
2019
j a a r v e r s l a g



Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019

i n h o u d

Voorwoord: ‘in de steigers’	 3

1.	 2019	in	cijfers	 6

2.	 Inleiding	en	leeswijzer	 10

3.	 Uw	vraag,	ons	aanbod	 13

4.	 Verbinden	en	samenwerken	 34

5.	 Bedrijfsvoering	 48

6.	 Organisatie		ontwikkeling	 60

7.	 Financiële	continuïteit	en	risico’s	 66

8.	 Governance	 83

9.	 Kengetallen	 95

10.	 Jaarrekening	2019	 97

11.	 Ondertekening	van	de	jaarrekening	 145

12.	 Overige	gegevens	 145

13.	 Controleverklaring	 146

Bijlagen	 150



Voorwoord
i n  d e s t e i g e r s

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019



4

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019

In dit jaarverslag kijken we terug op het presteren van Vecht en Omstreken in 2019. 
Een jaar waarin we onze omgeving steeds complexer zagen worden. De doelgroep 
groeit in omvang en diversiteit en de regeldruk blijft toenemen. Het aantal woning-
zoekenden stijgt naar een recordaantal en de mogelijkheden om te bouwen en de 
doorstroming van zittende huurders blijven achter. In deze context moeten en willen 
wij een wendbare organisatie zijn. Een organisatie die vanuit haar lokale rol en de 
kernwaarden samen, oplossingsgericht, begripvol inspeelt op ‘wat nodig is’. 

Het jaarplan 2019 was getiteld ‘In de steigers’. Dit was niet voor niks. Naast de reguliere 
verhuur- en woonactiviteiten hebben we afgelopen jaar enkele belangrijke voor-
waarden en uitgangspunten bepaald. We hebben naast woningen ook de organisatie 
en samenwerkingen in de steigers gezet.

NIEUWE	SAMENWERKING	MET	HUURDERSBELANGENORGANISATIE	(HBO)
Een hele mooie mijlpaal in 2019 was de oprichting van de huurdersbelangenorganisatie. 
Op 25 februari tekenden het oprichtingsbestuur van de huurdersbelangenorganisatie 
en wij een samenwerkingsovereenkomst. De HBO vertegenwoordigt alle huurders 
van de corporatie in de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren. In het oprichtings
bestuur zitten huurders uit Breukelen, Loenen en Loosdrecht. De HBO is een belangrijke 
sparringpartner voor Vecht en Omstreken. Zij voorzien ons van advies op belangrijke 
onderwerpen, zoals betaalbaarheid en duurzaamheid. De HBO is volwaardig gespreks
partner en ondertekenaar bij de prestatieafspraken die Vecht en Omstreken, HBO 
en gemeenten maken. 

L-FLATS
We zijn in 2019 met een grootschalig project gestart om 153 appartementen aan de 
Schepersweg in Breukelen, de zogenaamde Lfats, te verbeteren en verduurzamen. 
Eén van de doelstellingen van het renovatieproject is het woongenot van onze huur-
ders vergroten. Het project loopt nog door in 2020. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf Van Wijnen uit Utrecht. 
Door kozijnen vervangen, asbest saneren, zonnepanelen plaatsen, mechanische venti-
latie toevoegen en onder voorwaarden aanbieden van renovatie in badkamer en keu-
ken worden de appartementen comfortabeler en duurzamer. Ook de buitenzijde van 
de woongebouwen wordt mooier door nieuwe hekwerken en een vernieuwde entree.

DUURZAME	VASTGOEDSTRATEGIE
In 2019 hebben wij ons nieuwe strategisch voorraadbeleid opgesteld, vastgesteld en 
gepresenteerd aan medewerkers en raad van commissarissen. In deze duurzame 
vastgoedstrategie zijn de gewenste richting voor Vecht en Omstreken vanuit de 
Route ’23 en de marktontwikkelingen vertaald naar een ideale veranderopgave. 
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Vervolgens hebben we gekeken naar de financiële haalbaarheid hiervan en zijn prio-
riteiten opgesteld. Deze leiden uiteindelijk tot concrete projectplanning en strategie 
per complex. Actiepunten worden in de organisatie opgepakt de komende jaren.

NIEUWE	SAMENWERKING	MET	ONDERHOUDSPARTNERS
Ieder jaar hebben we te maken met zo’n 150 verhuizingen en 1.600 reparatieverzoeken. 
Het onderhoud naar aanleiding van een verhuizing of een reparatie hebben we uitbe-
steed aan onze onderhoudspartners. Vanwege het aflopen van bestaande contracten 
en een nieuwe manier van samenwerken hebben we in 2019 (nieuwe) onderhouds
partners geselecteerd. Tijdens het selectieproces werden wij ondersteund door de HBO. 

We kozen uiteindelijk twee onderhoudspartners om mee samen te werken als het 
gaat om onderhoud na een verhuizing of voor een reparatie. Vanaf 2020 werken wij 
met Coen Hagedoorn voor Breukelen en Nieuwer ter Aa en Intersell voor Loosdrecht 
(ongewijzigd), Loenen en de andere kernen.

ORGANISATIE	VERSTERKT
Om de dienstverlening verder te professionaliseren, onze ambities waar te kunnen 
maken en opgaven te realiseren, was het nodig dat we ons versterkten. Dat heb-
ben we gedaan door het team VastgoedWonen te splitsen in een team Wonen en 
een team Vastgoed. Beide teams hebben we versterkt, te weten met een manager 
Wonen en een medewerker Vastgoed. Door deze versterkingen is het voor de 
teams mogelijk om verder te professionaliseren in hun werk en meer eigen  
verantwoordelijkheid te pakken.

Bovenstaande is slechts een kleine greep uit alle resultaten die we afgelopen jaar 
hebben geboekt. Een mooi jaar waar ik met trots en plezier op terugkijk. Een jaar 
waarin Vecht en Omstreken goede resultaten heeft geboekt en belangrijke stappen 
vooruit heeft gezet. Resultaten waaruit blijkt dat we in ons werkgebied de verant-
woordelijkheid nemen om ‘duurzaam wonen’ te kunnen bieden, aan mensen die 
hier niet zelf¬standig in kunnen voorzien.

Mark Drost 
Directeur-bestuurder
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DE	BELANGRIJKSTE	GEBEURTENISSEN	BIJ	VECHT	EN	OMSTREKEN

Totale voorraad 
naar bouwjaar

 na 1992

 1975  1991

 1968 1974

 1945  1967

1.030

346

764

347

31-12-2019
Totaal
	2.487	

Energie-Index

label A++
label A+
label A
label B
label C
label D
label E
label F
label G  
Totaal   

Energie-Index Per	31-12-2019Energielabel

aantal	woningen in	%totvan

2.487

START	HUURDERSBELANGEN-
ORGANISATIE	(HBO) 
We werken graag samen met deze 

enthousiaste, vrijwillige, onafhanke-

lijke partij

RENOVATIE	L-FLATS	BREUKELEN
Meer wooncomfort en duurzaamheid 

voor 153 appartementen 

DUURZAME	VASTGOEDSTRATEGIE
Gewenst woningaanbod kwalitatief en 

kwantitatief in beeld

NIEUWE	ONDERHOUDSPARTNERS
We kozen twee partners voor onderhoud 

bij verhuizing en reparatie

Aantal woningen, per kern en huurprijsklasse

Totale voorraad Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Wijdemeren

1.300

305

56

508

31-12-19
Totaal
2.487

31-12-19
Totaal
2.014

1.107

228

50

376

318

 boven liberalisatiegrens (>€720,42)

 tot liberalisatiegrens (€720,42)

 tot 2e aftoppingsgrens (€651,03)

 tot 1e aftoppingsgrens (€607,46)

 tot kwaliteitskortingsgrens (€424,44)

(bedragen prijspeil 2019)

253

31-12-19
Totaal
473

193

77

6

132

65
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Uitgaven en begroot

Post Begroting	2019 Realisatie	2019

Mutatie onderhoud  € 1.246.000  € 1.852.000

Reparatie onderhoud  € 706.000  € 743.000

Planmatig onderhoud  € 1.504.000  € 926.000

Totaal 	 €	 3.456.000 	 €	 3.521.000

100% 100%

Passend toegewezen

2018 2019

100

80

60

40

20

0

Norm 95%

2019

4,4%
4,9%

Toewijzing 
middeninkomens

Norm 10%

Middeninkomen = > €39.055 (prijspeil 2019)
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8

6

4

2

0
2018

Mutaties

MutatiegraadAantal mutaties

0

50
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150

200

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Aantal nieuwe verhuringen 

7,4%

5,4%

2018 2019 2018 2019

184

135

3,7

2019

52%

2019

41%

Hoofdlijn financiële ratio’s

Loan to value 
(beleidswaarde)
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30

10

20

0

<75%

Interest coverage ratio (ICR)

5,0

6,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
20192018

>1,4

 Norm WSW

13% 13%

2018

Dekkingsratio
(marktwaarde)

2019
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Solvabiliteit  
(beleidswaarde)
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0

>20%

2018

57%

2018

36%

1,3
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Huursom toename (totaal)

  Verhoging wettelijk 
toegestaan

2018 2019

0,18%

0

1

2

3

4

5

<2,6%

1,59%

Gemiddelde 
huurverhoging

5,6%

4,1%

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

0

1,5%

0%

2018 2019
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In 2018 hebben we de Route ‘23 vastgelegd met daarin onze ambities tot 2023.

“Goed wonen is voor Vecht en Omstreken meer dan een goede woning voor mensen 
met een klein inkomen. Wij weten wat er speelt in de regio en bij onze klanten en zoeken 
met onze partners voortdurend naar oplossingen om prettig wonen mogelijk te maken. 
Daarbij sturen wij de komende jaren vooral op betaalbaarheid en duurzaamheid.” 

Onze focus is als volgt:

 y We voelen ons verantwoordelijk voor de volkshuisvesting in de  
kernen Breukelen, Loenen aan de Vecht, Loosdrecht, Nigtevecht en 
Vreeland. We breiden onze verantwoordelijkheid graag uit naar 
Kockengen.

 y We zetten in op een duurzame en betaalbare woningvoorraad. 
 y We zijn er hoofdzakelijk voor de doelgroep huishoudens met een 

bruto jaarinkomen van 
 y maximaal € 38.035 (prijspeil 2019).
 y We zijn er voor een brede doelgroep. Jong en oud, met een zorg

behoefte of zelfredzaam. Onze woningportefeuille dient daarbij 
aan te blijven sluiten.

 y We voelen ons medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de 
kernen. Een balans in de leeftijdsopbouw van bewoners, een goed 
voorzieningenniveau en sociale cohesie vinden we belangrijk en  
stimuleren we waar dat past.

ONZE	KERNWAARDEN
Samen  We zijn niet de enige partij die zich inzet voor het wonen in wijken en 
buurten. Daarom trekken we graag zoveel mogelijk op met partners en bond
genoten op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Al deze partijen zijn op de een  
of andere manier deel van onze oplossingen en wij deel van die van hen. We doen 
het samen.

Begripvol  Goed wonen is maatwerk. We kennen onze huurders en voelen ons 
betrokken bij hen. We begrijpen de wensen en verwachtingen.

Oplossingsgericht  Om ons doel te bereiken zijn we open en benaderbaar.  
We gaan in gesprek met mensen die een mening hebben, een idee, een plan  
of een visie om samen te komen tot de beste aanpak.
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Duurzaam  We richten ons op de toekomst. We streven naar een energiezuinig 
woningbezit en een duurzame, wendbare organisatie.

Leeswijzer

 y In hoofdstuk 3 t/m 6 een weergave van onze volkshuisvestelijke en 
organisatorische activiteiten op de vier terreinen uit de Route ’23. 
De opbouw van de Route ’23 vormt hiermee de basis voor het jaar-
verslag, evenals voor de kwartaalrapportages en de jaarplannen. 
Zo is duidelijk te monitoren welke resultaten er zijn behaald en hoe 
we vorderen.

 y Hoofdstuk 7 biedt een bondig overzicht van de financiële situatie 
en de belangrijkste risico’s bij het uitvoeren van onze volkshuis-
vestelijke taak. 

 y In hoofdstuk 8 staan onze activiteiten op het gebied van governance, 
besturing en toezicht. 

 y In hoofdstuk 9 een weergave van de kengetallen. 
 y De jaarrekening komt in hoofdstuk 10 aan bod en de bijbehorende 

toelichtingen. 
 y In hoofdstuk 11 de ondertekening van de jaarrekening door directeur 

-bestuurder en raad van commissarissen
 y In hoofdstuk 12 de overige gegevens en meldingsplichtige 

besluiten.
 y In hoofdstuk 13 de controleverklaring van de accountant

In onze Route ‘23 hebben we op de volgende terreinen doelen bepaald:
 y Uw vraag, ons aanbod;
 y Verbinden en samenwerken;
 y Bedrijfsvoering;
 y Organisatieontwikkeling.
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Hoofdstuk 3

t h e m a  1

u w v r a a g,  o n s a a n b o d
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Onze hoofdtaak is het zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen 
voor onze doelgroepen. We stemmen ons aanbod zo goed mogelijk af op de  
(veranderende) behoeften van huurders en woningzoekenden.

3.1	 Betaalbaarheid	en	huurbeleid

Doelstelling  
Route ‘23

 y Wij houden actief woonlasten laag en 
sluiten aan bij vraag woningzoekenden.

 y Wij gaan segregatie tegen door huurbeleid 
bij nieuwe verhuringen.

Doelstelling(en) 
jaarplan

 y We verhogen huur bij mutatie tot 80% 
van maximaal redelijk.

 y We toppen af, zodat woningen onder soci-
ale sectorgrens blijven en er voldoende 
aanbod is voor primaire doelgroep.

 y We houden huurachterstanden zo laag 
mogelijk. Gemiddeld aantal huurders 
met een betaalachterstand < 120.

 y Huurincassobeleid voortzetten, gemid-
delde huurachterstand < 0,70% van 
huuropbrengsten en vergoedingen.

BETAALBAARHEID
We stellen bij nieuwe verhuringen de huurprijs vast conform de doelstellingen. De 
totale huursom is in 2019 met 1,59% toegenomen. Dat is ruim onder de wettelijk toege-
stane huursomstijging van 2,6%. Dit betekent dus per saldo opnieuw een forse impuls 
voor de betaalbaarheid van de huren. De gemiddelde huurverhoging per 1 juli bedroeg 
1,5%. De impact van de totale huurstijging door mutaties is dus zeer beperkt (0,09%).

HUURVERHOGING	2019
Maandhuur	bedraagt: %	huurverhoging %	huishoudens

> 80% van maximaal redelijke huur 0,00% 12%
tussen 60 en 80% van maximaal redelijke huur 0,50% 56%
< 60 % van maximaal redelijke huur 4,10% 24%
Inkomens afhankelijke huurverhoging inkomen  
> € 42.436

5,60% 7%

aftoppen - huur stijgt boven liberalisatiegrens Overig 1%
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HUURBELEID:	80%	VAN	MAXIMAAL	REDELIJK	EN	AFTOPPEN
De meeste woningen zijn conform huurbeleid verhuurd op 80% van de maximaal 
redelijke huur. Er zijn 37 woningen aangeboden met een vraaggerichte huur. Dat 
wil zeggen dat de huur naar beneden aangepast werd (afgetopt) als de woning-
zoekende een inkomen had dat recht op huurtoeslag gaf. Van 27 woningen is de 
huur daadwerkelijk aangepast. Dit heeft geleid tot vermindering van de huurop-
brengsten van circa € 30.000 op jaarbasis.

HUURACHTERSTANDEN	EN	HUURINCASSO
Per 31 december 2019 was de huurachterstand met 0,57% aanzienlijk lager dan  
de doelstelling van 0,7%. De huurachterstand liep gedurende het jaar gestaag 
terug. Het aantal huurders met huurachterstand ligt met 114 iets onder ons 
gestelde doel van maximaal 120. Bij 72% van de huurders met een achterstand 
ging het eind 2019 om maximaal twee maanden huurachterstand. De gemiddelde 
huurachterstand die deze huurders hadden is met gemiddeld € 904 lager dan 
eind 2018 (€ 1.067). Dertien huurders hebben schuldhulpverlening en vier huur-
ders doorlopen een traject in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen (WSNP).

Wij werken samen met maatschappelijk werk en schuldhulpverlening om zo goed 
mogelijk te helpen bij eventuele betalingsproblemen. Naam en adres van huur-
ders met betalingsachterstanden kunnen worden uitgewisseld met genoemde 
instanties met als doel schuldhulpverlening aan te bieden. Het is ook mogelijk  
dat we voor een vrijblijvend gesprek bij de huurder aan huis komen. Huurders 
worden hierover vooraf schriftelijk geïnformeerd.

Daarnaast hebben we in 2019 een aantal acties ondernomen om huurders met 
een betalingsachterstand duidelijker te informeren en eerder door te verwijzen. 
Zo hebben we de incassobrieven herschreven, zodat deze meer klantvriendelijk 
van toonzetting zijn en beter leesbaar voor laaggeletterden. Bovendien is het  
telefoonnummer van het Sociaal Wijkteam opgenomen voor huurders die meer 
schulden hebben en er op eigen kracht niet meer uitkomen.

In de regio Gooi- en Vechtstreek wordt sinds halverwege dit jaar volgens het  
convenant Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen (HMD) gewerkt. Daarmee 
kunnen wij onze huurders bij huurachterstanden, vervuiling of overlast eerder 
doorverwijzen voor hulp. In het uiterste geval kunnen we een huurovereenkomst 
onder voorwaarden aanbieden. 
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HUISUITZETTINGEN
Er vonden in 2019 vier huisuitzettingen plaats. In Breukelen ging het in twee gevallen 
om huurachterstand waarbij bewoners zorgmijdend waren. In twee gevallen in 
Loosdrecht ging het om een combinatie van huurachterstand en overlast. Ondanks 
inzet van brieven, maatschappelijk werk en huisbezoek in de avonduren is het 
niet gelukt om in contact te komen met de betreffende huurders om uitzetting  
te voorkomen.

Thema Q1	2019 Q2	2019 Q3	2019 Q4	2019

% huurachterstand 0,75% 0,69% 0,69% 0,69%
Aantal huurders met 
huurachterstand 

127 112 112 112

Gemiddelde huurachterstand 
per huurder

€ 1.048 € 1.102 € 1.102 € 1.102

Huisuitzettingen 1 1 1 1

NIEUW	HUURBELEID	
Het huurbeleid hebben we in 2019 bijgewerkt na overleg met de HBO. Belangrijkste 
toevoegingen zijn dat we ons conformeren aan het sociaal huurakkoord voor wat 
betreft de jaarlijkse huurverhoging, we de huren aftoppen op de liberalisatiegrens  
en we gebruikmaken van de mogelijkheid voor inkomensafhankelijke huurverhoging.

3.2	 Woningtoewijzing

Doelstelling  
Route ‘23

 y Wij passen de huur voor de woning
zoekende zo nodig naar beneden aan. 
Het inkomen is nooit te laag om voor 
een woning in aanmerking te komen.

Doelstelling(en) 
jaarplan

 y Om te garanderen dat woningzoekenden 
met een inkomen waarbij recht is op 
huurtoeslag (primaire doelgroep) in 2019 
niet in slaagkans achteruit gaan ten 
opzichte van 2014, wordt huur eengezins-
woningen vraaggericht aangeboden 
(indien nodig huur bij mutatie verlagen 
tot onder aftoppingsgrens huurtoeslag). 
Kosten op jaarbasis ca. € 30.000 (Stichtse 
Vecht € 25.000, Wijdemeren € 5.000). 
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 y Maximaal 10% van het aanbod verhuren 
aan woningzoekenden uit de groep 
lagere middeninkomens. 

 y Woningen met een huur boven de 
tweede aftoppingsgrens  (€ 651,03) ook 
aanbieden aan lagere middeninkomens.

 y Conform taakstelling vergunning-
houders huisvesten.

 y Circa 150 mutaties/verhuringen (Stichtse 
Vecht 120, Wijdemeren 30).

VERHUUR	PRIMAIRE	DOELGROEP
In 2019 zijn 104 van de 135 woningen toegewezen aan woningzoekenden met recht 
op huurtoeslag. Dit is 77% van het totaal aantal toewijzingen. Hiermee voldoen 
we aan de regionale richtlijn om minimaal 70% van de te verhuren woningen aan 
deze doelgroep toe te wijzen.

VERHUUR	AAN	LAGERE	MIDDENINKOMENS
We verhuren maximaal 10% aan woningzoekenden uit de groep lagere midden
inkomens. Zes woningen zijn verhuurd aan woningzoekenden met een midden
inkomen. Dat is circa 4% van het totaal aantal nieuwe verhuringen en ruim minder 
dan de wettelijke 10% vrije ruimte. 

Er worden meer woningen met een huur boven € 651,03 geadverteerd dan er  
uiteindelijk aan woningzoekenden met een lager middeninkomen worden toe-
gewezen. Omdat deze woningzoekenden geen voorrang krijgen op dit voor hen 
toegankelijke aanbod, wordt de woning vaker aan een woningzoekende met een 
lager inkomen ver¬huurd. De woning wordt immers toegewezen op basis van  
de inschrijfduur in WoningNet.

