hebben wij de continuïteitsveronderstelling en onderliggende uitgangspunten
besproken met het bestuur en de raad van commissarissen.

Op basis van onze werkzaamheden concluderen wij dat de mate waarin het bestuur in haar
beoordeling van de continuïteitsveronderstelling rekening heeft gehouden met de thans
beschikbare informatie en de toelichtingen daaromtrent in de jaarrekening, passend zijn in
de omstandigheden en in overeenstemming met het genoemde verslaggevingsstelsel Wij
hebben geen onzekerheid van materieel belang omtrent de continuïteit geïdentificeerd.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen evenwel van
invloed zijn op de continuïteit van de toegelaten instelling.
Controleaanpak frauderisico’s
Wij hebben risico’s geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang in de
jaarrekening van Stichting de Woonmensen die het gevolg is van fraude. Wij hebben tijdens
onze controle inzicht verkregen in de stichting en haar omgeving, de componenten van het
interne beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces en de wijze waarop het
bestuur inspeelt op frauderisico’s en het interne beheersingssysteem monitort en de wijze
waarop de raad van commissarissen toezicht uitoefent, alsmede de uitkomsten daarvan.
Wij verwijzen naar paragraaf 2.5.8 van het jaarverslag, waarin het bestuur een toelichting
heeft opgenomen inzake risicomanagement en de wijze waarop fraude risico management
daarbinnen is ingericht. Tevens verwijzen wij naar paragraaf 3.2 onderdeel “Toezicht op
risicobeheersing” van het jaarverslag waar de raad van commissarissen nader toelicht hoe zij
toezicht houdt op (fraude)risicobeheersing.
Wij hebben de opzet en de relevante aspecten van het interne beheersingssysteem en in het
bijzonder de frauderisicoanalyse geëvalueerd alsook bijvoorbeeld de gedragscode,
klokkenluidersregeling en de incidentenregistratie. Wij hebben de opzet en het bestaan
geëvalueerd, en voor zover wij noodzakelijk achten, de werking getoetst van interne
beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico’s.
Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van risico’s op een afwijking van
materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude, hebben wij
frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving,
oneigenlijke toe-eigening van activa en omkoping en corruptie Wij hebben geëvalueerd of
deze factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude.
De door ons geïdentificeerde frauderisico’s zien toe op vastgoed gerelateerde transacties,
processen rondom vanwege de verwerking van (incidentele) schattingsposten in de
jaarrekening en de mogelijkheid tot het doorbreken van interne beheersingsmaatregelen door
het management. Op grond van onze beroepsregels gaan wij uit van een verondersteld
frauderisico ten aanzien van de opbrengstenverantwoording. Bij Stichting de Woonmensen
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bestaan de opbrengsten met name uit huren, serviceopbrengsten en verkopen van vastgoed
en bestaat inherent het risico op het onvolledig verantwoorden van die opbrengsten. Wij
hebben dit risico als laag ingeschat en daardoor geen materieel frauderisico onderkend in de
opbrengstverantwoording.
Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben wij inzicht verkregen in
processen van de stichting met betrekking tot vastgoed gerelateerde transacties, de
verwerking van (incidentele) schattingsposten in de jaarrekening alsmede de mogelijkheid tot
het doorbreken van interne beheersingsmaatregelen door het management hierin en hebben
wij vastgesteld dat deze processen zijn ingericht op het identificeren van afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude, corruptie en/of andere non-compliance. Daarvoor
hebben wij de minimaal vereiste functiescheidingen rondom deze processen getoetst. Tevens
beoordeelden wij risico’s rondom (betalings)bevoegdheden van medewerkers van Stichting de
Woonmensen en groepsmaatschappijen alsmede de inrichting daarvan in de aanwezige voor
de jaarrekening relevante IT-systemen. Door middel van data analyse hebben wij inkopen
geanalyseerd op een mogelijk verhoogd risico terzake prijsvorming, alsmede journaalposten
met een verhoogd risico of van ongebruikelijke aard. Voorts hebben wij door het bestuur
gemaakte (significante) schattingen gecontroleerd, inclusief een retrospectieve toetsing
daarop.
In onze controle bouwen wij een element in van onvoorspelbaarheid. Ook hebben wij de
uitkomst van andere controlewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er bevindingen zijn
die aanwijzing geven voor fraude of het niet-naleven van wet- en regelgeving.
Wij hebben kennis genomen van de beschikbare informatie en om inlichtingen gevraagd bij
het bestuur, het management en de raad van commissarissen.
Hieruit volgden geen signalen van fraude die kunnen leiden tot een afwijking van materieel
belang.
De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel
het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van
onze controle hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen
geen volledige weergave van alles wat is besproken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het
kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de
individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen
over deze kernpunten.
WAARDERING VASTGOED IN EXPLOITATIE
OP MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT
GEBASEERD OP DE BASISVERSIE

ONZE CONTROLEAANPAK EN OBSERVATIES

Het vastgoed in exploitatie bedraagt per 31
december 2021 € 853 miljoen wat neerkomt
op 92% van het balanstotaal van Stichting de
Woonmensen.