TAAKSTELLING	STATUSHOUDERS
In Stichtse Vecht bedroeg de taakstelling veertien personen voor 2019. We hebben 
precies veertien personen gehuisvest. In Wijdemeren bedroeg de taakstelling vijf 
personen. We hebben daar ook veertien personen geplaatst. Dit betekent dat we 
hier bijna drie maal zo veel personen hebben geplaatst als onze taakstelling was. 
In totaal zijn zes woningen beschikbaar gesteld om aan de taakstelling te voldoen. 
Een deel van de taakstelling is gerealiseerd door gezinshereniging. 
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Thema Totaal	

2018

Q1	2019 Q2	2019 Q3	2019 Q4	2019 Totaal	

2019

Nieuwe verhuringen 184 32 25 38 40 135
Afgetopt voor  
passend toewijzen 
(vraaggericht 
aangeboden)

27 8 7 3 9 27

Passend 
toegewezen

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Verhuurd aan 
middeninkomens

9 1 1 3 1 6

Verhuurd aan  
huurtoeslag 
gerechtigden

128 23 20 29 32 104

Verhuurd aan 
urgenten

2 0 1 1 0 2

Verhuurd aan  
statushouders 
(woningen)

18 2 1 1 2 6

Verhuurd aan  
statushouders 
(personen)

44 9 3 3 13 28

Woningruil 4 1 3 8 3 15

MUTATIES	EN	NIEUWE	VERHURINGEN
De mutatiegraad was in 2019 5,4% ten opzichte van 7,4% in 2018. Er zijn in 2019 135 
woningen leeg gekomen én verhuurd. In de prognoses zijn we uitgegaan van circa 
150 mutaties, dus dit aantal lag iets onder de verwachting. In 2018 lag de mutatie
graad hoger door de realisatie van een (senioren) nieuwbouwcomplex en de door
stroming als gevolg van de oplevering hiervan.

Opvallend is dat zo’n 10% van de mutaties een woningruil betreft, drie tot vier  
keer meer dan in 2018. Door de vastzittende woningmarkt is dit een aantrekkelijk 
alternatief om aan andere woonruimte te komen. Op onze website informeren  
wij over de mogelijkheden van woningruil.

TEVREDENHEID	NIEUWE	EN	VERTREKKENDE	HUURDERS
Magis onderzoekt voor ons de tevredenheid onder nieuwe en vertrekkende huurders. 
De onderzoeken worden digitaal en anoniem uitgevoerd. We leggen de respondenten 
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diverse vragen voor en we gebruiken de resultaten om onze dienstverlening te 
verbeteren.

Over 2019 gaven nieuwe huurders een gemiddelde score 7,6 voor onze dienst
verlening rond mutatie. De staat van de woning bij oplevering scoort beduidend 
minder met een gemiddelde 5,8. We gaan uitzoeken wat de oorzaak hiervan is. 

Vertrekkende huurders gaven in 2019 gemiddeld een score 8,1 voor onze dienst-
verlening rond het verlaten van de woning. En een 8,6 voor de controle door de 
opzichter. We zijn blij met deze cijfers.

WONINGNET
Eind tweede kwartaal ging WoningNet over op een nieuw systeem. Eén van  
de voordelen van dit systeem is dat cijfers eenvoudiger uit het systeem kunnen  
worden gehaald. Nadeel is dat het maken van vergelijkingen met cijfers van  
voor de overgang naar het nieuwe systeem niet of slechts gedeeltelijk te maken 
zijn. In onderstaande tabel worden de cijfers daarom getoond ultimo 2019 of  
gemiddeld over de laatste twee kwartalen van 2019.

Cijfers	WoningNet	2019 Wijdemeren Stichtse	Vecht

Aantal ingeschrevenen eind 2019 903 14.301
Actief woningzoekenden eind 2019 125 779
Toewijzingen heel 2019 25 110
Gemiddeld aantal reacties (gemiddelde Q3 + 
Q4)

197 135

Aanbiedingsresultaat (gemiddeld aantal keer 
aangeboden Q3 + Q4)

1,8 2,6

Gemiddelde zoektijd in aantal jaren (gemid-
delde Q3 + Q4)

2,2 6,6

Gemiddelde inschrijftijd in aantal jaren (gemid-
delde Q3 + Q4)

10,7 11,3

REGELING	‘VAN	GROOT	NAAR	BETER’
De woningmarkt in de regio Utrecht zit op slot. De gemiddelde inschrijfduur  
is ruim tien jaar. Dit komt voor een deel doordat er te weinig doorstroming is. 
Huurders van een sociale huurwoning verhuizen niet snel en niet vaak.  
Hierdoor hebben ook starters minder kans op een woning.

Er zijn huurders die in een te grote woning wonen en wel willen verhuizen, maar 
dit niet doen. Soms uit angst voor een hogere huur. Om deze huurders een 
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handje te helpen, hebben de woningcorporaties in de regio Utrecht onderling 
afgesproken om een aantrekkelijke regeling voor de nieuwe huurprijs aan te bieden 
wanneer huurders kleiner gaan wonen. De nieuwe netto huurprijs na verhuizing 
wordt maximaal € 50 hoger. Alle corporaties in de regio doen mee.  
Dus de afspraak geldt ook als de huurder naar een andere corporatie verhuist.  
De regeling ‘van groot naar beter’ is op 1 december 2019 gestart en loopt een jaar. 
Hierna wordt de regeling geëvalueerd.

3.3	 Vraag	(antwoord	op	de	woningbehoefte)

Doelstelling  
Route ‘23

 y Woningmarktonderzoek om op omvang 
en kwaliteit bezit te sturen.

 y Naar vermogen aansluiten op lokale 
woningbehoefte.

Doelstelling(en) 
jaarplan

 y Nieuwbouw Wilhelminastraat (twaalf 
woningen): besluitvorming afgerond en 
start bouw.

 y Nieuwbouw Domineeslaantje (acht 
woningen): in verhuur genomen.

 y Actieve inzet om in werkgebied 
Wijdemeren te kunnen investeren en 
daar een actieve volkshuisvestelijke rol 
te kunnen blijven spelen.

 y Proactief handelen om nieuwbouw te 
realiseren of turnkey overnemen.

 y Conform huidig verkoopbeleid worden 
twee woningen verkocht.

NIEUWBOUWPROJECTEN

Wilhelminastraat
IM Bouwmanagement begeleidt ons bij het proces sloopnieuwbouw van een  
blok van tien duplexwoningen aan de Wilhelminastraat in Breukelen. We willen  
op deze kavel twaalf levensloopbestendige, gasloze appartementen bouwen. 
Bouwbedrijf Van Dillen gaat dit project uitvoeren. Eind 2019 is positief welstand
advies ontvangen en is de procedure om te komen tot een definitieve omgevings-
vergunning gestart. Omdat de gemeentelijke procedures langer duren dan verwacht, 
zijn we niet in 2019 gestart met de bouw. 
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Domineeslaantje/Hortense Kwartier
In 2019 is er met projectontwikkelaar Janssen de Jong een principeovereenkomst 
gesloten voor de turnkey afname van acht sociale huur (driekamer)eengezins
woningen in het nieuwbouwproject Hortense Kwartier te Breukelen. Door de  
aanwezigheid van vleermuizen liep de sloop van de oorspronkelijke gebouwen 
vertraging op. De start bouw vindt in 2020 plaats.

Schepersweg, kleine kanaalflatjes
Voor drie blokjes van elk vijf appartementen aan de Schepersweg in Breukelen 
(kanaalflatjes) onderzochten we de mogelijkheid van sloopnieuwbouw. We hebben 
een aantal scenario’s bekeken met verschillende typen appartementen in verschillende 
bouwlagen. Binnen het gekozen scenario met appartementen in meerdere lagen 
hebben we verschillende varianten uitgewerkt. Besluitvorming staat voor 2020 op 
het programma. 

Nieuwbouw	sociale	huur	in	Utrechtse	regio	naar	dieptepunt	in	2019
12 december 2019, RWU

De nieuwbouw van sociale huurwoningen in de Utrechtse regio daalde  
in 2019 naar een dieptepunt. Dit jaar leverden de corporaties slechts 466 
woningen op, waarvan 341 in de stad Utrecht. In 2018 werden nog 771 
woningen opgeleverd. Er zijn jaarlijks echter ruim 2.000 nieuwe woningen 
nodig om de groeiende behoefte aan sociale huurwoningen te kunnen 
opvangen. Voor 2020 zijn de verwachtingen wat beter, maar lijkt sprake 
van een tijdelijke opleving. Corporaties pleiten voor versnelling op 
bestaande locaties en ontwikkeling van nieuwe locaties. Corporaties zijn 
nu in staat meer te bouwen, maar zij krijgen wel steeds meer last van  
de stijgende verhuurderheffing.

Vooral het gebrek aan locaties dan wel het feit dat te vaak sprake is van 
uitstel of vertraging spelen de corporaties parten. Verder neemt de 
belastingdruk van het Rijk verder toe door de stijgende verhuurderheffing. 
Dat gaat de investeringsmogelijkheden van corporaties beperken. 
Corporaties willen van deze heffing af. Ook stijgen de grond en  
bouwkosten veel sneller dan de huren die hooguit met inflatie stijgen. 
Daarmee komen projecten ook financieel in de knel. De grondkosten 
nemen vooral toe doordat corporaties maar in beperkte mate op eigen 
locaties of gemeentelocaties kunnen bouwen en zij vaker mee moeten 
bieden met commerciële partijen. Dat drijft de prijzen op, terwijl de 
sociale huurprijzen vastliggen. De financiële tekorten lopen dan snel op.
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Door de lage productie zal het totaal aantal sociale huurwoningen in  
de regio iets afnemen. Een deel van de nieuwbouw vindt namelijk 
plaats op locaties waar eerst woningen zijn gesloopt. Ook worden 
beperkt woningen verkocht. Al met al zal door de lage productie de 
gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning verder oplopen, 
vrezen de corporaties.

Voor het jaar 2020 zijn de verwachtingen beter, maar lijkt vooralsnog 
sprake van een tijdelijke opleving. Dan hopen de corporaties – als er 
geen verdere vertragingen optreden – ruim 1.400 woningen op te leveren. 
Daarnaast komen nog ruim 300 studenteneenheden gereed. Juist in dat 
jaar komt een aantal projecten tot een afronding. Maar er is nog weinig 
zicht op nieuwe, grotere locaties waar vanaf 2021 voor meer jaren flinke 
aantallen sociale huurwoningen kunnen worden neergezet.
De corporaties hopen dat de gemeenten met het Rijk en de provincie 
doortastend op zoek gaan naar nieuwe locaties. Ook bij deze partijen  
is het helder dat er veel meer – betaalbare – woningen moeten komen 
om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen.

COÖRDINATIE	NIEUWBOUW
In Stichtse Vecht nemen corporaties en gemeenten deel aan de Ontwikkelingstafel 
sociale huur. Doel is kansen en mogelijkheden voor sociale nieuwbouw te bespreken 
en realiseren. Deze bijeenkomsten vinden twee keer per jaar plaats. Naast een 
projectenlijst met mogelijke kansen voor sociale woningbouw werden ook de 
duurzaamheidsprojecten in Stichtse Vecht doorgenomen.

In Wijdemeren worden de nieuwbouwontwikkelingen besproken in het Taskforce
overleg tussen gemeente en corporaties. Deze heeft in 2019 vier keer plaats gevonden.

ONTHEFFING	WIJDEMEREN
In augustus 2018 heeft Vecht en Omstreken een afwijzing op de ontheffings
aanvraag ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Door  
deze afwijzing kunnen we geen nieuwbouw realiseren in Loosdrecht. Wij vinden 
het belangrijk om wel te kunnen investeren in Loosdrecht en daar een actieve 
volkshuisvestelijke en lokaal betrokken rol te blijven spelen. Daarom tekenden  
wij bezwaar aan tegen dit besluit. Begin maart 2019 heeft een hoorzitting plaats-
gevonden bij het Ministerie van BZK. Hierin hebben zowel Vecht en Omstreken, 
gemeente Wijdemeren en huurdersbelangenorganisatie een pleidooi gehouden 
waarom de ontheffing verleend zou moeten worden. In het derde kwartaal van 
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2019 hebben we een afwijzing ontvangen op het bezwaar. Na overleg met de gemeente 
Wijdemeren en de advocaat hebben we beroep tegen het besluit ingediend bij de 
Rechtbank MiddenNederland, sector Bestuursrecht. Er is nog geen zittingsdatum 
bekend. We zijn daarnaast in overleg met twee corporaties in Loosdrecht en de 
gemeente Wijdemeren om gezamenlijk tot een alternatieve oplossing te komen.

VERKOOP	EN	KOOPGARANT
Conform doelstelling verkochten wij in 2019 twee woningen. Daarnaast hebben 
we in het verleden een aantal woningen met koopgarantconstructie verkocht. 
Koopgarant houdt in dat de koper de woning met een korting van ons koopt en 
wij als eerste het recht (en de plicht) hebben de woning terug te kopen. Winst of 
verlies op de verkoopprijs wordt gedeeld aan de hand van het kortingspercentage. 
Begin 2019 hadden wij de verplichting om 44 koopgarantwoningen terug te kopen. 
Er zijn twee koopgarantwoningen teruggekocht. Eén van deze woningen is vervolgens 
op de vrije markt verkocht. Daarnaast heeft één eigenaar van een koopgarant
woning de erfpacht afgekocht. Dit betekent dat er eind 2019 nog een verplichting 
bestaat om 41 koopgarantwoningen terug te kopen. De totale bruto opbrengsten 
van de verkopen bedragen ongeveer € 0,9 miljoen.

3.4	 Aanbod	(kwalitatief	goede	woningen)

Doelstelling  
Route ‘23

 y Woningen passen bij woningzoekenden, 
houden zo.

 y Ingrepen gericht op behoud, vernieu-
wing en verduurzamen.

 y € 17 miljoen investeren in onderhoud.
Doelstelling(en) 
jaarplan

 y Duurzame vastgoedstrategie vastgesteld.

 y Binnen budget € 1.504.000 planmatig 
onderhoud.

 y Binnen budget € 1.246.000 
mutatie onderhoud.

 y Binnen budget € 706.000 
reparatieonderhoud.

 y Technische aanpassingen ‘t Heycop 
n.a.v. brand zijn uitgevoerd.
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DUURZAME	VASTGOEDSTRATEGIE
Vanuit de doelstellingen in het ondernemingsplan en resultaten uit woningmarkt-
onderzoek kunnen we de gewenste woningvoorraad vaststellen. In de duurzame 
vastgoedstrategie beschrijven we hoe onze gewenste portefeuille kwantitatief en 
kwalitatief samengesteld is. En welke strategieën we inzetten om dat te bereiken; 
renovatie (en verduurzamen), doorexploiteren, verkoop of sloop/nieuwbouw. 
Deze portefeuillestrategie is uitgangspunt voor de complexstrategieën en projecten. 
In de portefeuillestrategie is voor de eerste vijftien jaar vastgelegd op welk deel 
van ons vastgoed renovatie, verkoop of sloopnieuwbouw van toepassing is.  
Het overige deel staat op doorexploiteren voor de eerste vijftien jaar.

De belangrijkste conclusies uit de vastgoedstrategie zijn:
1 Onze financiële ruimte van € 50.000 per woning is onvoldoende om in 2050 

CO2neutraal te zijn.
2 Elk jaar is een renovatie- of sloop-nieuwbouwproject nodig om de gewenste 

portefeuille te bereiken.

Concreet is vanuit de duurzame vastgoedstrategie de voorbereiding van twee 
renovatieprojecten gestart: ’t Heycop en de Vijverlaan. Daarnaast worden de 
mogelijkheden voor sloopnieuwbouw onderzocht van drie blokjes kanaalflats 
aan de Schepersweg.

OVERZICHT	BEGROTING	EN	REALISATIE	(BEDRAGEN	X	€	1.000)
Begroting	2019 Realisatie	2019

Mutatieonderhoud € 1.246 € 1.852
Reparatieonderhoud € 706 € 743
Planmatig onderhoud € 1.504 € 926

PLANMATIG	ONDERHOUD	GEREALISEERD
Van het begrote budget van € 1.504.000 is € 926.000 gerealiseerd: 
 y Het vervangen van cvketels samen met mechanische ventilatie in diverse 

complexen. 
 y Voor Boerderij De Poel lieten we gevelonderhoud en herstel rieten dak 

uitvoeren.
 y Aan de Vossenlaan plaatsten we (extra) brandmelders in de centrale hal en in 

de woningen. 
 y Aan de Nassaustraat werd het buitenschilderwerk gecombineerd met isolatie-

werkzaamheden aan de gevel.



25

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019

 y We lieten gevelonderhoud uitvoeren aan Floraweg/Boterweg, Binnenweg/
Voorburgstraat, Irene/Beatrixstraat, Prinses Margrietstraat en onze woningen 
in Nieuwer ter Aa. Aan de Flits combineerden we gevelwerkzaamheden met 
schilderwerk.

 y Voor de Roghmanlaan werd de luchtbehandelingsinstallatie onderhouden  
volgens contract.

 y Voor de Boemerang werd contractonderhoud uitgevoerd aan deurautomaat 
en gevel. 

 y Voor de Van Henegouwenlaan en De Driestroom werd de standaardbijdrage 
aan VVE betaald.

PLANMATIG	ONDERHOUD	NIET-GEREALISEERD
Drie grote projecten zijn niet uitgevoerd in 2019. Gezamenlijk zijn deze drie projecten 
goed voor een vrijval van budget van circa € 450.000:

1. Liften
De liften in de Lflats en ’t Heycop bleken nog te goed om in 2019 volledig te  
vervangen of renoveren. We kregen het advies om onderhoud uit te voeren, 
waardoor de liften nog een flink aantal jaren meegaan en daarna pas de liften  
te vervangen. Onderhoud aan de liften in de Lflats vindt plaats in 2020. De liften 
in ’t Heycop worden meegenomen in het groot onderhoudsproject.

2. ’t Heycop
De werkzaamheden die begroot stonden voor 2019 zijn nog niet uitgevoerd.  
Deze werkzaamheden hebben we geclusterd met geplande onderhoudswerk-
zaamheden voor 2020. Daardoor kunnen we kosten besparen en meteen onder-
zoeken welke verduurzamingsingrepen we kunnen meenemen. In de eerste  
helft van 2020 werken we dit samen met onderhoudspartner Van Wijnen uit.

3. Scheiden hemelwaterafvoer
Gemeente Stichtse Vecht heeft gemeld dat zij in De Eendracht het riool wil scheiden 
van de hemelwaterafvoer. Dat betekent voor ons ook werk: de afvoeren van de 
woningen moeten gescheiden worden aangesloten op de gemeentelijke afvoeren. 
De planvorming bij de gemeente bevindt zich nog in de adviesfase. Er zijn in 2019 
geen kosten geboekt op dit project. 

MUTATIEONDERHOUD
Aan mutatieonderhoud is € 1.852.000 uitgegeven. Hiermee overschrijden we de 
begroting. De prognose is gaande het jaar aan hand van de rapportages aangepast 
en heeft meerdere redenen:
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 y Prijsverhoging van loon, materiaal en onderaanneming, evenals het aanpas-
sen van prijsregels die niet correct (meer) geprijsd waren. Loon +4%, materiaal 
+5,1%, onderaanneming +4,5% (bouwkostenindex).

 y Het meer dan tien jaar niet meer planmatig uitvoeren van renovaties van keukens, 
badkamers en toiletten, waardoor deze bij mutatie vernieuwd moeten worden. 

 y In veel mutatiewoningen heeft de vertrekkende huurder lang gewoond. 
Tussentijds heeft geen groot onderhoud plaatsgevonden, waardoor dit tijdens 
de mutatie gebeurt.

Dit heeft als gevolg dat we in 2019 bij 49 woningen meer dan € 10.000 uitgaven aan 
mutatieonderhoud. In 2018 gaven we bij 26 mutatiewoningen meer dan € 10.000 uit.

REPARATIEONDERHOUD
Ook aan reparaties is meer uitgegeven dan begroot: € 743.000 in plaats van € 706.000. 
Ook hier speelt prijsstijging een rol en werden de prijzen verhoogd volgens de bouw-
kostenindex. Bovendien geldt dat hier naar aanleiding van een aantal reparaties 
veel onderhoud uitgevoerd moest worden (zoals vervangen vloeren, dakkapellen 
en verlichting in een atrium).

TEVREDENHEID	REPARATIEONDERHOUD
Magis onderzocht voor ons de huurderstevredenheid na uitvoeren van reparatie-
onderhoud. Over 2019 scoren we gemiddeld een 8 voor dienstverlening van de aan-
nemer. Een 7,4 voor de snelheid waarmee de reparatie werd uitgevoerd. En een 8 voor 
het resultaat van de reparatie. We zijn als opdrachtgever tevreden met deze cijfers. 

Nieuwe	vloer	voor	huurder	aan	de	Van	Lyndenlaan

De familie Pezuk woont sinds 2005 aan de Van Lyndenlaan in Loenen 
aan de Vecht. Vanwege een probleem met de vloer in de woning  
werden zij geconfronteerd met een ingrijpende vloerrenovatie.

Vloer	verzakt
“De plinten van mijn vorige laminaat waren al een tijdje losgekomen.  
Later merkte ik dat de vloer ook niet meer recht was. Toen ik mijn hoekbank 
opschoof, kwam ik tot de ontdekking dat de vloer in die hoek wel tien  
centimeter was ingezakt. Daarna heb ik meteen contact opgenomen met  
de woning  bouwvereniging.”

Investering	€	33.000
Onze opzichter Edgar van Wijk legt uit wat het probleem was. “Vanwege 
een relatief zachte fundering, was er sprake van optrekkend vocht en  
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schimmelvorming in deze woning. De vloerdelen waren rot door het vocht. 
Dat vroeg om een rigoureuze ingreep om de problemen op te lossen.

We hebben een enorme investering gedaan om de problemen in deze 
woning te verhelpen. We hebben de hele vloer uit de woning gehaald.  
Via gaten in de muur hebben we foamglass laten aanbrengen. De ruimte 
onder de vloer is grotendeels gevuld met schelpen. Vervolgens werd een 
nieuwe vloer geplaatst. Door deze maatregelen kan het vocht niet langer 
optrekken en is de isolatiewaarde van de vloer flink verhoogd.”

Ingrijpende	werkzaamheden
De bewoner vertelt over de werkzaamheden in zijn woning, waarbij  
de gehele begane grondvloer eruit gehaald moest worden. “De werk-
zaamheden hebben 6 tot 7 weken geduurd. In die tussentijd heb ik bij mijn 
ouders in Turkije gelogeerd. Dus ik heb zelf weinig van de overlast mee
gekregen, maar mijn buren hebben er wel een beetje last van gehad.”

“De afstemming met de woningbouwvereniging en de aannemer verliep 
over het algemeen goed. De aannemer heeft zijn werk zorgvuldig, schoon en 
netjes afgerond. De nieuwe vloer bevalt ons prima. De muffige vochtgeur is 
volledig verdwenen. Het lijkt er zelfs op dat mijn reumaklachten zijn afgenomen. 
Wij zijn zeer blij met het resultaat.”

Woning	zonder	vloer
Op de foto’s een andere woning waar we dezelfde werkzaamheden 
hebben uitgevoerd. Hierop is duidelijk zichtbaar hoe ingrijpend de 
werkzaamheden zijn geweest voor de bewoners en voor ons.
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TECHNISCHE	AANPASSINGEN	’T	HEYCOP
De meeste huurders van ’t Heycop hebben zonwering met bediening via een elektrische 
schakelaar. Het niet goed werken van één van deze schakelaars is de oorzaak van 
de brand in juli 2018. Huurders zijn eigenaar van de zonwering. Dat betekent dat 
zij verantwoordelijk zijn voor een veilige bediening van de zonwering (een veilige 
schakelaar). Alle schakelaars zijn na de brand op ons initiatief en onze kosten 
gecontroleerd. Huurders met een onveilige schakelaar zijn benaderd. Hierbij  
is een nadrukkelijk advies gegeven hoe de schakelaar aangepast moet worden, 
zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. Hierover zijn afspraken gemaakt met een 
elektricien. De meeste huurders namen hun verantwoordelijkheid en lieten de 
schakelaar aanpassen. Een beperkt aantal deed dat nog niet. In het derde kwartaal 
van 2019 is een brief opgesteld met de advocaat. Hierin wezen wij nogmaals op de 
noodzaak om omwille van de veiligheid mee te werken. De resterende onveilige 
schakelaars worden meegenomen in het renovatieproject (in voorbereiding).

3.5	 Verduurzamen

Doelstelling  
Route ‘23

 y Kort/middellange doelstelling: energie
lasten omlaag. 

 y Langetermijn doelstelling: gebruik fossiele 
brandstoffen naar nihil.

 y € 21 miljoen investeren in verbetering, 
vernieuwing, verduurzamen.

 y Energiebesparende maatregelen en 
zonne panelen zorgen voor verlaging van 
energielasten huurders. Wij investeren 
hier de komende vijf jaar € 2,5 miljoen in.

Doelstelling(en) 
jaarplan

 y Gemiddelde energieindex ≤ 1,53.

 y Grootschalige renovatie en verduur-
zaming vier Lflats Schepersweg (waar-
van drie in 2019): € 2,6 miljoen per flat.

 y Alle open verbrandingstoestellen zijn 
verwijderd.
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ENERGIE-INDEX
De energieindex geeft nauwkeurig aan hoe energiezuinig een woning is. Het is 
een getal dat door een erkend energieadviseur berekend wordt uit meer dan  
150 woningkenmerken. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger de woning is.  
Bij verhuur van een woning vermelden we de energieindex.

Energie-Index

label A++
label A+
label A
label B
label C
label D
label E
label F
label G  
Totaal   

Energie-Index Per	31-12-2019Energielabel

aantal	woningen in	%totvan

De gemiddelde energieindex (EI) van ons bezit eind 2019 is 1,45. Dit staat gelijk 
aan een gemiddeld label C. Daarmee hebben we de doelstelling van het jaarplan 
ruimschoots gehaald.

ENERGIE-INDEX	TOTALE	VOORRAAD	
1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 31-12-2019

EI 1,64 1,60 1,50 1,45
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L-FLATS
We renoveren en verduurzamen vier Lflats aan de Schepersweg. De 153 woningen 
worden daardoor energiezuiniger en blijven geschikt voor toekomstige generaties. 
In mei 2019 zijn we gestart met de werkzaamheden in de woningen van de eerste 
flat. In het derde kwartaal zijn de woningen uit de eerste flat opgeleverd en is 
gestart met de werkzaamheden aan de tweede flat. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door bouwbedrijf Van Wijnen uit Utrecht. 

Door kozijnen vervangen, asbest saneren, zonnepanelen plaatsen, mechanische 
ventilatie toevoegen en onder voorwaarden aanbieden van renovatie in badkamer 
en keuken worden de appartementen comfortabeler en duurzamer. Ook de 
buiten zijde van de woongebouwen wordt mooier door nieuwe hekwerken en een 
vernieuwde entree. Het resultaat is er wel naar: bewoners geven aan de kozijnen 
als mooi en comfortabel te beoordelen. Behalve de kozijnen worden ook de toiletten 
vernieuwd en asbest uit de standleidingen gesaneerd. Omdat de werkzaamheden 
erg veel lawaai opleverden, is lopende het project een andere manier van werken 
aan het beton gevonden. Hierdoor duren de werkzaamheden iets langer dan de 
oorspronkelijke planning. Het project wordt in 2020 afgerond. 

Project	L-flats Begroot	2019 Aangegane	 

verplichtingen	2019

Uitgaven	2019

Budget (x € 1.000) 7.800 8.162 6.665
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Het verschil tussen begroting en aangegane verplichting komt door het later  
toevoegen van het vernieuwen van balkon- en galerijhekken aan beide zijden  
van alle flats. Dat zijn twaalf hekken per flat over de gehele lengte van een galerij 
of balkonkant. We maakten de keuze voor nieuwe hekwerken uit veiligheids en 
esthetische overwegingen. Dit was niet opgenomen in de oorspronkelijke 
begroting. 

Door wijzigingen in de planning van de uitvoering is in 2019 minder uitgegeven 
dan de aangegane verplichting. Verschuiving van de uitvoering is ontstaan door 
het weer. Het keimen van de gevels en galerijvloeren kon eind 2019 door hoge 
luchtvochtigheid en lage temperatuur geen doorgang vinden. (Keimen is het 
afwerken van beton en metselwerk met mineraalverf/silicaatverf). Daarnaast  
is besloten het vernieuwen van de entrees van alle flats als afsluitende werk
zaamheden uit te voeren. 

Genoemde bedragen bij verduurzaming gaan vrijwel geheel naar het plaatsen  
van zonnepanelen en het vervangen van open verbrandingstoestellen. 
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Onderhoudsproject	L-flats:	wat	vinden	de	huurders	ervan?

We startten in 2019 met een grootschalig project om vier gebouwen met 
153 appartementen aan de Schepersweg in Breukelen, de zogenaamde 
Lfats, te verbeteren en verduurzamen. De appartementen worden 
energiezuiniger en blijven geschikt voor toekomstige generaties. 
Bouwbedrijf Van Wijnen voert de werkzaamheden uit en informeert 
bewoners over planning en voortgang.

Verbetering	woongenot
Door kozijnen vervangen, asbest saneren, zonnepanelen plaatsen, 
mechanische ventilatie toevoegen en onder voorwaarden aanbieden 
van renovatie in badkamer en keuken worden de appartementen  
comfortabeler en duurzamer. Ook de buitenzijde van de woongebouwen 
wordt mooier door nieuwe hekwerken en een vernieuwde entree.  
Eén van de doelstellingen van het project is het woongenot van onze 
huurders vergroten. Wat vinden zij daar zelf van?

Eindelijk	opgeknapt
Chef-kok Michel van Elven woont inmiddels al twintig jaar in een van de 
Lflats aan de Schepersweg. En dat bevalt hem prima. “Aardige mensen 
en redelijk nette buurt,” vertelt Michel. Het afgelopen jaar werd zijn 
woning gerenoveerd. “Toen bekend werd dat jullie dit project gingen  
uitvoeren, dacht ik eindelijk! Want het was wel hard nodig de woningen  
op te knappen.”

Hoe heeft Michel de werkzaamheden in zijn woning ervaren? “Het viel 
behoorlijk tegen, vooral vanwege de herrie. Maar dat hoort erbij. Contact 
met het bouwbedrijf was meer dan plezierig. Ze werkten heel netjes en 
waren superattent. Veer in de kont ook van Michel, de opzichter. Tegen 
bewoners waar de werkzaamheden nog worden uitgevoerd, zeg ik: ‘Even 
door de zure appel heen bijten, want het is de moeite waard!’ Het resultaat 
is prachtig. De werkzaamheden in mijn woning zijn nog niet helemaal afgerond. 
Een stuk van het plafond in de huiskamer is naar beneden gekomen en er is 
een lichte lekkage in de gang. Maar daar wordt aan gewerkt. En er komt nog 
een nieuw keukenblok. Tot nu toe ben ik er erg blij mee.”

Opzien	tegen	werkzaamheden
De familie Peters woont inmiddels al 36 jaar in een appartement aan  
de Schepersweg. Zij hebben samen de kinderen opgevoed en die zijn 
inmiddels uit huis. “We wonen hier met veel plezier. Alles is gelijkvloers,  
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de ruimte is fijn. Het comfort van de woning en de lift (als die het doet) zijn 
prettig,” vertelt de familie Peters.

“We zagen wel op tegen de werkzaamheden. Vooral ook tegen de herrie. 
Binnen in de woning ging het redelijk. Maar om de flat heen viel de overlast 
van geluid en troep echt tegen. En dat heeft voor ons gevoel lang geduurd. 
Het resultaat is mooi. De werkzaamheden zijn alleen nog niet helemaal 
klaar. Met name de entree moet nog opgeknapt worden.”

Heeft deze huurder tips voor de woningbouwvereniging? “Ja, de rommel 
rond de flat kon veel sneller opgeruimd worden. En het afronden van kleine 
dingen bleef bij andere huurders nog wel eens lang uit. Ondanks een mooi 
resultaat was het best afzien. De eerste flat was ‘proefkonijn’ en alle werk-
zaamheden begonnen tegelijkertijd. Dat loopt bij de overige flats waar-
schijnlijk beter.”

OPEN	VERBRANDINGSTOESTELLEN
Begin 2019 waren er nog 31 huurders met een open verbrandingstoestel voor  
verwarming en/of warm water. Een open verbrandingstoestel leidt tot risico’s als 
koolmonoxidevergiftiging. Vecht en Omstreken wil deze risico’s tot een minimum 
beperken. Daarom benaderden we huurders met een aanbod voor het plaatsen 
van een cvinstallatie. Drie huurders maakten hiervan gebruik. Daarnaast hebben 
we bij mutatie twee cvinstallaties geplaatst. 

Er zijn nu nog 26 woningen met een open verbrandingstoestel. Deze huurders 
hebben we aangeboden een COmelder te plaatsen. De werkzaamheden worden 
in eigen beheer uitgevoerd en vinden in het eerste kwartaal van 2020 plaats. 
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s a m e n w e r k e n

Hoofdstuk 4
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In onze organisatie is een transitie zichtbaar waarbij de focus verschuift van intern 
naar extern gericht. We verbinden ons meer en werken meer samen met onze 
huurders, gemeenten en partners.

4.1	 Samenwerken	met	huurders

Doelstelling  
Route ‘23

 y Wij experimenteren met vormen van 
inspraak, overleg en communicatie en 
evalueren.

 y In 2023 werken we actief en structureel 
samen met onze huurders, huurders-
participatie is afgestemd op de wens 
van de huurders.

 y Contact met individuele huurders is digi-
taal als dat kan en persoonlijk als dat moet.

Doelstelling(en) 
jaarplan

 y Huurdersorganisatie opzetten, faciliteren 
en begeleiden.

 y Nieuwbouw Wilhelminastraat i.o.m. 
bewonerscommissie vormgeven.

 y Bewonersinitiatieven financieel en orga-
nisatorisch ondersteunen.

 y Stimuleren dat huurders actief verant-
woordelijkheid nemen op huurderson-
derhoud (tuinonderhoud, onderhoud 
achterpaden, verrichten van reparaties 
binnen het huurdersonderhoud).

HUURDERSBELANGENORGANISATIE	(HBO)
Begin 2019 is de HBO opgericht. De HBO bestaat uit een oprichtingsbestuur met 
zeven enthousiaste en betrokken huurders die voortvarend van start zijn gegaan 
met o.a. de volgende thema’s:
 y Huurverhoging 2019
 y Prestatieafspraken in Wijdemeren en Stichtse Vecht
 y Participatiebeleid en handleiding voor bewonerscommissies
 y Dakgotenabonnement
 y Duurzaamheid en betaalbaarheid
 y Selectieproces ketenpartner vastgoedonderhoud
 y Betrokken bij fusieproces met Woningstichting Kockengen
 y Interactie met Algemene Ledenvergadering.
 y Begroting, jaarrekening en jaarverslag.
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“Wij zijn de huurdersbelangenorganisatie, kortweg HBO genoemd, voor alle huurders 
van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. In 2019 opgericht en we bestaan nu 
uit zeven mensen die allemaal een woning huren van Vecht en Omstreken. We doen 
dit werk vrijwillig en zijn onafhankelijk.

In 2019 hebben wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onder andere:
 y Verdeling van de huursomstijging van 2019: een zo eerlijk mogelijke verdeling 

over alle huurders.
 y Dakgotenservice: huurders kunnen tegen een zeer aantrekkelijk tarief hun 

dakgoot laten reinigen, wat de huurder veel geld kan schelen.
 y Keuze nieuwe onderhoudsbedrijven, die vanaf 2020 het onderhoud gaan doen 

van alle woningen van Vecht en Omstreken.
 y Van groot naar beter regeling: bijvoorbeeld voor huurders die graag willen  

verhuizen, omdat de woning te groot geworden is.
 y Prestatieafspraken tussen de gemeente Stichtse Vecht, Vecht en Omstreken en 

de huurdersbelangenorganisatie. Hierin wordt afgesproken hoe er omgegaan 
moet worden met het sociale huurwoningen aanbod in de gemeente.

 y Woonvisie Vecht en Omstreken: de afspraak dat er meer sociale huur en  
middenhuur bijgebouwd moet gaan worden.

En in 2020 gaan we door! Wij gaan in de komende maanden een aantal bijeenkomsten 
organiseren om ons voor te stellen en nader kennis te maken met de huurders.”

De HBO heeft een eigen website (www.hbovechtenomstreken.nl) gelanceerd waar 
huurders meer informatie kunnen vinden over wat de HBO doet.

BEWONERSCOMMISSIE	WILHELMINASTRAAT
In de Wilhelminastraat in Breukelen worden naar verwachting in 2020 tien woningen 
gesloopt en twaalf teruggebouwd. Met de bewonerscommissie is overleg geweest 
over de voortgang van dit traject en de plannen voor nieuwbouw. Eind 2019 zijn 
alle bewoners op één na (al dan niet op tijdelijke basis) geherhuisvest.  

www.hbovechtenomstreken.nl
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De woningen worden vervolgens op tijdelijke basis verhuurd door Ad Hoc, totdat 
de sloop van de woningen start.

BEWONERSINITIATIEVEN	
Wij stimuleren en faciliteren bewonersparticipatie en initiatief waar mogelijk. 
Daarom is eind 2019 het participatiebeleid herzien en een handleiding voor het 
oprichten van bewonerscommissies geschreven. Deze handleiding is zowel via 
onze website als die van de HBO terug te vinden. Bewoners weten zo welke stappen 
zij moeten nemen om een commissie op te richten, welke overlegonderwerpen van 
belang zijn en van welke financiële tegemoetkomingen zij gebruik kunnen maken.

In 2019 zijn er diverse aanvragen gedaan en gehonoreerd. Zo zijn bijvoorbeeld 
meerdere bankjes, kerstverlichting, vlaggenmast, kerstboom (zie foto volgende 
pagina), prikborden in twintig complexen (inclusief schoonmaakroosters en  
aftekenlijsten), verkeersborden bij Godelindehof, zitje in de algemene ruimte  
Van Henegouwenlaan en bloembakken geplaatst.

Op 15 maart werkten we in het kader van NL Doet samen met medewerkers van 
Van Wijnen en bewoners aan een schone en mooie buurt. Er werden op de 
Oosterklip in Loenen aan de Vecht perken gewied, straten geveegd en portieken 
gereinigd met de hoge drukspuit. Elk portiek werd voorzien van plantenbakken  
en diverse perkjes werden opgevrolijkt met vrolijk gekleurde plantjes. De plantjes 
werden beschikbaar gesteld door Hoveniersbedrijf Johan Spijker.

STIMULEREN	HUURDERSONDERHOUD
Huurders worden op verschillende manieren gestimuleerd om het huurders
onderhoud uit te voeren. Zo zijn huurders die hun tuin niet onderhouden aan
gesproken en aangeschreven. Ook zijn acties ondernomen om te voorkomen  
dat huisraad of vuilnis op verkeerde plekken wordt neergezet (wat weer leidt  
tot het aantrekken van meer rommel). Soms in samenwerking met bewoners, 
soms met gemeenten en soms op ons initiatief. 

DAKGOTENSERVICE
Voor huurders die niet zelf in staat zijn hun dakgoot te vegen of dit graag willen  
uitbesteden, hebben wij een dakgotenservice geïntroduceerd. 968 huurders hebben 
een aanbod gehad om eenmaal per (na)jaar de dakgoten te laten schoonmaken, 
zowel aan de voor als achterzijde van de woning. Huurders betalen hiervoor een 
bijdrage in de servicekosten van € 1,50 per maand. In totaal hebben zo’n 350 huur-
ders gebruik gemaakt van dit aanbod. Er blijkt dus inderdaad een behoefte te zijn 
aan deze service, vooral door oudere bewoners wordt deze service gewaardeerd. 
Bij nieuwe verhuringen nemen we deze service automatisch op in de servicekosten.
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4.2	 Verduurzamen

Doelstelling  
Route ‘23

 y Wij intensiveren onze contacten met alle 
partijen - gemeenten, zorg, welzijn - die 
wonen voor onze huurders prettiger  
kunnen maken.

 y Vraagstukken rond minder-zelfredzame 
huurders lossen we samen met hen en 
onze partners op, wij delen wat we 
bedacht en geleerd hebben.

Doelstelling(en) 
jaarplan

 y Nakomen prestatieafspraken 2019.

 y We maken prestatieafspraken 2020  
met gemeenten Stichtse Vecht en 
Wijdemeren samen met 
huurdersbelangenorganisatie.

 y We werken samen met de afdeling 
Veiligheid van gemeente Stichtse Vecht 
als het gaat om ernstige woonoverlast.

 y Bijdragen aan buurtbemiddeling.
 y Woonconsulenten zijn proactief in de 

buurten aanwezig, weten wat er speelt 
en zijn bij huurders bekend.
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PRESTATIEAFSPRAKEN	STICHTSE	VECHT
Halverwege 2019 werd een tussentijdse evaluatie op de prestatieafspraken uit
gevoerd. We lagen hierbij goed op schema. De eindevaluatie moet nog plaatsvinden. 
De gemeente, corporaties en huurdersbelangenorganisaties van Vecht en Omstreken, 
Portaal, Kockengen en Wuta hebben op 11 december de prestatieafspraken voor 
2020 met elkaar getekend. U vindt de prestatieafspraken op onze website.

PRESTATIEAFSPRAKEN	WIJDEMEREN
Voor Wijdemeren heeft de eindevaluatie over de prestatieafspraken 2019 in februari 
2020 plaatsgevonden. Ook daar zijn de gemaakte afspraken door partijen goed-
deels nagekomen. De gemeente, corporaties en huurdersbelangenorganisaties 
van Vecht en Omstreken, Gooi en Omstreken en de Alliantie hebben de kader
afspraken 2020 t/m 2023 in 2019 opgesteld en deze worden begin 2020 ondertekend. 
De kaderafspraken worden jaarlijks geactualiseerd. U vindt de prestatieafspraken 
op onze website.

REGIONALE	PRESTATIEAFSPRAKEN	GOOI-	EN	VECHTSTREEK
Parallel aan het proces van het maken van prestatieafspraken op gemeentelijk 
niveau loopt het proces tot het maken van regionale prestatieafspraken in Gooi- 
en Vechtstreek. Doel hiervan is om helderheid en uniformiteit aan alle huurders 
in de regio te bieden en moet leiden tot efficiency in de totstandkoming van de 
diverse afspraken. Voorbeelden van afspraken op regionale schaal zijn het regionaal 
convenant huisvesting maatschappelijke doelgroepen en regionaal convenant 
buurtbemiddeling.

SAMENWERKEN	OP	HET	GEBIED	VAN	VEILIGHEID
In de zogenaamde Persoonsgerichte Aanpak (PGA) worden personen die ernstige 
veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken op een integrale manier 
aangepakt. Hierbij werken ketenpartners als gemeente, Openbaar Ministerie, 
hulpverlening en corporatie samen. In 2019 is er op het gebied van veilig heid op 
drie dossiers samengewerkt in de gemeente Stichtse Vecht en één dossier in de 
gemeente Wijdemeren. In de gemeente Wijdemeren is het dossier uiteindelijk 
opgeschaald naar het Veiligheidshuis. Dit heeft uiteindelijk geleid tot uitzetting uit 
de woning van de betrokken huurder. 

BUURTBEMIDDELING
Zowel in Stichtse Vecht als in Wijdemeren financieren wij buurtbemiddeling samen 
met andere woningcorporaties en de gemeente. In beide gemeenten is dit onder-
gebracht bij de welzijnsorganisaties. Politie, woningbouwvereniging en bewoners 
kunnen (kosteloos) contact opnemen met buurtbemiddeling om ondersteuning of 
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bemiddeling te vragen. In beide gemeenten betaalt Vecht en Omstreken een jaarlijkse 
bijdrage aan de kosten van buurtbemiddeling (€ 2.500 per gemeente).