Wij hebbende de opzet en het bestaan van
de administratieve organisatie en de
interne beheersingsmaatregelen voor de
bepaling van de marktwaarde in verhuurde
staat vastgesteld.
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Het vastgoed in exploitatie moet volgens de
Woningwet worden gewaardeerd op
marktwaarde in verhuurde staat. Stichting
de Woonmensen past hierbij de basisversie
van het ‘Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde’ toe als toegelicht op pagina 94
van de jaarrekening. De basisversie is een
modelmatige waardebepaling zonder directe
betrokkenheid van een taxateur, waarbij de
validatie van het handboek van voorgaand
jaar belangrijk is om te waarborgen dat deze
op portefeuilleniveau toepasbaar is gegeven
de specifieke kenmerken van het bezit van
de woningcorporatie.
Aangezien in de modelmatige aanpak van de
basisversie van het handboek geen directe
vergelijking wordt gemaakt met
gerealiseerde transacties, bestaat een risico
dat de waardering volgens de basisversie niet
leidt tot een acceptabele waardering van het
vastgoed in exploitatie.
Dit punt is geïdentificeerd als kernpunt in de
controle als gevolg van de inschattingen die
samenhangen met de toepasbaarheid van de
basisversie en inschattingen die worden
gemaakt ten aanzien van de gehanteerde
invoerparameters, in combinatie met de
significante omvang van de post.

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

BEPALING EN TOELICHTING
BELEIDSWAARDE VASTGOED IN
EXPLOITATIE
Volgens RJ645 moet in de toelichting de
beleidswaarde van het vastgoed in
exploitatie worden vermeld. Op pagina 117
van de jaarrekening is deze beleidswaarde
toegelicht.
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Wij hebbende de opzet en het bestaan van
de administratieve organisatie en de
interne beheersingsmaatregelen voor de
bepaling van de beleidswaarde vastgesteld.

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

Wij hebben vastgesteld dat het startpunt
van de berekening van de beleidswaarde
aansluit op de marktwaarde in verhuurde
staat, alsmede dat voor het bepalen van de
beleidswaarde gebruik is gemaakt van een
gecertificeerd rekenmodel.
Voorts hebben wij vastgesteld dat:
• De bepaling van de beleidswaarde
is gebaseerd op het doorexploitatie
scenario;
• Streefhuren en huurverhogingen
zijn gebaseerd op het eigen beleid;
• De marktnormen voor onderhoud
vervangen zijn door meerjarige
onderhoudsnormen gebaseerd op
het eigen beleid;
• De beheernormen vervangen zijn
door meerjarige beheernormen
gebaseerd op het eigen beleid.
Wij hebben gecontroleerd of voornoemd
eigen beleid overeenkomst met
onderliggende documentatie en
beleidsdocumenten.
Daarnaast hebben wij gecontroleerd of de
toelichting op de beleidswaarde in de
jaarrekening toereikend is. Hierbij is
vastgesteld dat de gevoeligheid in relatie
tot de realiseerbaarheid van de uitkomsten
adequaat door het bestuur is uiteengezet.
Observaties
Wij hebben vastgesteld dat de gehanteerde
veronderstellingen voor het bepalen van de
beleidswaarde aanvaardbaar zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.
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C. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 Bestuursverslag;
 Volkshuisvestelijk verslag;
 Verslag van de raad van commissarissen;
 Overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag, het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming
met artikel 36 en 36a van de Woningwet.
D. Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Benoeming
Wij zijn door de raad van commissarissen benoemd als accountant van Stichting de
Woonmensen vanaf de controle van het boekjaar 2018 en zijn sinds dat boekjaar de externe
accountant.
Geen verboden diensten
Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese
verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële
overzichten van organisaties van openbaar belang geleverd.
E. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de
Woningwet en de WNT.
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In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de vennootschap;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de toegelaten instelling haar activiteiten kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing. In dit kader geven wij ook een verklaring aan het auditcomité op grond van
artikel 11 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke
controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang. De in die
aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze
controleverklaring.
Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften
over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en
over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die
wij met de raad van commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in
onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon
zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk
verkeer is.

Apeldoorn, 14 april 2022
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
J.J. Herst RA
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