SAMENWERKING	GEMEENTE	EN	LEGER	DES	HEILS	
De gemeente Stichtse Vecht, het Leger des Heils en Vecht en Omstreken werken 
samen bij het huisvesten van alleengaande vluchtelingen met verblijfstatus. Deze 
mensen zijn in afwachting van de komst van nareizigers. We bieden hen gezamenlijk 
woonruimte in een eengezinswoning. Het Leger des Heils ondersteunt het samen-
wonen door woonbegeleiding te bieden. In 2019 is deze vorm van huisvesten verder 
afgebouwd tot één woning. Er zijn veel minder alleengaande vluchtelingen dan in 
voorgaande jaren.

AANWEZIG	IN	DE	BUURT
We willen de signalerende functie van de woonconsulenten in de wijken versterken. 
We geven hen de tijd en ruimte om meer in de wijk aanwezig te zijn. Dan kunnen 
ze gemakkelijker contact maken met bewoners, bij bewoners met een klacht op 
bezoek gaan en/of huurders aanspreken. 

HUISBEZOEK	OUDEREN
Onze woonconsulenten hebben samen met zorgprofessionals huisbezoeken afgelegd 
bij ruim honderd senioren in ‘t Heycop. Doel was het opsporen en voorkomen van 
isolement bij kwetsbare ouderen. De belangrijkste conclusie is dat het beeld van 
ouderen die vereenzamen en verstoken zijn van contact, niet klopt. De meeste 
ouderen blijken met veel plezier in ‘t Heycop te wonen. Alle bewoners hebben een 
brief ontvangen met de conclusies. 

WOONCOACH
Eind 2019 is het project Wooncoach van start gegaan in Loosdrecht. Alle huurders 
van 65 jaar en ouder in Loosdrecht hebben van ons een uitnodiging gehad  
om eens om de tafel te gaan om over hun woonsituatie en wensen te praten.  
Het gesprek met de wooncoach bij de huurders thuis is vrijblijvend en gratis.

REGIONALE	KLACHTENADVIESCOMMISSIE
Er zijn in 2019 geen klachten bij de klachtenadviescommissie binnengekomen over 
Vecht en Omstreken.
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4.3	 Samenwerken	met	kennispartners

Doelstelling  
Route ‘23

 y Wij delen – halen en brengen  kennis 
actief in ons zakelijke netwerk.

 y Wij hoeven niet voorop te lopen en 
gebruiken liever beproefde manieren:  
wij zijn een slimme volger.

 y Wij voeren de regie over onderhoud,  
verbeteren en bouwen: met onze keten-
partners borgen we kwaliteit, kennis en 
ervaring.

 y Naar regisserend opdrachtgeverschap.
Doelstelling(en) 
jaarplan

 y Ketensamenwerking verder professiona-
liseren, kennis en kwaliteit samen 
waarborgen.

 y Gehele organisatie brengt in ieder geval 
één bezoek aan een corporatie die verder 
is dan Vecht en Omstreken op bepaald 
thema.

 y In ieder geval één bezoek brengen aan 
een partnerbedrijf.

KETENSAMENWERKING	EN	REGISSEREND	OPDRACHTGEVERSCHAP
In het ondernemingsplan staat beschreven dat wij regisserend opdrachtgever  
willen zijn. We hebben de ambitie om uiterlijk in 2023 vastgoedmanager te zijn. 
Concreet betekent dit dat partners een groot deel van de operationele activiteiten 
overnemen en verantwoordelijk worden voor het ‘hoe’. Vecht en Omstreken 
houdt regie door het ‘wat’ te definiëren en de partners hierop te toetsen. 

Wij hebben al enkele jaren een partnerschap met Van Wijnen als het gaat om  
verduurzamen en renoveren. Binnen dit partnerschap zoeken we voortdurend 
naar verbetering. Deze vinden we gaande de uitvoering en borgen we direct in  
de procesbeschrijvingen of processtappen. Daarnaast evalueren we iedere fase  
van een project en verwerken ook deze verbeteringen direct in de fasedocumen-
ten. Op deze manier borgen we dat we dat wat we leren meenemen naar een  
volgend project.
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VERENIGING	VAN	EIGENAREN
Vecht en Omstreken neemt deel in de volgende VvE’s:

Stemverhouding Aandeel

Vecht en 
Omstreken Overig Totaal Vecht en 

Omstreken Overig Totaal

VvE De Driestroom 5 5 10 13.566 8.780 22.346
VvE De Drie Hoven 21 4 25 1.766 330 2.096
VvE Lindelaan 106 1 1 2 67 113 180

BEZOEK	COLLEGA-CORPORATIE	EN	PARTNERBEDRIJF
In september hebben we een bezoek gebracht aan Wonion in Ulft. Deze corporatie 
loopt op het gebied van duurzaamheid voorop in de sector en heeft dit als leidend 
principe in de gehele bedrijfsvoering doorgevoerd. We hebben dit bezoek gekoppeld 
aan een bedrijfsuitje in de voormalige badkuipenfabriek DRU en ’s avonds hebben 
wij een moorddiner gehad.

In 2019 zijn onze medewerkers op bezoek geweest bij gemeenten, collega 
corporaties en zorg en welzijnsinstellingen voor kennisuitwisseling en werkoverleg. 
Onze samenwerking met diverse partners is merkbaar geïntensiveerd. We betrekken, 
bevragen en inspireren elkaar.

ZAKELIJKE	PARTNERS
Op ICT gebied zijn NEH, Itris, ZIG en Casix onze belangrijkste kennispartners.  
Onze belangrijkste financiële partners zijn Hofmeier (financiële dienstverlening) 
en Deloitte (belastingadvies). Deze partners vullen ons aan waar het gaat om  
specialistische kennis op verschillende vakgebieden.

4.4	 Samenwerken	met	kennispartners

Doelstelling  
Route ‘23

 y We weten waar we heen willen.
 y We weten wat we vragen van onze 

partners.
Doelstelling(en) 
jaarplan

 y Verder professionaliseren aansturing 
onderhoud. Onderhoudsbeleid wordt 
geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. 
Hierin is ketensamenwerking een 
belangrijke pijler.
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 y Mutatieonderhoud wordt opnieuw geijkt 
en in relatie met projectmatig, regulier 
planmatig en reparatieonderhoud bezien.

AANSTURING	OP	ONDERHOUD
Voor een verdere uitwerking van onze ontwikkeling naar vastgoedmanager stelden 
wij het onderhoudsbeleid op. Het onderhoudsbeleid is de kapstok voor alle onder
houdssoorten, waaronder het mutatie en reparatiebeleid. Beide zijn in 2019 
opnieuw vastgesteld.

We stelden een roadmap op in samenspraak met onze onderhoudspartners.  
Dat is een plan van aanpak voor de implementatie van het nieuwe onderhouds-
beleid, de ontwikkeling naar regisserend opdrachtgeverschap en de inrichting  
van de verschillende typen onderhoud. In dit plan van aanpak is een duidelijke 
prioritering opgenomen. Er zijn thema’s benoemd en verdeeld over werkgroepen. 

MUTATIEONDERHOUD
Bestaande onderhoudscontracten voor het mutatie en reparatieonderhoud  
liepen af. De nieuwe contracten staan in het licht van de ontwikkeling naar  
onze rol als vastgoedmanager. Er is een uitvraag gedaan bij zes marktpartijen.  
En uiteindelijk heeft het selectieproces geresulteerd in twee partners voor het 
mutatie en reparatieonderhoud. Dat zijn Coen Hagedoorn en Intersell geworden. 

Na selectie van de onderhoudspartners is hard gewerkt om per 1 januari 2020 
startklaar te staan. Werkzaamheden van bestaande partners die niet terugkeren 
in 2020 werden afgerond en overgedragen. De automatisering van nieuwe partners 
en van die van ons moeten op elkaar aansluiten, zodat we ook digitaal met elkaar 
kunnen communiceren (met name over reparatieopdrachten). De prijsafspraken 
uit de selectieprocedure worden uitgewerkt, wachtdienst (voor spoedreparaties 
buiten reguliere werktijden) werd ingericht en overlegbijeenkomsten vonden 
plaats om inzicht te krijgen in wie doet wat tijdens het mutatieproces.
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4.5	 Actief	in	het	netwerk

Doelstelling  
Route ‘23

 y We zijn in de buurt, fysiek en via sociale 
media.

 y Partners helpen ons met slimme  
oplossingen die wonen bij ons nog  
prettiger maken.

Doelstelling(en) 
jaarplan

 y Actief in lokale communicatie.

 y Communicatiestrategie gereed: 
inzicht in kanalen en doelen om in 
contact te komen met huurders en 
belang  hebbenden.

PRETTIG	WONEN,	SLIMME	OPLOSSINGEN
Eind 2018 en begin 2019 ervaarden bewoners ernstige overlast van rondhangende 
jongeren in Breukelen Noord. Gemeente, welzijn en jongerenorganisaties en 
Vecht en Omstreken hebben een wijkbijeenkomst georganiseerd waarin bewoners 
hun grieven konden uiten en samen over oplossingen en maatregelen is nagedacht. 
Door het nemen van diverse maatregelen als cameratoezicht, betere verlichting 
onder de flats, inzet van straatcoaches en een buurtbarbecue georganiseerd door 
de jongeren is de overlast afgenomen. Vecht en Omstreken blijft participeren in 
het wijkoverleg in Breukelen Noord. Hierin wordt gezamenlijk de overlastpro
blematiek gemonitord, besproken en actie uitgezet.

LOKALE	COMMUNICATIE
We nemen deel aan diverse overlegvormen met bijvoorbeeld zorginstellingen, 
gemeente, politie en collegacorporaties. We communiceren via nieuwsberichten 
op onze website en in de lokale media zoals de VAR. Vrijkomende woningen  
worden bijvoorbeeld zowel via WoningNet als Facebook geadverteerd.  
Vacatures staan zowel op onze website als op LinkedIn en in lokale kranten.

COMMUNICATIESTRATEGIE	
In 2019 werd de communicatiestrategie vastgesteld voor de komende jaren. 
Waarom communiceren we? Enerzijds is communicatie bedoeld ter ondersteuning 
om de organisatiedoelstellingen te behalen, anderzijds om identiteit en imago van 
de organisatie positief neer te zetten. 
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We onderscheiden vier strategische doelstellingen:
1 We bereiken de doelgroepen  We zijn zichtbaar en bereikbaar 

We zijn een duurzaam onderdeel van de lokale samenleving. Als het gaat  
om sociale huisvesting dan zijn wij de aangewezen partij.

2 We informeren de doelgroepen  Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen 
We leggen uit wat we doen en waarom, we zijn transparant en betrouwbaar. 
Daarmee laten we zien wie we zijn en welke toegevoegde waarde we bieden. 
En we voldoen daarmee aan wettelijke voorwaarden voor het afleggen van 
verantwoording. 

3 We luisteren naar de doelgroepen  We luisteren, tonen begrip en vinden samen 
oplossingen We zijn op de hoogte van ontwikkelingen in de sector, markt, 
samenleving. We kennen de wensen en behoeften van de doelgroepen.  
We zijn aanspreekbaar, staan open voor feedback en doen er wat mee. 
Doelgroepen voelen zich gehoord, serieus genomen en geholpen. 

4 We inspireren de doelgroepen  We nodigen uit tot samenwerken aan duurzaam 
wonen We hebben een goede en zichtbare relatie met onze samenwerkende 
partners. We enthousiasmeren en nodigen uit tot samenwerken. Want samen 
komen we verder. 

RISICO	IMAGOSCHADE
We beperken de kans op imagoschade door zorgvuldig te zijn op wat we commu-
niceren en op welke wijze. Door alle medewerkers met één mond te laten spreken. 
En door het opstellen van duidelijke richtlijnen en uitgangspunten hiervoor. 
Worden wij toch geconfronteerd met een situatie waarin imagoschade zou kunnen 
ontstaan, dan reageren wij hierop door te laten zien wat we doen, uit te leggen 
waarom we dat doen en steeds te blijven denken vanuit onze kernwaarden.

MEER	ONLINE
Waar we vroeger veel persoonlijk klantcontact hadden aan de balie en telefoon, 
zien we dit steeds meer verschuiven naar online. We volgen daarmee de doel-
groepen, die steeds meer zelf willen bepalen welke informatie ze ophalen en 
 op welk moment. Tegelijk levert de verschuiving van offline naar online winst  
op, omdat we minder tijd kwijt zijn aan persoonlijk contact in gevallen waar dit 
niet noodzakelijk is. 

KANAALKEUZE
Op dit moment bereiken we de doelgroepen via de volgende mix aan kanalen: 
website, social media (Facebook, LinkedIn), nieuwsbrief, balie/telefoon en lokale 
krant. Naar verwachting bereiken we de oudere personen in de doelgroepen 
voornamelijk via website, nieuwsbrief en persoonlijk contact. Jongeren meer via 
social media. Uit onderzoek blijkt echter dat toename van social media gebruik 
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geldt voor alle doelgroepen, ongeacht leeftijd. In het strategisch communicatieplan 
zijn doelgroepen en kanalen verder uitgewerkt. Hieronder een kort overzicht over 2019.

WEBSITE
De website werd geactualiseerd en de kennisbank aangevuld. Nieuwsberichten 
publiceren we op de homepage. We voegden Readspeaker toe waarmee bezoekers 
de teksten op de website kunnen laten voorlezen. Het dagelijks gemiddelde aantal 
gebruikers van onze website is ongeveer 50. Pieken werden veroorzaakt door het 
verzenden van de digitale nieuwsbrief en berichten op social media. De piek van  
5 december werd bijvoorbeeld veroorzaakt door berichtgeving op Facebook over 
het project ‘van groot naar beter’.

Facebook
Hier hebben we 632 volgers. Daarvan vinden 591 bezoekers ons leuk. We plaatsen 
regelmatig artikelen met links naar onze website. Daarnaast plaatsen we vooral 
woningen die in de verhuur komen. Reacties hierop zijn wisselend. We hebben  
in 2019 onder andere gecommuniceerd over: 
 y Vrijkomende woningen
 y Van groot naar beter
 y Maak kennis met collega’s
 y Hoe om te gaan met ongewenste bezoekers
 y Voortgang project Schepersweg Lflats
 y Nieuwe onderhoudsbedrijven in 2020

LinkedIn
Op LinkedIn zijn we nog niet heel actief. We hebben 275 volgers. Vanaf 2020 gaan we 
hierop inzetten om de zakelijke netwerkpartners en arbeidsmarkt beter te bereiken.

Twitter 
Hebben we in 2019 afgestoten. Dit kanaal gaf onvoldoende mogelijkheden om de 
doelgroep goed te bereiken en beïnvloeden. Dezelfde doelgroep willen we beter 
bereiken via LinkedIn.
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Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief werd verzonden aan ruim 1.250 emailadressen. Hierin 
staat een overzicht van het laatste nieuws van Vecht en Omstreken met links naar 
de website. Daardoor neemt het aantal bezoekers op de website zichtbaar toe.

Krant
Dezelfde artikelen uit de nieuwsbrief verschenen ook in de lokale krant (VAR  
en NieuwsSter). Op deze manier hopen we een zo groot mogelijk deel van onze 
doelgroep te bereiken.
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We zorgen ervoor dat onze bedrijfsvoering op orde is, zodat we beter kunnen  
sturen op ontwikkelingen in de markt.

5.1	 Bedrijfsprocessen

Doelstelling  
Route ‘23

 y In 2019 hebben we helder welke bedrijfs-
processen we zelf uitvoeren, in samen-
werking doen of in regie laten uitvoeren 
door partners. 

Doelstelling(en) 
jaarplan

 y Verder stroomlijnen digitale verwerking 
van reparatieverzoeken.

 y Klant- en werkprocessen reparatie-
onderhoud verder aanscherpen.

 y AVG effectueren; opschonen primaire 
systeem (extra aandacht gegevens 
Wijdemeren), afsluiten verwerkers
overeenkomsten, evalueren document 
informatie systeem (DIS).

 y Aansluiten op SBR en RGS voor 
gegevensuitwisseling.

 y Koppeling primaire systeem met 
WoningNet, afhankelijk van product
ontwikkeling bij leveranciers.

VERDER	STROOMLIJNEN	DIGITALE	VERWERKING	VAN	REPARATIEVERZOEKEN
Vanwege beëindiging van de samenwerking met de partner voor ons reparatie
onderhoud, is het niet gelukt de digitale verwerking van reparatieverzoeken  
verder te stroomlijnen. Voorbereidingen hiervoor nemen we in 2020 mee naar  
de nieuwe onderhoudspartners. 

KLANT-	EN	WERKPROCESSEN	REPARATIEONDERHOUD	VERDER	AANSCHERPEN
In januari 2020 startten twee nieuwe partners in het reparatieonderhoud. In de 
voorbereiding van de nieuwe samenwerking kwamen de klant- en werkprocessen 
nadrukkelijk aan de orde. Om de klant beter te bedienen gaat de aannemer in 
2020 taken van ons overnemen, te beginnen met inspecties naar aanleiding van 
een reparatieverzoek. Dit proces van aanscherpen van klant en werkprocessen  
is nooit af: het is een continue zoektocht naar ontwikkeling en verbetering. 



50

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019

EFFECTUEREN	AVG
Wij hebben dit jaar aandacht besteed aan het op orde krijgen van dossiers en 
bewaartermijnen in ons primaire systeem. De autorisaties van medewerkers  
bleken te beperkend te werken, deze zijn in een aantal gevallen verruimd. Alle 
medewerkers tekenden een geheimhoudingsverklaring. Waar nodig sloten we 
verwerkersovereenkomsten af. Voor het document informatie systeem (DIS) is 
gekozen voor een nieuwe indeling. De implementatie is daardoor nog niet volledig 
afgerond.

STANDARD	BUSINESS	REPORTING	(SBR)	EN	REFERENTIE	GROOTBOEK	
SCHEMA	(RGS)
Wij waren in 2019 van plan om software aan te schaffen om geautomatiseerde uit-
wisseling van gegevens tussen Vecht en Omstreken, toezichthouders en Kamer 
van Koophandel via SBR en RGS mogelijk te maken. Omdat wij niet tevreden zijn 
over de geboden oplossingen, hebben wij besloten deze actie uit te stellen.

KOPPELING	PRIMAIRE	SYSTEEM	MET	WONINGNET
Omdat ons primaire systeem nog niet de mogelijkheid heeft om te kunnen koppelen 
met WoningNet, kunnen wij nog geen gegevens via de systemen uitwisselen.

TAXATIE	MANAGEMENT	SYSTEEM
Voor de waardering van ons vastgoed hebben wij dit jaar een taxatie management 
systeem (TMS) aangeschaft. Het TMS zorgt voor verdere professionalisering van 
onze vastgoedwaardering en komt (met name bij waardering van bedrijfsmatig 
(BOG), maatschappelijk (MOG) en zorg onroerend goed (ZOG) tegemoet aan de 
hieraan gestelde eisen. Dit TMS is gebruikt voor de waardebepaling van ons vastgoed 
per ultimo 2019.

5.2	 Bedrijfsdata

Doelstelling  
Route ‘23

 y We kennen onszelf en ons bezit.
 y Onze data is juist en actueel, o.b.v. de 

juiste data sturen we bij. 
Doelstelling(en) 
jaarplan

 y MJOB op hoofdlijnen (hoofdelementen) 
voor elk complex gevuld en 
betrouwbaar.

 y Besluit gewenste condities van bezit 
en acceptabele risico’s bij gebreken 
bestaand bezit.
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 y Het (objectief) meten van kwaliteit van 
bezit structureel geborgd.

 y Alle vastgoeddata voormalig Wonen 
Wijdemeren betrouwbaar en volledig in 
primaire systeem opgenomen.

DATA	OP	ORDE
We lieten een quickscan uitvoeren op de conditiescores van ons vastgoed. Uit de 
conditiemeting blijkt dat ons bezit er ‘goed bijstaat’. We pasten vervolgens onze 
MJOB hierop aan. Uitgangspunt voor de toekomst is dat Vecht en Omstreken  
deze data op orde houdt en de kwaliteit van het bezit ten alle tijden blijft kennen.  
Het op orde houden van de MJOB is een jaarlijks terugkerende actie.

Om betrouwbare informatie  digitaal en toegankelijk  voor ons bezit in Loosdrecht 
te verzorgen, zijn EPAmetingen in combinatie met conditiescores voor keuken, 
badkamer en toilet uitgevoerd. De plattegronden van de woningen en complexen 
in Loosdrecht zijn intern digitaal toegankelijk gemaakt. We gaan ervan uit dat alle 
vastgoeddata van voormalig Wonen Wijdemeren nu op orde is.

5.3	 Dienstverlening

Doelstelling  
Route ‘23

 y Digitale/online dienstverlening aan 
huurders is volledig mogelijk in 2020. 
Deze planning streven we ook na als  
het gaat om de digitale uitwisseling  
van gegevens met externe partijen.

Doelstelling(en) 
jaarplan

 y De website heeft een kennisbank.

 y Huurders kunnen online reparatie
verzoeken indienen.

 y Oplevering woning aan nieuwe huurder 
via app.
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WEBSITE
Onze website heeft een kennisbank. Deze kennisbank bevat alle informatie die 
vindbaar is op de website. Doelstelling van de website met kennisbank is online 
zoveel mogelijk informatie voor huurders te ontsluiten. De kennisbank dient  
daartoe steeds verder uitgebreid en actueel gehouden te worden. In 2019 werd  
de informatie in de kennisbank flink uitgebreid, we hebben nu ongeveer 150 veel-
gestelde vragen opgenomen op de website. Ook werd een aantal online formulieren 
in gebruik genomen, zoals huur opzeggen en aanmelden ontstoppingsservice.

REPARATIEVERZOEKEN	ONLINE	INDIENEN
We werken al jaren met diverse partijen aan het toevoegen van een online tool 
waarmee reparatieverzoeken direct ingepland kunnen worden bij de aannemer. 
Tot op heden blijkt dit om allerlei redenen lastig te realiseren. We hebben te 
maken met verschillende partijen, verschillende systemen en technische uitdagingen. 
Op dit moment kiezen we ervoor onze energie eerst te steken in een huurders-
portaal. Dat realiseren we in 2020. Als dat eenmaal staat, kunnen we de mogelijkheid 
voor het indienen van reparatieverzoeken toevoegen.

WONING	OPLEVEREN	VIA	APP
Ook hier hebben wij gekozen dit onderdeel nog niet uit te voeren. Deze app is 
recent ontwikkeld en wij zouden een van de eersten zijn die ermee werken. 
Daarnaast kon de ontwikkelaar ons geen goed beeld geven van de acties die  
wij moeten nemen om dit voor elkaar te krijgen en wat de consequenties van  
die acties zijn. 

Huurdersoordeel	2019	–	Aedes	benchmark

De Aedesbenchmark biedt gemeenten, huurders en andere belang-
hebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe 
ze presteren. De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurders
oordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, 
beschikbaarheid/ betaalbaarheid en nieuwbouw. De uitkomsten  
tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Dit jaar 
hebben meer dan 350.000 huurders deelgenomen aan het landelijke 
onderzoek.
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Resultaten Vecht en Omstreken

Huurders	zijn	tevreden
Nieuwe huurders zijn uitermate tevreden bij Vecht en Omstreken.  
Zij geven daarvoor het gemiddelde cijfer 8,3. Voor de afhandeling van 
reparatieverzoeken zijn huurders van Vecht en Omstreken ook tevreden. 
Zij geven ons gemiddeld een 7,6. Vertrekkende huurders geven gemiddeld 
een 6,9. 

Technische	kwaliteit	woningen	en	woonkwaliteit	is	goed	
Onze huurders waarderen de woonkwaliteit gemiddeld met een 6,9. 
Landelijk ligt dit cijfer iets lager. De technische kwaliteit van woningen 
van Vecht en Omstreken krijgt in het onderzoek een Aoordeel. 

Qua duurzaamheid valt op dat onze woningen gemiddeld een goede 
energieindex (1,47 per 1 juli 2019) hebben ten opzichte van het landelijke 
gemiddelde (1,57). De CO2uitstoot is wel hoger dan landelijk. De woningen 
kunnen beter geïsoleerd worden, waardoor de uitstoot beperkt wordt 
en minder energie opgewekt hoeft te worden. De komende jaren blijven 
we hierin investeren. 
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Gemiddeld	grotere	woningen	waardoor	hogere	gemiddelde	
huurprijs
Onze huurprijzen liggen gemiddeld iets hoger dan het landelijk gemid-
delde. Tegelijkertijd zijn de woningen gemiddeld genomen groter,  
wat een hogere gemiddelde huurprijs met zich meebrengt. 

5.4	 Efficiency	en	professionaliteit

Doelstelling  
Route ‘23

 y We zijn financieel solide en zoeken 
voortdurend naar manieren om onze 
ambities te realiseren binnen de regel-
geving en normen van toezichthouders. 
Wij maken hiertoe periodiek scenario’s 
met slimme oplossingen en letten daarbij 
scherp op de kosten. 

 y Wij zijn groot genoeg voor een efficiënte 
en professionele bedrijfsvoering en klein 
genoeg om voor onze klanten en regionale 
partners dichtbij te blijven. 

 y Bedrijfslasten zijn onder het gemiddelde 
van vergelijkbare corporaties.

 y Wij maken onze ambities waar ondanks 
beperkende regelgeving.

Doelstelling(en) 
jaarplan

 y Kockengen: In 2019 nauwere afspraken 
maken en invulling geven aan stappen-
plan voor fusie. Mogelijk bestaande 
samenwerking op administratief terrein 
in 2019 uitbreiden naar samenwerking 
bij beheer en ontwikkeling van het 
vastgoed.

 y Het organisatieplan is in 2019 gereed en 
op onderdelen geïmplementeerd. Hierin 
is ook duidelijk welke werkzaamheden 
en kennis Vecht en Omstreken zelf gaat 
borgen en welke via partners en externe 
partijen geborgd worden.

 y Uitkomsten previsitatie verwerken,  
verbeteringen doorvoeren.

 y Visitatie over periode 20152018 uitgevoerd.
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WONINGSTICHTING	KOCKENGEN
Sinds 2015 doet Vecht en Omstreken de financiële administratie voor Woning
stichting Kockengen. Eind 2018 heeft Woningstichting Kockengen ons benaderd 
om te fuseren. Voor hen wordt het namelijk steeds lastiger om als kleine corporatie 
aan alle wet en regelgeving/governance te voldoen. Dit kost onevenredig veel tijd, 
moeite en geld. Wij hebben hier positief op gereageerd en de afgelopen maanden 
hebben we een haalbaarheidsonderzoek naar de fusie laten uitvoeren. Voor de 
fusie met Woningstichting Kockengen is een werkplan opgesteld door Atrivé. 

Belangrijk voor de haalbaarheid van de fusie is een gelijke juridische entiteit. 
Momenteel is Vecht en Omstreken een vereniging. Deze kan niet fuseren met een 
stichting. Voor een fusie moet de vereniging omgezet worden naar een stichting. 
Hiervoor dient de ALV goedkeuring te verlenen. Om leden van de vereniging mee 
te nemen in de diverse afwegingen en de gevolgen van de omzetting zijn er in 
september en oktober denktankbijeenkomsten met ongeveer tien actieve leden 
geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn vraagstuk, mogelijkheden, meer en 
minderwaarde van de eventuele omzetting met hen besproken. 

In het derde kwartaal is het definitieve risico/financieel onderzoek en het haal-
baarheidsonderzoek (ambitiedocument) voor de fusie door managementteam en 
raad van commissarissen vastgesteld. Zowel de medewerkers van Woningstichting 
Kockengen als de OR van Vecht en Omstreken hebben een positief advies gegeven 
op beide stukken. Tevens hebben beide raden van commissarissen een go gegeven 
voor het verdere proces naar fusie (onder voorwaarden van omzetting naar stichting). 
In het vierde kwartaal bespraken de bestuurders en Atrivé het definitieve risico/
financieel onderzoek en haalbaarheidsonderzoek voor de fusie met de huurders-
organisaties van beide corporaties. Beide huurdersorganisaties hebben uiteindelijk 
instemmingsrecht inzake de fusie.

Tijdens de ALV van december is het omzettingsvraagstuk (vereniging – stichting) 
en de meer- en minderwaarde van de eventuele omzetting gepresenteerd aan de 
leden van de vereniging. Inmiddels is bekend dat meer dan 90% van de aanwezige 
leden akkoord is gegaan met de omzetting. 

WONINGSTICHTING	WUTA
De gebruikelijke werkzaamheden zijn gecontinueerd. Van intensiveren van de 
samenwerking met Wuta is nog geen sprake.
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ORGANISATIEPLAN
De afdeling VastgoedWonen is conform het organisatieplan begin 2019 gesplitst 
in twee teams. De ontwikkelingen op gebied van wonen én op vastgoed maakten 
dat de opgaven van dienstverlening (klantvraag, wonen) en vastgoed (duurzaamheid, 
transformatie) te groot werden voor één team. Beide onderdelen vragen immers 
veel aandacht en sturing. Bovendien vindt de discussie en afweging tussen investeren 
in betaalbaarheid en investeren in vastgoed nu tussen twee teams plaats en niet 
meer binnen één team. Voor het team Wonen is een nieuwe manager aangetrokken. 
Door deze organisatieverandering is er meer aandacht en capaciteit voor de 
diverse opgaven en de individuele medewerkers. Er is meer kennis in huis en  
discussies/afwegingen worden beter. 

In het organisatieplan is versterking op tactisch niveau opgenomen in de vorm 
van een strategisch beleidsmedewerker. Er is besloten om deze nu niet in te vullen. 
Met de re-integratie van de communicatieadviseur, het aantrekken van interim 
parttime ICTmedewerker, een manager Wonen en een medewerker Vastgoed, 
lijkt dit voor nu voldoende geborgd. 

PRE-VISITATIE
We hebben de volgende aanbevelingen uit de previsitatie in 2019 opgepakt en 
afgerond:
 y Vindbaar maken en centraal ontsluiten van beleids en kaderstukken.
 y SMART vastleggen van afspraken met belanghouders. 
 y Investeringsstatuut optimaliseren
 y P&Ccyclus verbeteren; nieuwe kwartaalrapportage opgesteld. 
 y SVB en assetmanagement implementeren. 
 y Position paper opstellen. 
 y Doorlopende klantmetingen uitvoeren.

VISITATIE
We zijn een maatschappelijk goed presterende corporatie! Met een gemiddelde 
score van 7,7 heeft Vecht en Omstreken een goede score behaald in de visitatie, 
welke afgelopen jaar is uitgevoerd door Ecorys. In een visitatie beoordeelt een 
onafhankelijke commissie eens in de vier jaar ons maatschappelijk presteren.  
Bij de visitatie in 2019 beschreef de commissie ons als een organisatie welke doel-
matig, degelijk, praktisch, verantwoord en dicht bij de huurder opereert. Waarbij 
de lokale betrokkenheid en de samenwerking met de huurdersbelangenorganisatie 
een kwaliteit is. De commissie adviseerde tevens de ingezette koers vast te houden 
en de ontwikkeling naar een meer extern gerichte en lerende organisatie door te 
zetten. De volledige rapportage is gepubliceerd op onze website.
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Maatschappelijke	visitatie	om	trots	op	te	zijn

De resultaten van onze maatschappelijke visitatie laten een mooie  
ontwikkeling zien binnen onze organisatie. We zijn blij dat de samen-
werking met de gemeenten, zorgpartijen en welzijnsorganisaties 
wederzijds als goed wordt ervaren. En we beseffen tegelijkertijd dat 
deze mooie prestatie verwachtingen met zich mee brengt. We gaan  
ons hier de komende jaren vol positieve energie en enthousiasme  
voor inzetten.

Inzicht in maatschappelijke prestaties
De visitatie maakt de maatschappelijke waarde van een woningcorporatie 
zichtbaar en bespreekbaar. Het geeft inzicht in de prestaties van een 
verhuurder van sociale huurwoningen. De maatschappelijke visitatie is 
een vorm van verantwoording, maar vooral ook bedoeld om met elkaar 
te leren.

Deze visitatie gaat over de periode 20152018. Ecorys voerde in 2019  
de visitatie uit. Er is gescoord op vier onderdelen. We geven een korte 
weergave van elk onderdeel:

Presteren naar Opgaven en Ambities 7,1
 y Vecht en Omstreken heeft zich ruim voldoende ingezet om het 

woningaanbod op orde te houden.
 y Er zijn weinig nieuwe woningen gebouwd door een gebrek aan 

locaties en toenemende kosten.
 y Vecht en Omstreken houdt de huren betaalbaar.
 y Er is voldoende aandacht voor huurders met betalingsachterstanden 

en schulden.
 y Vecht en Omstreken stelde doelen op om haar woningen te  

verduurzamen op lange termijn.

Presteren volgens Belanghebbenden 7,8
 y Huurders, gemeente en samenwerkingspartners zijn over het alge-

meen positief over de prestaties en inzet van Vecht en Omstreken.
 y Vecht en Omstreken heeft een belangrijke ontwikkeling door-

gemaakt en is hard bezig met het werken aan alle maatschappelijke 
opgaven vanuit een nieuwe koers.

 y Vecht en Omstreken heeft veel aandacht voor betaalbaarheid.
 y De woningen van Vecht en Omstreken zijn over het algemeen  

van goede kwaliteit en er wordt ingezet op verduurzaming.
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 y Huurders, gemeente en samenwerkingspartners hebben over het 
algemeen een goede relatie en prettige communicatie met Vecht 
en Omstreken.

 y Het is positief dat huurders nu meer inspraak hebben via de 
huurdersbelangenorganisatie.

Presteren naar Vermogen 8,0
 y Vecht en Omstreken houdt haar financiën op orde. Ook op de  

langere termijn.
 y Zij werkt slim samen met partners om meer kwaliteit te leveren 

tegen een lagere prijs.

Governance van maatschappelijk presteren 7,8
 y Vecht en Omstreken richt zich meer extern en verbindt zich daar-

door meer met de omgeving.
 y Sturingsinformatie is concreter en overzichtelijker en wordt ingezet 

voor bijsturing van beleid.
 y Ook het dagelijks onderhoud van woningen en het aansturen van 

personeel wordt verbeterd.
 y De raad van commissarissen is goed op de hoogte van wat er 

speelt.
 y Huurders en andere partijen hebben meer ruimte gekregen voor 

hun inbreng.

Wat gaat goed?
 y Vecht en Omstreken moet vooral de sociale betrokkenheid 

behouden.
 y Vecht en Omstreken mag creatief blijven in het vinden van oplossingen 

voor bijvoorbeeld verduurzamen van woningen en uitbreiden van 
het aanbod.

 y Huurders worden beter vertegenwoordigd, blijf daar vooral mee 
doorgaan.

 y Vecht en Omstreken is sterk in communicatie en samenwerking.
 y Zij is waar nodig aanwezig bij vergaderingen van de gemeenteraden 

en in de media.

Leer en verbeterpunten
 y De bedrijfslasten zijn iets gestegen als gevolg van het investeren in 

de organisatie en de fusie. Blijf sober en doelmatig werken met 
ruimte voor verbeteren van de organisatie.
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 y Om de slagkracht en doelmatigheid van Vecht en Omstreken verder 
te vergroten is zoeken naar mogelijke partners om mee samen te 
werken of te fuseren gewenst.

 y Vecht en Omstreken heeft duidelijk een ontwikkeling doorgemaakt 
in het meenemen van haar belanghebbenden en aandacht voor 
communicatie. Het is van belang deze naar buiten gerichte houding 
en oog voor communicatie door te blijven ontwikkelen.

 y Er wordt een nieuwe koers gevaren die zeer positief wordt ontvangen. 
Het is nu van belang om deze doelen en ambities waar te maken 
en de ontwikkeling door te zetten.

 y Meer verantwoordelijkheden voor managers op het middenniveau. 
Belangrijk daarbij is dat medewerkers zich gesteund voelen en er 
een veilige omgeving is.

 y Niet alle partijen in de gemeente zien het belang van sociale 
woningbouw. Het is wenselijk dat Vecht en Omstreken dit blijft 
communiceren.
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Hoofdstuk 6
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o r g a n i s a t i e  
o n t w i k k e l i n g



61

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019

Onze medewerkers beschikken over de juiste competenties en we bieden hen de 
mogelijkheid zich steeds te ontwikkelen. Daardoor zijn we een flexibele, lerende 
organisatie.

6.1	 Efficiency	en	professionaliteit

Doelstelling  
Route ‘23

 y Alle medewerkers bouwen en onder-
houden een uitgebreid netwerk in hun 
vakgebied. 

 y Iedere medewerker weet hoe hij of zij 
bijdraagt aan de zichtbaarheid en 
betrokkenheid van Vecht en Omstreken.

 y Onze organisatie is dynamisch en in 
verandering. 

 y Uitspreken: Iedereen maakt fouten en 
dat mogen we van elkaar weten.

 y Aanspreken: Iedereen is verantwoordelijk 
voor haar of zijn eigen ontwikkeling. 
Daar mogen we elkaar op aanspreken.

Doelstelling(en) 
jaarplan

 y Medewerkers maken per team een  
zakelijke netwerkanalyse en benoemen 
acties die zij als team nemen om in  
contact te blijven/komen met de  
belangrijkste belanghouders.

 y Bijeenkomsten gericht op teambuilding 
en kennisontwikkeling.

 y Elke medewerker benoemt twee concrete 
leerdoelen voor 2019 en benoemt acties 
om deze leerdoelen te halen.

 y Elke medewerker volgt minimaal één 
opleiding/training gerelateerd aan zijn 
werk.

 y Alle medewerkers bezoeken minimaal 
één congres/seminar.

ORGANISATIE
De organisatie is in ontwikkeling. Aan het begin van het tweede kwartaal hebben 
we de functie van manager VastgoedWonen gesplitst in twee functies, te weten 
een manager Wonen en een manager Vastgoed. De voormalig manager Vastgoed
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Wonen heeft de functie van manager Vastgoed ingenomen. De manager Wonen 
is middels een externe werving aangetrokken. Tevens is de voormalig afstudeer-
der van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde (HBO Amsterdam) per maart 
2019 in dienst getreden. Een mooie en nodige aanvulling op het 
personeelsbestand.

Het vernieuwen van de functieprofielen is in 2019 in gang gezet. Deze worden  
in het eerste kwartaal van 2020 geformaliseerd en gewogen. In de vorig jaar  
geïntroduceerde maandstarts delen de teams onderling waar zij druk mee zijn 
(geweest). De maandstarts zijn waardevolle sessies die de samenwerking en  
kennisdeling ten goede komen.

In 2019 heeft elke medewerker minimaal twee concrete leerdoelen benoemd in 
het startgesprek met bijbehorend acties om deze te behalen. De leerdoelen zijn 
eind 2019 besproken in de individuele beoordelingsgesprekken.

ZAKELIJKE	NETWERKANALYSE
Elke medewerker en elk team houdt het eigen netwerk actief. Gedurende het jaar 
vinden diverse netwerkactiviteiten plaats om in contact te blijven met belanghouders. 
Hiervan is in 2019 nog geen netwerkanalyse gemaakt.

TEAMBUILDING	EN	KENNISONTWIKKELING
Het is mooi om te zien dat, mede door de inzet van KLIMMR, we steeds meer een 
blik ‘naar buiten’ krijgen. We maken gebruik van andere corporaties om deel te 
nemen aan praktijkgerichte trainingen. Onze medewerkers nemen hierin ook het 
initiatief. Op deze manier worden de kosten voor deelnemende corporaties lager, 
maar nog belangrijker: er vindt een informatieoverdracht plaats tussen de mede-
werkers van de verschillende corporaties. Voor 2020 is het doel dit nog verder te 
optimaliseren. 

Drie medewerkers hebben in het laatste kwartaal een stagedag gehad bij een 
andere corporatie en hebben hier vervolgens een kort verslag van gemaakt. 
Vanuit deze stages zijn ook weer inzichten verkregen die van pas komen bij  
onze organisatie. Het management wil het volgen van opleidingen, cursussen  
en trainingen door medewerkers nog meer stimuleren. Kennis en werkwijzen  
van buiten naar binnen halen is essentieel voor een lerende organisatie. 

OPLEIDING	EN	TRAINING
In 2019 zijn er 21 op de functie gerichte trainingen gevolgd. In het derde kwartaal 
volgden alle medewerkers gezamenlijk een workshop om dementievriendelijk te 
kunnen handelen. In het vierde kwartaal hebben alle medewerkers een integriteits
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training gevolgd. Dit om te borgen dat elke medewerker begrijpt wat wij wel en 
niet onder integer gedrag verstaan en waarop we aangesproken kunnen worden. 
De uitgangspunten voor integer handelen gelden voor de omgang met huurders, 
relaties, de organisatie en elkaar. In 2019 maakte een aantal medewerkers gebruik 
van het cursusaanbod van KLIMMR op uiteenlopende onderwerpen, zoals mind-
fulness, zakelijk tekenen, verbindend communiceren en LinkedIn.

BEZOEK	CONGRES	EN	SEMINAR
Onze medewerkers bezochten in 2019 een aantal bijeenkomsten gericht op het 
vergroten van de praktische kennis. Het aanbod aan vakgerichte congressen en 
seminars is fors. We bespreken nut en noodzaak van iedere deelname vooraf in 
het betreffende team. En de opgedane kennis wordt intern gedeeld met collega’s.
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KERNCIJFERS	ORGANISATIE	2019

Directie	

en	staf

Financiën Vastgoed Wonen Totaal

Formatie (fte) 2,56 2,9 6,78 6,44 18,68
Ziekteverzuim (uren) 434 40 124 1.368 1.966
Ziekteverzuim (fte) 0,27 0,03 0,08 0,85 1,23
Ziekteverzuim (in %) 9% 1% 1% 11% 6%
Externe inhuur (fte) 1,4 0,2 0,4 0,5 2,5

JAARVERSLAG	ONDERNEMINGSRAAD	VECHT	EN	OMSTREKEN
De ondernemingsraad (OR) is opgericht in 2003. De OR is een orgaan ten behoeve 
van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werk-
zame personen. Eén en ander in het belang van het goed functioneren van onze 
onderneming in al haar doelstellingen. 

SAMENSTELLING	OR	2019	
Voorzitter:   Philip Zeelenberg
Secretaris: Hella van Doorn
Lid:   Heidi Kolfschoten

VERGADERINFORMATIE
De OR heeft in 2019 negen keer onderling en ook met de directeurbestuurder 
overleg gehad. Onder andere over de volgende onderwerpen: 
 y De splitsing van de functie manager VastgoedWonen en de invulling van de 

vacature voor de nieuwe functie Manager Wonen.
 y Het fusietraject met WST Kockengen, met extra informatie verstrekking door 

de begeleidende partij Atrivé. Advies toekomstige fusie en overleg omzetting 
naar stichting.

 y Het aanstellen van twee RIE preventiemedewerkers (verplichting vanuit de 
CAO) , voor zowel intern (kantoor) als externe zaken (RIE en controle aannemers).

 y Evaluatie eerste periode na aanstelling DB, de nieuwe functies en de structuur 
van de organisatie, de nieuwe accountant, bespreken van de werkdruk op de 
afdeling Wonen Vastgoed.

 y De OR heeft twee keer overlegd met de raad van commissarissen over de 
algemene gang van zaken en met name de toekomstige fusie. Zowel de OR als 
de raad van commissarissen kan indien wenselijk een extra overleg inplannen.
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COMMUNICATIE
 y De OR heeft informatie verstrekt in de maandstart en via de interne mail.
 y Het OR jaarverslag 2018 is opgenomen in het bedrijfsjaarverslag 2018.
 y Een enquête is in januari naar achterban gestuurd over het afgelopen fusietraject 

met Wonen Wijdemeren. Hieruit zijn concrete adviezen voortgekomen, welke 
breed zijn gecommuniceerd om het toekomstige fusietraject te optimaliseren.

 y Een enquête is in juni naar de achterban uitgezet, om het OR werkplan te  
actualiseren. De resultaten en het nieuwe werkplan is verspreid.

 y Samenwerking met HRM bij de uitwerking sollicitatie preventiemedewerkers; 
beoordelen van het (aan de CAO 2019/20 aangepaste) personeelshandboek.

OVERIGE	ACTIES	IN	2019
 y Werkplan OR 2019 is in januari vastgesteld en n.a.v. de personeelsenquête  

vernieuwd in september. 
 y Cursussen: in mei gezamenlijke OR cursusdag en in september heeft Heidi 

samen met HRM een cursus integriteit gevolgd.
 y Positief advies gegeven over begeleidende partij in de fusie met WST 

Kockengen.
 y Positief advies over de benoeming van twee preventiemedewerkers.
 y Positief advies gegeven over het “Onderzoek haalbaarheid fusie” (WST 

Kockengen).
 y Beoordelen begroting 2020. 
 y Het ORreglement (uit 2004) is vereenvoudigd en opnieuw vastgesteld.
 y Toekenning één verplichte verlofdag 2020 in overleg met de directeurbestuurder 

en besluit om 5 mei 2020 als gewone vrije dag te kenmerken (eens in de vijf 
jaar).

REGIONAAL	OVERLEG
De OR is medeinitiatiefnemer van een ORregio overleg. Er is twee maal een 
regulier overleg geweest, wij hebben in oktober het overleg hier georganiseerd. 
De deelnemende corporaties zijn uitgebreid tot zeven, voor een optimaal overleg 
zien we dit wel als maximum. In 2020 is één corporatie uitgenodigd om toe te treden, 
na een fusie van twee andere deelnemende partijen. 
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In de begroting voor 2019 werd uitgegaan van een positief resultaat van € 2,8 miljoen. 
Het werkelijke resultaat kwam uit op € 35,8 miljoen, Het positieve verschil van  
€ 33 miljoen komt voornamelijk voort uit afwijkende waardeveranderingen (+ 31,3 
miljoen), minder vennootschapsbelasting (+ € 1,3 miljoen) en minder overige kosten 
(+ € 0,4 miljoen).

7.1	Kostenbewust	werken

De laatste jaren leiden de toenemende vraag naar expertise, extra (administratieve) 
verplichtingen vanuit de Woningwet en opeenvolgende fusies tot toenemende 
kosten. Onder de netto beheerkosten verstaan we in dit geval de personeelskosten 
en overige bedrijfslasten verminderd met vergoedingen en overige bedrijfs opbrengsten.

De totale bedrijfskosten zijn door de invloed van de verhuurderheffing en de heffing 
voor saneringssteun nog sterker toegenomen. Omdat de huren worden beperkt 
door aangepaste regelgeving inzake huurbeleid en passend toewijzen, zijn de 
extra kosten niet te compenseren door middel van hogere huurontvangsten.

De grafiek laat de ontwikkeling zien van de bedrijfskosten gedurende de afgelopen 
tien jaar. De kosten zijn omgerekend per gewogen verhuureenheid.

ONTWIKKELING	BEDRIJFSKOSTEN	(BEDRIJFSKOSTEN	PER	GEWOGEN	VHE) 
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7.2	Financiële	continuïteit

Vecht en Omstreken voert een zodanig financieel beleid en beheer, dat haar 
financiële continuïteit niet in gevaar komt. Hiervoor is een reglement financieel 
beleid en beheer van kracht. Hierin stellen wij voorwaarden aan de uitgangspunten 
van het financieel beleid en beheer, organisatie en jaarlijkse monitoring en 
betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer. Ook worden regels gesteld 
voor beleggingen en derivaten. Het reglement wordt eens in de drie jaar (of zoveel 
vaker als nodig) geëvalueerd. Hiermee borgen wij dat het reglement actueel blijft, 
dat het een feitelijke beschrijving van de processen betreft en dat zij toeziet op de 
naleving daarvan.

We beschrijven onze financiële continuïteit aan de hand van risico’s op een aantal 
onderdelen. Door het goed in beeld houden van de risico’s, kunnen we onze 
financiële continuïteit waarborgen. In 2019 hebben wij het beleid risicomanagement 
vastgesteld en actualiseerden wij het risicoregister.

7.2a	Financiële	risico’s

We informeren belanghouders, waaronder toezichthouders en garantieverstrekkers, 
op gebruikelijke wijze over onze financiële positie en de invloed van onze voornemens 
op de ontwikkeling hiervan. We zijn ons, mede gezien de huidige ontwikkelingen, 
goed bewust van de noodzaak onze financiële positie scherp te monitoren. 

DE	BELANGRIJKSTE	KENGETALLEN	ZIJN:
Jaarrekening	2019 Norm	WSW	/	Aw Norm	intern

Interest Coverage Ratio 1,3 > 1,4 > 1,6
Solvabiliteit obv 
beleidswaarde

41% > 20% > 22%

Loan to Value obv 
beleidswaarde

55% < 75% < 70%

Dekkingsratio obv 
marktwaarde

13% < 70% --

KASSTROOMRATIO 
Het belang van het sturen op kasstromen is de laatste jaren flink toegenomen. 
Vooruitlopend op de afgifte van de borgstellingsverklaring beoordeelt het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) onze toekomstige kasstromen. Om 
leningen aan te kunnen trekken onder borging van het WSW, dienen de jaarlijkse 
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kasstromen uit operationele activiteiten in principe ruim voldoende te zijn om aan 
de renteverplichtingen te voldoen.

De volgende opstelling geeft de interest coverage ratio (ICR) weer. Deze meet in 
hoeverre wij in staat zijn onze rente-uitgaven op vreemd vermogen te voldoen uit 
de kasstroom uit operationele activiteiten. Hiervoor delen we de kasstroom uit 
operationele activiteiten (excl. renteuitgaven en ontvangen rente) door de rente
uitgaven. Intern hanteren we een minimum van 1,6 (WSW norm: 1,4).

ONTWIKKELING	ICR	(BEDRAGEN	X	1.000)
2018 2019

Operationele kasstromen € 6.057 € 746
Rente uitgaven € 2.231 € 2.177
Rente ontvangsten € 5 € 

€ 8.283 € 2.923
Rente uitgaven € 2.231 € 2.177
ICR € 3,7 € 2,3

In 2019 is de ICR onder de norm, omdat wij eenmalig ruim € 6,1 miljoen betaalden 
aan vennootschapsbelasting.

Op grond van de gepubliceerde regeling van de Minister van BZK waarin definities 
worden gegeven voor beheer en onderhoud, verwachten wij dat in de toekomst 
het kengetal ICR rond de 2 uitkomt. Dit komt door het minder snel activeren van 
kosten van groot onderhoud.

BALANSRATIO’S
Hoewel woningcorporaties relatief veel gebruik maken van vreemd vermogen, 
dient de corporatie over voldoende eigen vermogen te beschikken om risico’s af 
te kunnen dekken en financiering aan te kunnen trekken. Voor geldgevers is het 
van belang in hoeverre het vastgoed is gefinancierd met vreemd vermogen.  
De manier van waarderen van het vastgoed is van belang bij het bepalen van  
solvabiliteit, Loan to Value en dekkingsratio.

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het  
totaal vermogen per einde boekjaar. De ontwikkeling van deze solvabiliteit is  
sterk afhankelijk van de waardering van het vastgoed. Een stijging of daling van 
de waarde van het vastgoed komt immers direct tot uiting in het eigen vermogen.

Wij waarderen ons bezit op de balans tegen marktwaarde. Het WSW hecht echter 
meer belang aan een solvabiliteitscijfer gebaseerd op waardering tegen beleids-
waarde. Dit omdat de kasstromen die hieraan ten grondslag liggen meer conform 
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het exploitatiemodel (meerjarenbegroting) van de woningcorporatie zijn. Het 
WSW stelt hierbij dat de solvabiliteit op basis van beleidswaarde minimaal 20% 
dient te zijn. Intern hanteren wij veiligheidshalve een solvabiliteitseis van 22%.

ONTWIKKELING	SOLVABILITEIT	OP	BASIS	BELEIDSWAARDE	
(BEDRAGEN	X	1.000)

2018 2019

Eigen vermogen € 89.246 € 46.760
Totaal vermogen € 157.015 € 114.663

57 % 41 %

De Loan to Value geeft weer in welke mate de vastgoedportefeuille is gefinancierd met 
vreemd vermogen. Ook hier is de manier waarop het vastgoed wordt gewaardeerd 
van belang bij de berekening van dit kengetal. Uit een hogere waardering van  
het vastgoed volgt automatisch een lagere Loan to Value. Het WSW hecht ook  
hier meer belang aan een Loan to Value die is berekend op basis van waardering 
tegen beleidswaarde en schrijft een maximum van 75% voor. Zelf hanteren wij 
een norm van 70%.

ONTWIKKELING	LOAN	TO	VALUE	OP	BASIS	BELEIDSWAARDE	
(BEDRAGEN	X	1.000)

2018 2019

Leningenportefeuille € 50.058 € 54.651
Vastgoed in exploitatie € 139.461 € 99.326

36 % 55 %

Het WSW moet in geval van het ‘omvallen’ van de corporatie haar positie veilig 
kunnen stellen. In dergelijke gevallen moet zij terug kunnen vallen op een 
bepaalde zekerheid/onderpand. Dit onderpand heeft een bepaalde waarde bij 
gedwongen verkoop. De dekkingsratio meet de zekerheidswaarde van het onderpand 
in relatie tot de waarde van de uitstaande schulden. De dekkingsratio meet dus 
de verhouding tussen de onderpandwaarde van bij het WSW ingezet onderpand 
en het schuldrestant van door het WSW geborgde leningen. Hierbij is de onderpand
waarde de markwaarde van het bij het WSW ingezet onderpand. Het WSW stelt 
hiervoor als norm dat de onderpandwaarde voor maximaal 70% met door het 
WSW geborgde leningen mag worden gefinancierd. Intern hanteren we een norm 
van 45% (gebaseerd op WOZwaarde).
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ONTWIKKELING	DEKKINGSRATIO	OP	BASIS	MARKTWAARDE	(BEDRAGEN	X	1.000)
2018 2019

Leningenportefeuille € 50.058 € 54.651
Vastgoed in exploitatie € 385.145 € 423.270

13 % 13 %

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Vanaf 2008 zijn wij belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In de periode 
20082013 werden fiscale winsten verrekend met een herbestedingsreserve. 
Vervolgens vond bij de aangifte over 2013 vanwege dalende vastgoedprijzen een 
afwaardering plaats op de fiscale boekwaarde van het bezit. Daardoor ontstond 
er fiscaal gezien een te verrekenen verlies. In de hierop volgende jaren zijn de 
positieve fiscale resultaten (en waardeterugnames) op dit te verrekenen verlies  
in mindering gebracht. Voor de jaren tot 2015 zijn inmiddels definitieve aanslagen 
opgelegd. Voor de latere jaren loopt er nog een discussie met de Belastingdienst. 
Het gaat hierbij over verdere afwaarderingen in 2016.

In onze prognoses en doorrekeningen houden we rekening met de verlaging van 
het tarief voor de vennootschapsbelasting in de komende jaren. Ook houden wij 
rekening met de ATADregeling (beperking van de fiscale renteaftrek tot maximaal 
30% van de fiscale winst).

OORDEEL	AUTORITEIT	WONINGCORPORATIES	(AW)
De Aw beoordeelt vanaf 1 januari 2019 corporaties op basis van het gezamenlijk 
beoordelingskader AwWSW. De beoordeling van de Aw richt zich primair op de 
governance. Bij het onderdeel bedrijfsmodel vaart de Aw op de inzichten van  
het WSW. Samen met het WSW beoordeelt de Aw de financiële continuïteit van  
de corporaties. Naast de beoordeling op basis van het gezamenlijk beoordelings-
kader houdt de Aw toezicht op rechtmatigheid en integriteit bij corporaties. In 
november 2019 ontvingen wij de oordeelsbrief rechtmatigheid verslagjaar 2018. 
Het onderzoek door de Aw gaf geen reden tot het plaatsen van opmerkingen of 
het doen van interventies.

OORDEEL	WAARBORGFONDS	SOCIALE	WONINGBOUW	(WSW)
Jaarlijks voert het WSW een risicobeoordeling (business risks en financial risks)  
uit. Het WSW bepaalt de financial risks aan de hand van de meest actuele dVi en 
dPi. Daarbij wordt een sturende normstelling gehanteerd op basis van een aantal 
financiële ratio’s: interest coverage ratio (ICR), Loan to Value (LtV), solvabiliteitsratio 
en dekkingsratio.



72

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019

In september 2019 vond een gesprek met het WSW plaats over deze jaarlijkse risico
beoordeling. De conclusie was dat Vecht en Omstreken onveranderd een laag tot 
gemiddeld risico heeft met een ruime financiële buffer ten opzichte van de WSW
normen. Wij werden ook in 2019 als borgbaar aangemerkt. Daarnaast werd ons 
borgingsplafond vastgesteld. Dit borgingsplafond werd bepaald aan de hand  
van gegevens uit de begroting 2019. Aandachtspunten die het WSW ons meegaf, 
waren de verdere uitwerking van onze transitieopgave en hierop afgestemde 
financieringsstrategie. Het transitierisico beschouwen ook wij als een van de 
belangrijkste risico’s. Daarom herijken wij onze duurzame vastgoedstrategie  
in 2020.

BORGINGSPLAFOND	VERSUS	LENINGENPORTEFEUILLE	(BEDRAGEN	X	1.000)
2019 2020 2021

Borgingsplafond WSW einde boekjaar € 54.699 € 59.303 € 58.685
Saldo geborgde leningen of begroting 
2020

€ 53.121 € 57.138 € 55.887

€ 1.578 € 2.165 € 2.798

7.2b	Treasuryrisico’s

De belangrijkste doelstellingen van treasurymanagement zijn het waarborgen van 
een blijvende toegang tot de kapitaalmarkt, het beheersen van financiële risico’s, 
het realiseren van zo laag mogelijke rentelasten en het zekerstellen van voldoende 
liquiditeit. Afspraken met betrekking tot het beheersen van de treasuryrisico’s liggen 
vast in het financieel statuut (opnieuw beoordeeld in 2019), reglement financieel 
beleid en beheer (opnieuw beoordeeld in 2019) en onze financieringsstrategie.  
De treasuryrisico’s voor de financiële continuïteit komen terug in periodieke  
rapportages en prognoses.

RENTERISICO
Het renterisico wordt berekend door de jaarlijkse (her)financieringsbedragen en 
renteherzieningen uit te drukken in een percentage van de leningenportefeuille. 
In het verleden hanteerde het WSW 15% als richtlijn voor het maximaal aanvaard-
baar renterisico voor de individuele corporaties. In 2014 besloot het WSW deze 
richtlijn niet meer op individueel niveau toe te passen, maar wel te acteren zodra 
het collectief van corporaties de grens van 15% nadert.

In onze meest recente begroting (2020) blijkt er in 2020 en 2022 een verhoogd  
renterisico (respectievelijk 27% en 20%). Voor 2020 accepteren wij dit risico en 
voor 2022 doen wij bijstellingen in onze eerstvolgende begroting. 
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LIQUIDITEITSPLANNING
Voor optimalisatie van de benodigde liquide middelen op korte termijn beschikken 
we over een liquiditeitsplanning. Daarin worden iedere maand de inkomsten en 
uitgaven voor de eerstkomende twaalf maanden op maandbasis geprognosticeerd. 
In onze jaarlijkse begroting en scenarioberekeningen actualiseren we de liquiditeits
positie voor de langere termijn.

Langlopende leningen worden vanwege de gunstige tarifering afgesloten bij de 
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en NWB (Nederlandse Waterschapsbank). 
Er is geen faciliteit voor kortlopende liquiditeitstekorten. Door het eigen middelen 
beleid van het WSW (waarbij het corporaties slechts is toegestaan een beperkte 
liquiditeitsbuffer aan te houden) in combinatie met de onzekerheid rond de  
verplichtingen die voortvloeien uit de Koopgarantportefeuille en de invloed van 
de vennootschapsbelasting ontstaat er in de toekomst mogelijk wel behoefte  
aan zo’n faciliteit.

VALUTARISICO
Er is geen valutarisico en geen sprake van derivaten of beleggingen. Naast een 
kleine deelneming in het woonruimteverdeelsysteem van WoningNet (€ 1.000)  
is er geen sprake van andere deelnemingen en kapitaalbelangen.

7.2c	Portefeuille	en	marktrisico’s

LEEGSTAND
Op basis van de verhuurresultaten constateren we dat leegstand door marktom-
standigheden momenteel niet voorkomt. Ondanks verscherpte toewijzingscriteria, 
die vanaf 2016 gelden, blijft het gemiddelde aantal reacties per huurwoning hoog. 
Zo reageerden in de laatste twee kwartalen van 2019 op iedere aangeboden 
woning in de gemeente Stichtse Vecht circa 135 woningzoekenden; in de gemeente 
Wijdemeren waren dit gemiddeld 200 woningzoekenden. Opvallend hierbij is dat 
het aantal reacties van senioren op specifiek voor senioren gelabelde woningen al 
jaren sterk achterblijft. We hebben daarom in het verleden het label van een aantal 
van deze woningen aangepast.

TECHNISCHE	VEROUDERING
Om het risico van technische veroudering van het bezit tegen te gaan en het aanbod 
beter af te stemmen op veranderende omstandigheden, bouwen we regelmatig 
nieuwe huurwoningen. Dit zijn over het algemeen kleine projecten. Door het niet 
gelijke tred houden van de nieuwbouw met de verkoop, nam de voorraad de laatste 
jaren licht af. We sturen daarom, in lijn met de lokale woningbehoefte, op uitbreiding 
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van de voorraad sociale huurwoningen. Hierbij hanteren we een mix van nieuw-
bouw, sloop/nieuwbouw en verkoop.

VERKOOPRISICO’S
Wij bouwen geen koopwoningen. Wel verkopen we jaarlijks een aantal huurwonin-
gen, waarvan een deel aan zittende huurders. De woningen uit het verkoop
programma waren in het verleden vooral voor starters op de woningmarkt interessant, 
omdat er in ons werkgebied weinig koopwoningen in deze prijsklasse werden aan-
geboden. Vanwege de sterk gestegen vastgoedprijzen is het een stuk lastiger geworden 
deze starters te bedienen. De belangstelling voor deze woningen blijft echter nog 
steeds ruim voldoende. We gingen in de begroting voor 2019 uit van de verkoop  
van twee woningen. Er zijn daadwerkelijk twee woningen en een garage verkocht.

In het verleden hebben wij, zowel vanuit de nieuwbouw als vanuit de exploitatie, 
woningen verkocht met toepassing van de Koopgarantconstructie. Dat is een 
koopconstructie waarbij koper een korting op de verkoopprijs krijgt en wij verplicht 
zijn de woning op termijn terug te kopen. De terugkoopwaarde van deze woningen 
wordt als verplichting op de balans opgenomen. In 2017 hebben wij besloten onze 
woningen niet meer op deze wijze aan te bieden, hieraan lagen de volgende redenen 
ten grondslag:

 y Gezien het eigen middelen beleid van het WSW is de beschikbaarheid van 
liquide middelen voor terugkoop van woningen niet gegarandeerd.

 y Het vermogensbeslag heeft een negatieve invloed op de solvabiliteit.

FINANCIERINGSRISICO
Omdat wij ons bij de nieuwbouw beperken tot het DAEBsegment is het finan cierings
risico klein. Voorwaarde hierbij is wel dat we blijven voldoen aan de voorwaarden die 
het WSW hiervoor stelt. De fusie met Wonen Wijdemeren in 2018 heeft onze financiële 
positie verder versterkt en daarmee het financieringsrisico nog verder beperkt. 
Onverwachte uitgaven kunnen ertoe leiden dat het door het WSW afgegeven  
borgingsplafond wordt overschreden. In dat geval wordt overlegd met het WSW.

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is de laatste jaren een van de belangrijkste thema’s binnen de sector. 
De komende jaren dienen wij onze woningen in een hoger tempo energiezuiniger 
te maken. Voor de korte termijn betekent dit dat wij in 2023 willen uitkomen op 
een gemiddeld energielabel B. Op de lange termijn, uiterlijk 2050, streven wij naar 
CO2neutraal bezit. Onze duurzame vastgoedstrategie dient als basis voor verdere 
uitwerkingen, zoals complexbeheerplannen. De dynamiek van de ontwikkelingen 
(technologie/ belanghouders) zorgt ervoor dat verduurzaming in de toekomst 
continue aandacht van onze organisatie vraagt.
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7.2d	Projectrisico’s

Het projectmatig ontwikkelen van vastgoed behoort tot de meest risicovolle activi-
teiten binnen de sector. Het is daarom belangrijk het proces van projectontwikkeling 
en de risico’s te beheersen door heldere beleidskaders, effectieve administratieve 
organisatie, interne beheersing en betrouwbare projectadministratie. Voor groot 
onderhoud en nieuwbouwprojecten is een specifieke procesbeschrijving van  
toepassing. In het inkoop en aanbestedingsbeleid en de procuratieregeling is 
aandacht besteed aan de aanbestedingsregels en ook is er een investerings-
statuut. In 2018 zijn het investeringsstatuut en investeringskader herzien. Hierin  
is extra aandacht besteed aan risico’s, planfases, besluitvorming en afwegings-
criteria bij de ontwikkeling van projecten.

Er is op dit moment sprake van een risico waar het gaat om prijsontwikkelingen 
bij langlopende onderhouds en nieuwbouwprojecten. We zien dat de bouwkosten 
de laatste tijd boven inflatie stijgen en beschouwen dit als een van de belangrijkste 
risico’s. Dit beheersen we door in onze meerjarenprognose een hogere index 
voor de bouwkosten te berekenen en bij nieuwe projectovereenkomsten zoveel 
mogelijk ‘prijsvaste’ afspraken te maken.

7.2e	Risico’s	werkorganisatie

Om tot goede resultaten te komen is een grote mate van resultaatgerichtheid en 
een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen van groot belang. 
Ook dient het risico van fraude en wanbeheer minimaal te zijn. Vereisten hiervoor 
zijn dat de verschillende procedures duidelijk zijn en dat ook volstrekt duidelijk is 
wie bevoegd is tot het verstrekken van opdrachten en het aangaan van transacties. 
Jaarlijks worden verschillende procesbeschrijvingen en beleidstukken beoordeeld 
en waar nodig geactualiseerd.

In 2019 is het risicomanagementbeleid opgesteld en is het risicoregister herzien. 
Wij beoordeelden ons financieel statuut, reglement financieel beheer en beleid, 
algemene inkoopvoorwaarden en verbindingenstatuut, Ook actualiseerden wij 
het verkoopproces, mutatieproces en svbproces. Andere zaken waar we binnen 
dit kader over beschikken, zijn bijvoorbeeld de regeling inkoop en aanbesteding 
en de integriteitscode.

ICT
De ICT is voor Vecht en Omstreken een cruciaal onderdeel. Omdat dit geen kern
activiteit is en we de risico’s (continuïteit/veiligheid) zoveel mogelijk willen beperken, 
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hebben we een aantal jaren geleden de infrastructuur en hieraan gerelateerde 
werkzaamheden ondergebracht bij professionele en gecertificeerde marktpartijen. 
Met deze partijen zijn bindende afspraken gemaakt over het serviceniveau  
(reactietijden, backup, etc.).

We willen onze (klant)processen zoveel mogelijk digitaliseren. We kiezen hierin 
geen voortrekkersrol, maar willen gebruik maken van bewezen concepten.

FRAUDERISICO
In 2019 is een frauderisicoanalyse opgesteld. Het vierogenprincipe is binnen 
Vecht en Omstreken doorgevoerd in de belangrijkste bedrijfsprocessen. 

ORGANISATIE	TOEGERUST	OP	OPGAVEN
Een snel veranderende omgeving, nieuwe vraagstukken en grotere opgaven 
komen op de organisatie af. Hiervoor is het nodig dat de organisatie de opgave 
waarvoor zij staat waar kan maken. De organisatie moet zowel wat betreft kwaliteit 
als kwantiteit op orde zijn. We willen graag een lerende, dynamische en omgevings
bewuste organisatie zijn. Om dit te bereiken, blijven wij de organisatie de komende 
jaren versterken en verdiepen. Versterken door op juiste posities kennis en kunde 
toe te voegen. Verdiepen door te investeren in medewerkers via opleidingen,  
trainingen, begeleiding en coaching.

INTERNE	CONTROLE
In artikel 105 van het BTIV is vastgesteld dat een corporatie met meer dan 2.500 
woongelegenheden en gebouwen de controllerfunctie dient in te vullen. Na het 
effectueren van de fusie met Wonen Wijdemeren dienen wij hieraan te voldoen. 
Vanaf 2018 maken wij gebruik van een ingehuurde, externe controller van het 
bureau Hofmeier.

De controller wordt betrokken bij voorgenomen besluiten met verstrekkende 
financiële gevolgen, aspecten van interne bedrijfsvoering, effectiviteit en efficiency 
van de organisatie. Hij kan zowel gevraagd als ongevraagd het bestuur en de raad 
van commissarissen advies verlenen omtrent het financiële beleid en beheer.  
Wij zien de controller als sparringpartner van de bestuurder, die het geweten 
vormt van de corporatie en gericht is op de toekomst. De raad van commissarissen 
kan jaarlijks de controleaanpak en speciale aandachtspunten voor de controle 
vaststellen.

In het afgelopen jaar zijn alle belangrijke (deel)processen geaudit:
 y Huur
 y Woningverkopen
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 y Onderhoud
 y Investeringen
 y Kosten en betalingen
 y Personeel

Deze audits zijn, in overleg met de controller, gedaan door de medewerker 
bedrijfs en projectadministratie en/of door de controller zelf op basis van het 
interne controleplan processen 2019. De overall indruk is positief; procedures 
worden grotendeels gevolgd en geconstateerde bevindingen zijn besproken met 
medewerkers, managers en directeurbestuurder. Daar waar nodig zijn procedures 
aangepast en/of aangevuld.

In het vierde kwartaal is het interne controleplan ter beoordeling voorgelegd aan de 
accountant. Hieruit kwam een aantal aanbevelingen, zoals de grootte van een steek
proef, risico-inschatting per proces en extra diepgang bij controles op woning-
toewijzingen en objectgegevens bij berekening van marktwaarde en beleids waarde. 
Bij de bespreking van de management letter over de interim controle met de 
accountant is vastgesteld dat een aantal aanbevelingen (zoals de grootte van een 
steekproef) onhaalbaar is voor een corporatie van deze omvang. Afgesproken is 
dat audits waarbij bevindingen hiertoe aanleiding geven, op die specifieke processen 
geïntensiveerd worden in 2020. Daar bleek in 2019 zeer beperkt aanleiding voor te zijn.

In 2019 is het risicoregister geactualiseerd en is een frauderisicoanalyse opgesteld. 
Daarnaast zijn 24 business risks van het WSW in kaart gebracht. Deze risico’s zijn 
beoordeeld op volledigheid met de audits in het interne controleplan. Dit heeft 
een heel beperkte invloed op het huidige controleplan. Op detailniveau worden 
audits in het interne controleplan 2020 beperkt aangepast.

De controller heeft de rapportage van het tweede kwartaal beoordeeld en hierop 
wat aanbevelingen gedaan ter verbetering. Een positieve beoordeling van de aangifte 
verhuurdersheffing, jaarrekening 2018, begroting 2020 en diverse projectvoorstellen 
hebben in 2019 plaatsgevonden. Het proces van investeringen/projecten inclusief 
de aanpassing investeringsstatuur en kaders wordt naar begin 2020 
opgeschoven.

RISICOMANAGEMENT	EN	RISICOREGISTER
De belangrijkste tien risico’s zijn in 2019 in het managementteam opnieuw  
geanalyseerd. Van daaruit zijn directe verbeteringen aangebracht in processen  
en waar nodig extra activiteiten verwerkt in het jaarplan 2020.
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AFBAKENING	TAKEN	EN	VERANTWOORDELIJKHEDEN	BESTUUR
De bestuurlijke kaders zijn helder. De taken en werkwijze van de raad van  
commissarissen zijn vastgelegd in het reglement raad van commissarissen en 
bestuur Vecht en Omstreken. Ook is in dit reglement een duidelijke afbakening 
van taken en verantwoordelijkheden met de directeurbestuurder vastgelegd. 

Vecht en Omstreken heeft een auditcommissie waarin ten minste twee leden  
van de raad van commissarissen deelnemen. In 2019 is een reglement voor deze 
auditcommissie opgesteld.

COMMUNICATIESTRUCTUUR
De communicatiestructuur bestaat uit directe communicatielijnen en formele  
communicatiemomenten, waarbij van de vergaderingen met een formele status 
(managementteam, raad van commissarissen en algemene ledenvergadering)  
notulen en besluitenlijsten worden opgesteld. Op hoofdlijnen bestaat de communi catie
structuur uit kwartaalrapportages richting raad van commissarissen en maand -
rapportages (informatie over nieuwbouw, verhuur, onderhoud en financiën) ten 
behoeve van het managementteam.

De diverse rapportages worden als voldoende relevant en kritisch ervaren om de 
strategie en beleidsuitvoering te volgen en bij te sturen. In een aantal rapportages 
wordt inzicht gegeven in de liquiditeitspositie en kasstroomprognoses op korte en 
lange termijn. Dit inzicht is uitermate belangrijk voor een effectief en efficiënt  
vermogensbeheer en voor investeringsbeslissingen.

7.2f	Risico’s	coronavirus

Het uitbreken van het coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door 
de Nederlandse overheid zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste 
de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. Voor Vecht en 
Omstreken zijn de belangrijkste risico’s:
 y Terugval in huurinkomsten, doordat bij merendeel van huurders het inkomen 

wegvalt en zij de huur niet meer kunnen betalen. Daardoor kan de continuïteit 
van Vecht en Omstreken in gevaar komen.

 y Uitval van organisatie en bestuur, waardoor dienstverlening, operatie en 
besluitvorming stilvalt en opgaven niet gerealiseerd kunnen worden.

 y Sterke stijging van de rente, waardoor financierbaarheid van de lange termijn 
doelstellingen niet meer haalbaar zijn.



79

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019

Deze risico’s zijn ingeschat en waar nodig zijn beheersmaatregelen getroffen.  
De kans dat het eerste risico zich op grote schaal voordoet, achten wij klein.  
De overheid heeft bovendien maatregelen genomen om inkomensterugval te 
voorkomen en Vecht en Omstreken heeft voldoende buffer. Voor risico 2 hebben 
wij beheersmaatregelen getroffen. Het merendeel van de werknemers werkt vanuit 
huis, elk fysiek contact (met huurders en collega’s onderling) is tot een minimum 
beperkt. Hiermee zijn de functionarissen in de cruciale functiegroepen gescheiden 
van elkaar en is het risico op algehele uitval van processen geminimaliseerd. 
Hiermee hebben we dit risico gereduceerd. Risico 3 is nu nog niet aan de orde.  
Op basis van de ontwikkelingen (doorgang projecten/uitgaven en inkomsten) stellen 
wij regelmatig onze liquiditeitsprognose bij. Daarnaast houden we een scherp oog 
op de renteontwikkelingen.

De ontwikkelingen zijn op dit moment zeer onzeker en onderhevig aan veranderingen. 
Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele 
impact hiervan op de corporatie niet verwerkt in de jaarrekening per 31 december 
2019. Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de 
corona crisis is het niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact 
hiervan op de corporatie.

7.3a	Beleidsmatige	beschouwing	ontwikkeling	marktwaarde

Na de jaren 2017 en 2018 is door de blijvende krapte op de woningmarkt in 2019 
de markt nog meer aangetrokken. Voor de woningportefeuille van Vecht en 
Omstreken heeft dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd. De totale 
waarde van de woningportefeuille is met € 38,1 miljoen gegroeid naar een  
waarde van € 423,3 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 9,9% (12% in 2018).

De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrokken 
koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een waardegroei 
van de vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een bepalende factor 
in. De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse 
invloed gehad op de waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de 
contract huur positief is, blijft deze achter ten opzichte van 2018 door een gematigde 
huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee geven we invulling aan onze maat-
schappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid.
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7.3b	Beleidsmatige	beschouwing	ontwikkeling	beleidswaarde

Met ingang van 2018 is de beleidswaarde geïntroduceerd door de toezichthouders 
WSW en Aw. De beleidswaarde is een afgeleide van de marktwaarde. De toezicht-
houders Aw en WSW hebben toetsingsnormen bepaald die op een niveau liggen 
voor de LTV van maximaal 75% en een solvabiliteit van minimaal 20%. Dit vormen 
ook uitgangspunten bij de bepaling van het borgingsplafond.

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en 
schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevings-
standaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van marktwaarde 
en beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het 
vastgoed (terug te vinden in marktwaarde en beleidswaarde) is geen exacte 
wetenschap. Tevens betreft dit de grootste schattingspost voor het bestuur bij  
het opstellen van de jaarrekening.

De beleidswaarde kent de marktwaarde in verhuurde staat als vertrekpunt, waarbij 
er in het kader van beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting 
wordt gezocht bij het beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten in 
de markt. Met deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de 
waarde van het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het vermogen, 
dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie niet of pas op zeer lange 
termijn kan worden gerealiseerd.

Op basis van ervaringen vanuit 2018 hebben de toezichthouders in het waarderings
handboek 2019 berekeningsmethodieken van marktwaarde en beleidswaarde  
verscherpt en zijn nadere definities gekomen ten aanzien van de bepaling van  
de beleidsnormen.

Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten, die samenhangen met verdere 
ontwikkeling van dit waardebegrip, kunnen leiden tot aanpassingen in de beleids-
waarde in komende perioden: 
 y Aanpassing huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de 

(bij mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streef-
huur. Deze is gebaseerd op een schatting door Vecht en Omstreken van de 
nieuwe huur bij mutatie, rekening houdend met wettelijke bepalingen zoals 
passend toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met huurdersvereniging 
over huursomstijging en huursom. In de praktijk kunnen huurstijging, streefhuur 
en huursom afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege 
onder andere afwijkingen in mutatiegraad, dan geldende kaders voor passend 
toewijzen en huursombeleid.
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 y Bepaling van toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo 2019 in de beleids-
waardebepaling gelijk is aan de in het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde 2019 opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit 
en regio waarin Vecht en Omstreken actief is. In theorie kan een lager risicoprofiel 
worden verondersteld in de beleidswaarde door inrekenen van lagere huur 
(betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud). Het is denkbaar dat hierdoor 
de disconteringsvoet de komende jaren nog een ontwikkeling doormaakt.

 y In 2019 zijn nadere richtlijnen gekomen voor de bepaling van onderhoudskosten 
versus investeringen en toerekening van vastgoedgerelateerde bedrijfslasten. 
De mogelijkheid is aanwezig dat deze definities de komende periode nog verder 
worden aangescherpt.

 y In 2019 zijn nadere richtlijnen gegeven voor een standaardisatie voor bepaling 
van beheerkosten. Vanuit deze richtlijnen worden diverse kosten verantwoord 
als overige organisatiekosten. Deze komen niet tot uitdrukking in de 
beleidsnorm van beheer. Vanuit sector en accountantskantoren komen signalen 
dat vanuit deze richtlijnen te weinig kosten tot uitdrukking komen in de norm 
voor beheer. De mogelijkheid is aanwezig dat de definitie voor beheer verfijnd 
wordt.
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7.3c	Verschil	marktwaarde	en	beleidswaarde

Het bestuur van Vecht en Omstreken heeft een inschatting gemaakt van het 
gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of pas op zeer 
lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de 
beleidswaarde van het DAEBbezit en NietDAEB bezit in exploitatie en de markt-
waarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 324 miljoen. 

VERSCHIL	MARKTWAARDE	EN	BELEIDSWAARDE	(BEDRAGEN	X	€	1.000) 
2019 2018

Marktwaarde in  
verhuurde staat

€ 423.270 € 385.145

Beschikbaarheid 
(doorexploiteren)

€ 27.629 € 41.050

Betaalbaarheid (huurprijs) € 165.465 € 131.370
Kwaliteit (onderhoud) € 145.486 € 21.593
Beheer (beheerkosten) € 14.636 € 51.671

323.944 245.684
Beleidswaarde

€ 99.326 € 139.461

Dit impliceert dat circa 87% van het totale eigen vermogen niet of pas op zeer 
lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleids-
waarde is dit aan fluctuaties onderhevig.

Marktwaarde 
in verhuurde 
staat € 423.270

Beschikbaarheid 
- € 27.629

Betaalbaarheid  
- € 165.465

Beheer +  
€ 14.636

Beleidswaarde  
€ 99.326

Maatschappe-
lijke bestem-
ming € 323.944

Kwaliteit  
- € 145.486
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8.1	Bestuur

Sinds 1 september 2018 is Mark Drost directeurbestuurder van Vecht en Omstreken. 
Het bestuur functioneert op basis van de statutaire bestuurlijke uitgangspunten 
en het daarop gebaseerde bestuursreglement. Sinds zijn aantreden in september 
2018 tot eind 2019 behaalde Mark in totaal 45,5 PEpunten.

Naam Mark Drost
Geboortedatum 30 november 1979
Datum	benoeming	eerste	periode 1 september 2018
Einddatum	benoeming	eerste	periode 1 september 2022
Nevenfuncties Bestuurslid KLIMMR
Behaalde	PE	punten	in	2019 33,5

In 2019 zijn geen belangentegenstellingen vastgesteld tussen directeurbestuurder 
en zijn (beroepsmatige) (neven)activiteiten enerzijds en Vecht en Omstreken en 
haar werkdomein en activiteiten anderzijds. Ook zijn geen integriteitmeldingen 
ten aanzien van de directeur-bestuurder gedaan door derden met betrekking tot 
het bestuurslidmaatschap.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) geeft de normen aan voor de maximum-
salarissen van corporatiebestuurders. Er geldt bovendien een staffelregeling 
(Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volks-
huisvesting). Vecht en Omstreken valt hierin in bezoldigingsklasse E met een 
maximale bezoldiging voor de bestuurder van € 142.000 per jaar. De beloning  
van de bestuurder is conform WNT. Zie de jaarrekening voor verdere toelichting.

8.2a	Raad	van	commissarissen	-	terugblik	op	2019

De woningbouwmarkt knelt meer en meer in Nederland. Het woningtekort betreft 
landelijk naar schatting 300.000 woningen. In 2019 zijn er wel zo’n 77.000 woningen 
bijgekomen. Naast de voortdurende grote vraag naar woningen kreeg de sector  
in 2019 ook te maken met de gevolgen van de klimaatcrisis. Het kabinet heeft  
vergaande maatregelen aangekondigd als gevolg van een te grote concentratie 
stikstof en Pfas. Dit heeft de sector geraakt in het afgeven van nieuwe vergunningen. 
De verwachting is dat daardoor het aanbod aan sociale huurwoningen in 2020 lager 
is dan in 2019.

Gelukkig zijn er ook kleine lichtpuntjes waar te nemen. Zo heeft het kabinet geld 
ter beschikking gesteld aan woningcorporaties om bij te dragen aan de woning-
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bouw en de energietransitie. Het gaat om € 1 miljard voor de komende tien jaar. 
In steeds meer gemeenten, zo ook in Stichtse Vecht, wordt in dit kader nadrukkelijk 
meegedacht door aan nieuwbouwprojecten minimale eisen te stellen aan het 
aandeel sociale woningbouw.

Ook Vecht en Omstreken heeft te maken met moeilijke marktomstandigheden. 
Gelukkig zijn de langlopende projecten Domineeslaantje en Wilhelminastraat in 
2019 concreet van start gegaan. Naast nieuwbouw is daarom fors ingezet op renovatie 
in combinatie met verduurzaming. Het is van groot belang dat de woningen van 
de vereniging in goede conditie blijven. De raad van commissarissen ondersteunt 
het initiatief om met de bouwpartners nieuwe werkmethodieken te ontwikkelen. 
Slimmer samenwerken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Dit vraagt veel van 
de bouwers alsmede van de organisatie.

Deze stappen passen goed bij de ontwikkeling die de organisatie dit jaar heeft 
doorgemaakt. Met de komst van Mark Drost, directeur bestuurder, is een versnelling 
in het veranderingstraject doorgevoerd. Zo is de organisatiestructuur aangepast, 
is het strategisch voorraadbeleid vastgesteld, het personeelsbeleid doorontwikkeld 
en is de verantwoording verder gestructureerd. Daarnaast zijn de contacten met 
gemeente, maatschappelijke partners en collegacorporaties geïntensiveerd. Een 
heel belangrijke ontwikkeling is geweest de oprichting van de huurdersbelangen-
organisatie (HBO). Hiermee is een platform gecreëerd waarmee de huurders nog 
beter vertegenwoordigd worden.  

Begin 2019 is de bestuurder gevraagd om mee te denken over een mogelijke fusie 
met Woningstichting Kockengen per 112021. De raad van commissarissen is nauw 
betrokken bij het proces. Een belangrijke randvoorwaarde voor de vereniging  
is een financieel solide positie. De financiële ratio’s laten in 2019 een gezonde  
ontwikkeling zien.

Verdere professionalisering van onze organisatie is noodzakelijk voor de continuïteit 
en is ook vooral leuk om aan mee te werken. Dat vraagt wat van de medewerkers, 
te beginnen met een vertrouwde omgeving waar met respect naar elkaar en de 
belanghouders toe wordt samengewerkt. 

In 2019 hebben de bestuurder en de organisatie veel nieuwe initiatieven opgepakt. 
Er is een nieuwe dynamiek in de organisatie te ontwaren. Dat is een compliment 
aan allen, want veranderingen zijn niet altijd even makkelijk door te voeren. Niet 
voor de organisatie, maar ook niet voor ieder individu. De organisatie is dan ook 
samen voor resultaat gegaan en is daar zeer goed in geslaagd.
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8.2b	Effectief	bestuur	en	toezicht

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur  
en op de algemene gang van zaken in de woningbouwvereniging en de met haar  
verbonden onderneming(en), staat het bestuur met raad ter zijde en is de werk-
gever van de directeurbestuurder. De raad van commissarissen richt zich bij de 
vervulling van zijn taak naar het belang van de woningbouwvereniging en weegt 
daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningbouwvereniging 
betrokkenen af. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van zijn eigen functioneren. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld 
dat de leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch 
kunnen opereren.

Het toezicht van de raad van commissarissen richt zich op de maatschappelijke 
rol en betekenis van Vecht en Omstreken, zoals die op www.vechtenomstreken.nl 
omschreven zijn. Uitgangspunt voor het toezicht van de raad is het goed uitvoeren 
van de missie, daarbij rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen en 
de belangen van alle belanghouders. 

In 2019 heeft de raad van commissarissen de volgende reglementen aangepast  
of opnieuw opgesteld:
 y reglement raad van commissarissen
 y reglement auditcommissie
 y reglement selectie- en remuneratiecommissie
 y reglement financieel beleid en beheer

Deze reglementen zijn op de website van Vecht en Omstreken geplaatst. 

Als toezichtkader voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de raad het Besluit 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV 2015), Governancecode woning
corporaties 2017, Route ‘23,  jaarplan, begroting en andere beleidsdocumenten.

De raad van commissarissen hanteert enkele belangrijke waarden bij zijn toezicht: 
Vertrouwen - Vertrouwen in elkaar hebben is in een organisatie belangrijk, maar 
tevens een gevoelig onderwerp. Als het er niet of onvoldoende is of als het niet 
goed ter sprake wordt gebracht, ontstaat schade aan relaties. Met die zorgvuldigheid 
in het achterhoofd zal de raad van commissarissen blijvend toetsen of het gegeven 
vertrouwen wordt bevestigd. De raad van commissarissen toetst dat via de kwaliteit 
van de relaties en via de resultaten, in het bijzonder op die momenten waarop 
resultaten zichtbaar of gepresenteerd worden.
Respect  De raad houdt toezicht met respect voor de verschillende rollen binnen 
de organisatie.

www.vechtenomstreken.nl


87

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019

Integer  De raad heeft integriteit hoog in het vaandel staan in alle activiteiten die 
verricht worden door zowel de raad als de organisatie. 
Samenwerken  Het toezicht is gericht op een professionele wijze van samenwerken 
met de bestuurder en zijn organisatie.

8.2c	Toepassing	Governancecode

Vecht en Omstreken hecht veel belang aan de Governancecode. De code geeft 
richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht. De code 
besteedt veel aandacht aan cultuur en gedrag. De raad van commissarissen heeft 
de Governancecode in 2019 toegepast. Onderstaand een bondig overzicht van 
specifieke toepassingen van de Governancecode in 2019:
 y De beloning van de directeurbestuurder en van haarzelf past binnen de WNT 

normering.
 y De aangestelde bemiddelingsfunctionaris heeft geen klachten van medewerkers 

ontvangen.
 y Er zijn geen geschillen met huurders ingebracht bij de Huurcommissie of 

Regionale Geschillencommissie.

De raad van commissarissen heeft eind december 2018 een zelfevaluatie gehouden. 
De actiepunten uit de vorige zelfevaluaties zijn besproken. Zo is de structuur van 
de raad van commissarissen vergaderingen aangepast en is er ruimte voor thema-
bijeenkomsten ingeruimd. Daarnaast heeft de raad van commissarissen de doel-
stellingen voor de beoordeling van de bestuurder nader geconcretiseerd. De raad 
van commissarissen hecht veel waarde aan een vertrouwde omgeving waarin een 
kritische en kwetsbare opstelling mogelijk moet zijn. Naast de gezamenlijke ambities 
zijn ook de individuele aandachtspunten ingebracht. De raad van commissarissen 
heeft zichzelf ten doel gesteld om door te ontwikkelen. Als team, maar ook als 
individueel lid. Halverwege het jaar hebben we de gemaakte afspraken met elkaar 
geëvalueerd. 

In 2019 zijn er geen transacties met tegenstrijdige belangen geweest waarbij leden 
van de raad en/of de bestuurder betrokken waren. Geen van de leden van de 
raad of de bestuurder vervult een nevenfunctie die onverenigbaar is met het  
lidmaatschap van de raad of het bestuur.

In 2019 behaalden de commissarissen de volgende PE punten: De heer Van 
Diepen 20 PE punten, de heer Hoekstra 8 PE punten, mevrouw Van Arendonk  
15 PE punten, mevrouw Van der Sluis 14 PE punten, mevrouw JornaLeussink  
5 PE punten.
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8.2d	Toezichthoudende	rol

De raad van commissarissen heeft de toezichthoudende rol in 2019 als volgt 
ingevuld:
 y Goedkeuring verleend aan meerjarenbegroting 20202025 inclusief het investerings-

programma. Het treasury jaarplan vormt een integraal onderdeel van de 
begroting. De begroting is ambitieus en voldoet aan de gestelde kaders.

 y Goedkeuring verleend aan prestatieafspraken met de gemeenten Stichtse 
Vecht en Wijdemeren. 

 y Vaststelling van jaarrekening Vecht en Omstreken 2018.
 y De raad van commissarissen heeft de jaarrekening 2017 Wonen Wijdemeren 

vastgesteld en decharge verleent aan het voormalig bestuur en voormalige 
raad van commissarissen Wonen Wijdemeren voor de jaren 2016 en 2017.

 y Goedkeuring verleend aan begroting 2020.
 y Het strategisch voorraadbeleid 20192040 vastgesteld.
 y Akkoord gegeven op opvraag offerte lening bij BNG en Waterschapsbank,  

correspondentie over lening tussen gemeente Stichtse Vecht en voorzitter 
raad van commissarissen.

 y Kwartaalrapportages besproken, waarmee raad van commissarissen werd 
geïnformeerd over uitvoering van het beleid. 

 y Tweemaal per jaar risicorapportages besproken. Er is sprake van een 
beheerste uitvoering van de activiteiten bij de woningbouwvereniging. 

 y De raad van commissarissen heeft zich laten informeren over diverse audits 
die op onderdelen van de bedrijfsvoering zijn uitgevoerd.

 y Vinger aan de pols gehouden ten aanzien van externe toezichthouders. In 2019 
hebben zich geen zaken voorgedaan die hebben geleid tot interventie van 
Autoriteit woningcorporaties en/of WSW.

 y Het financieel statuut en het financieel kader vastgesteld.
 y De raad van commissarissen heeft kennis genomen van de managementletter 

2019.
 y De raad van commissarissen heeft opdracht verstrekt aan accountant Mazars 

voor controle 2019.
 y Verbindingenstatuut vastgesteld.
 y De raad van commissarissen stelde een audit en remuneratiecommissie in.
 y De raad van commissarissen heeft het besluit genomen tot een go voor het 

vervolg van het fusietraject met Woningstichting Kockengen.
 y In verband met de voorgenomen fusie is het traject opgestart om de structuur 

van de vereniging Vecht en Omstreken om te zetten naar stichting.
 y In verband met de beëindiging van de reguliere termijn van twee raad van 

commissarissenleden per 01072020 is het besluit genomen tot werving van 
twee nieuwe raad van commissarissenleden.
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8.2e	Klankbordrol

De kwaliteit van het toezicht binnen Vecht en Omstreken is mede afhankelijk van 
de kwaliteit en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening. Dit is primair 
de verantwoordelijkheid van de bestuurder. De bestuurder doet hiertoe waar 
nodig tussentijdse mededelingen, naast de formele verantwoordingssystematiek 
via de periodieke managementrapportages. Daarnaast vindt met regelmaat informeel 
contact plaats tussen commissarissen en de bestuurder en tussen de voorzitter 
en de bestuurder. Er is sprake van een open en transparante werkrelatie tussen 
raad en bestuur in lijn met de visie op toezicht van de raad van commissarissen. 
Zo worden er themabijeenkomsten georganiseerd alsmede PEsessies met het 
managementteam.

VERSLAG	VAN	DE	COMMISSIES
In september 2019 heeft de raad van commissarissen een audit en remuneratie-
commissie ingesteld. 

Auditcommissie
Samenstelling: mevrouw Van Arendonk (vz), de heer Van Diepen 
Aantal vergaderingen: 2x (in bijzijn van controller)
Inhoudelijke agenda mei 2019:
 y Jaarverslag en jaarrekening 2018
 y Managementletter en accountantsverslag accountant Mazars
 y Kwartaalrapportage
 y Controleplan en audits controller
 y Concept risicomanagement

Inhoudelijke agenda oktober 2019:
 y Begroting 2020
 y Controle en risico’s 2020

Remuneratiecommissie
Samenstelling: mevrouw Van der Sluis (vz), de heer Van Diepen
Inhoudelijke agenda:
 y Voorbereiden remuneratiegesprek bestuurder
 y voorbereiden werving twee nieuwe leden raad van commissarissen 2020
 y bezoldiging bestuurder en commissarissen
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8.2f	Werkgeversrol

2019 was het eerste volledige jaar van de nieuwe bestuurder. De bestuurder heeft 
zijn 100 dagenplan met de raad van commissarissen gedeeld. Aan de hand van de 
ambities zijn de doelstellingen voor 2019 vastgesteld. Tevens is de bezoldiging 
2019 vastgesteld. Dit is verantwoord in het remuneratieverslag. Naast de bedrijfs-
matige doelen heeft de bestuurder ook voldoende ruimte gekregen voor persoonlijke 
doorontwikkeling. De raad van commissarissen is akkoord gegaan met de neven-
functie van de bestuurder als lid van de stuurgroep KLIMMR. KLIMMR zet zich in 
om inzetbaarheid, vakmanschap en talent van corporatiemedewerkers in de regio 
te ontwikkelen, zodat de corporaties over goede professionals kunnen blijven 
beschikken. 
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8.2g	Contact	raad	van	commissarissen	met	belanghouders

De raad van commissarissen heeft in 2019 op de volgende wijzen contact gehad 
met belanghouders:
 y Contact met leden van de vereniging tijdens de twee algemene 

ledenvergaderingen. 
 y De raad van commissarissen was aanwezig bij enkele huurdersbijeenkomsten.
 y Er vond een kennismakingsgesprek plaats met het oprichtingsbestuur van de 

HBO.
 y De raad van commissarissen heeft in 2019 tweemaal een gesprek gevoerd met 

de OR.
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8.2h	Samenstelling	raad	van	commissarissen

PERSONALIA
De raad van commissarissen bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. 
Elke commissaris is benoemd voor een periode van vier jaar, waarna maximaal 
éénmaal herbenoeming mogelijk is. Twee commissarissen vertegenwoordigen 
specifiek de huurders van Vecht en Omstreken. Bij ons zijn dat mevrouw  
Van der Sluis en mevrouw JornaLeussink. Op 31 december 2019 bestond de  
raad van commissarissen uit de volgende personen:

Naam	 Functie	rvc Deskundigheid Rooster

De heer drs. C.W. van 
Diepen (1960)

Voorzitter Financiële zaken en 
governance

Benoemd 2017,  
herkiesbaar 2021, 
aftredend 2025

Hoofdfunctie: mana-
ger Interne Audit, 
gemeente Amsterdam

Nevenfuncties: geen

Mevrouw Ir. W.M.G.J. 
van Arendonk mcd  
(1961)

Vicevoorzitter Vastgoed Benoemd 2018,  
herkiesbaar 2022, 
aftredend 2026

Hoofdfunctie: zelf
standig werkzaam 
(interim vastgoed 
en gebiedsont-
wikkelaar) Van 
Arendonk stedelijke 
gebieds ont wikkeling Nevenfuncties: Lid 

raad van  
commissarissen 
Eemland Wonen tot 1 
april 2019

Mevrouw mr. L.M. van 
der Sluis (1955)

Lid Juridische zaken en 
human resources

Benoemd 2013, herbe-
noemd 2016, aftre-
dend 2020

Nevenfuncties: Lid raad 
van commissarissen 
stichting Centrada 
(Lelystad), Voorzitter 
raad van toezicht 
Stichting Amerpoort, 
lid raad van toezicht 
Carante Groep 
(Sliedrecht)

Hoofdfunctie: advocaat, 
Berculo advocaten 
(Utrecht)

Mevrouw H. Jorna
Leussink MSc (1982)

Lid Zorg & welzijn Benoemd 2013,  
herbenoemd 2016,  
aftredend 2020

Hoofdfunctie: senior 
adviseur en interim  
professional, BMC

Nevenfuncties:  
medezeggenschapsraad 
Willibrordusschool 
Breukelen



93

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019

Naam	 Functie	rvc Deskundigheid Rooster

De heer dr. J.S.C.M. 
Hoekstra (1973)

Lid Volkshuisvesting Benoemd 2016,  
her kiesbaar 2020,  
aftredend 2024

Hoofdfunctie: universitair 
docent, Faculteit 
Bouwkunde TU Delft

Nevenfuncties: Visitator 
bij Raeflex (Bennekom)

WIJZIGINGEN	
De raad van commissarissen is in 2019 ongewijzigd. 

NEVENFUNCTIES
Er is geen sprake van onverenigbare nevenfuncties van de leden van de raad van 
commissarissen.

8.2i	Werkwijze

ONDERSTEUNING
De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de 
woningbouwvereniging:

 y Ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat de wettelijke en 
statutaire verplichtingen worden nagekomen;

 y Faciliteert de informatievoorziening; 
 y Ondersteunt de voorzitter van de raad van commissarissen in de organisatie 

van de raad.

VERGADERINGEN
De raad van commissarissen is in 2019 zesmaal bijeengekomen. Behoudens de 
afwezigheid van mevrouw Van der Sluis op één vergadering waren alle leden bij 
alle vergaderingen aanwezig. Belangrijke thema’s in de vergaderingen waren:

 y Voorgenomen fusie met Wst. Kockengen 
 y Omzetting organisatie van Vereniging naar Stichting
 y Jaarverslag en jaarrekening 2019
 y Begroting 2020
 y Oprichting audit- en remuneratiecommissie
 y Oprichting huurdersbelangenorganisatie (HBO)
 y Positionering Vecht en Omstreken
 y Organisatieontwikkeling
 y Investeringsbeslissingen gericht op nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming
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8.2j	Bezoldiging

De honorering van de raad van commissarissen staat gelijk aan 80% van de  
honoreringsregeling van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties 
(VTW). De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van Vecht en 
Omstreken. Zie de jaarrekening voor meer informatie over de honorering.

8.3	De	vereniging

Op 31 december 2019 had de vereniging 271 leden. Eind 2018 waren dat er 288.

De leden komen jaarlijks in juni en december bij elkaar tijdens een algemene 
ledenvergadering (ALV). Bij de vergaderingen zijn de volgende agendapunten 
besproken:
 y Notulen vergadering 11 december 2018 
 y Jaarrekening en jaarverslag 2018
 y Vaststellen jaarrekening Wonen Wijdemeren 2017
 y Oproep denktank
 y Notulen vergadering 11 juni 2019
 y Jaarplan en Begroting 2020
 y Fusie Woningstichting Kockengen
 y Omzettingsvraagstuk Woningbouwvereniging naar Woningstichting Vecht en 

Omstreken

Corporaties zijn verplicht bepaalde voornemens vooraf aan het Rijk te melden. 
Van deze meldingsplicht is sprake als het gaat om nevenactiviteiten, bepaalde 
voornemens tot verkoop van woningen of tot het vestigen van een recht van 
opstal, erfpacht of vruchtgebruik op onroerende zaken. Deze besluiten kunnen 
immers grote gevolgen hebben voor de volkshuisvesting en kunnen zonder 
medewerking van de contractpartner niet worden teruggedraaid. In 2019 was  
er geen sprake van meldingsplichtige besluiten.
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9. Kengetallen 
 
Met ingang van 2018 hebben de cijfers betrekking op de gefuseerde organisatie (Vecht en Omstreken 
en Wonen Wijdemeren). 
 

Vermogenspositie 

 
 
Financiële kengetallen 

 
 
Indeling woningbezit 

 
 
Verkocht 

 
 
Overige bezit 

 
 
Verhuur 

  

2019 2018 2017 2016 2015

Eigen vermogen x € 1.000 370.704   334.930   232.245   215.286   194.390   
Voorziening(en) x € 1.000 1.044        42             221           355           449           
Financiële reserves x € 1.000 371.748   334.972   232.466   215.641   194.839   

Solvabiliteit EV op marktwaarde % 84,5 83,2 79,1 75,4 71,2
Solvabiliteit EV op beleidswaarde % 40,8 56,8
Solvabiliteit EV op bedrijfswaarde % 43,6 43,3 41,4
Bet.rente tov gemiddeld VV % 3,5 4,0 4,2 4,1 4,1
Interest coverage ratio 1,3 3,7 3,1 2,4 2,5
Loan to value op marktwaarde % 12,9 13,0 17,8 22,2 23,9
Loan to value op beleidswaarde % 52,0 35,9
Loan to value op bedrijfswaarde % 53,6 57,2 62,4
Dekkingsratio op marktwaarde % 13,0 13,0 17,8 22,1 27,2

Vooroorlogs aantal -            -            
1945-1968 aantal 1030 1031 958           963           964           
1968-1975 aantal 346 347 270           276           280           
1975-1992 aantal 764 764 513           515           519           
1992- aantal 347 347 286           276           271           
Totaal 2.487        2.489        2.027        2.030        2.034        

Goedkoop aantal 336 328 257           272           302           
Betaalbaar aantal 1633 1300 1.326        1.339        1.347        
Duur aantal 518 861 444           419           385           
Totaal 2.487        2.489        2.027        2.030        2.034        

Verkocht bestaand bezit aantal 2 11 13             9                10             
Waarvan koopgarant aantal 0 0 0 1                3                

Intramuraal aantal 2 2
Parkeerplaatsen aantal 48 48
Garages aantal 248 249
Bedrijfsruimten aantal 19 19
Standplaatsen aantal 4 4
Bergingen aantal 2 2

Huurderving % 1,06 0,65 0,52 0,68 0,69
Verhuurmutaties aantal 169 144 113 139 118
Aantal verhuringen aantal 139 184 109 133 103
Uitzettingen aantal 4 0 1 1 0

Gemiddeld aant. punten WWS aantal 163 163 158 158 158
Gemiddelde puntprijs € 3,43 3,35 3,44 3,37 3,25
Gemiddelde huurverhoging % 1,50 0,00 1,00 1,00 2,00
Gem. huur tov max. redelijk % 67 67 69 68 66
Acceptatiegraad % 2,4 2,4 2,4 2,1 2,1
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10. Jaarrekening 2019 

10.1 Balans per 31-12-2019 na resultaatbestemming (alle bedragen x € 1.000) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

VASTE ACTIVA

(1) Vastgoedbeleggingen

(1.1) DAEB vastgoed in exploitatie 417.932      379.364      

(1.2) Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 5.338           5.781           

(1.3) Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 9.951           10.011         

(1.4) Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 124              

Totaal van vastgoedbeleggingen 433.345      395.156      

(2) Materiële vaste activa 

(2.1) Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 652              716              

Totaal van materiele vaste activa 652              716              

(3) Financiële vaste activa 

(3.1) Andere deelnemingen 1                   1                   

(3.2) Latente belastingvorderingen -                    103              

Totaal van financiele vaste activa 1                   104              

Totaal van vaste activa 433.998      395.976      

VLOTTENDE ACTIVA

(4) Voorraden

(4.1) Vastgoed bestemd voor verkoop 256              30                 

Totaal van voorraden 256              30                 

(5) Vorderingen

(5.1) Huurdebiteuren 35                 48                 

(5.2) Belastingen en premies van sociale verzekeringen -                    -                    

(5.3) Overige vorderingen 73                 80                 

(5.4) Overlopende activa 51                 482              

Totaal van vorderingen 159              610              

(6) Liquide middelen 4.194           6.083           

Totaal van vlottende activa 4.609           6.723           

TOTAAL VAN ACTIVA 438.607      402.699      

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018
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(7) EIGEN VERMOGEN

(7.1) Herwaarderingsreserves 276.269      246.877      

(7.2) Wettelijke en statutaire reserves 72                 72                 

(7.3) Overige reserves 94.363         87.981         

Totaal van eigen vermogen 370.704      334.930      

(8) VOORZIENINGEN
(8.1) Voorziening onrendabele investeringen en 
herstructurering 1.000           -                    

(8.2) Overige voorzieningen 44                 42                 

Totaal van voorzieningen 1.044           42                 

(9) Langlopende schulden

(9.1) Schulden aan overheid 1.236           1.530           

(9.2) Schulden aan kredietinstellingen 48.138         40.121         
(9.3) Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden 9.819           9.929           

(9.4) Overige schulden 1                   1                   

Totaal van langlopende schulden 59.194         51.581         

(10) Kortlopende schulden

(10.1) Schulden aan overheid 294              288              

(10.2) Schulden aan kredietinstellingen 4.983           8.119           

(10.3) Schulden aan leveranciers en handelskredieten 564              813              
(10.4) Schulden ter zake van belastingen, premies van 
sociale verzekeringen en pensioenen 441              5.373           

(10.5) Overlopende passiva 1.383           1.553           

Totaal van kortlopende schulden 7.665           16.146         

TOTAAL VAN PASSIVA 438.607      402.699      
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10. Jaarrekening 2019 

10.1 Balans per 31-12-2019 na resultaatbestemming (alle bedragen x € 1.000) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

VASTE ACTIVA

(1) Vastgoedbeleggingen

(1.1) DAEB vastgoed in exploitatie 417.932      379.364      

(1.2) Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 5.338           5.781           

(1.3) Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 9.951           10.011         

(1.4) Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 124              

Totaal van vastgoedbeleggingen 433.345      395.156      

(2) Materiële vaste activa 

(2.1) Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 652              716              

Totaal van materiele vaste activa 652              716              

(3) Financiële vaste activa 

(3.1) Andere deelnemingen 1                   1                   

(3.2) Latente belastingvorderingen -                    103              

Totaal van financiele vaste activa 1                   104              

Totaal van vaste activa 433.998      395.976      

VLOTTENDE ACTIVA

(4) Voorraden

(4.1) Vastgoed bestemd voor verkoop 256              30                 

Totaal van voorraden 256              30                 

(5) Vorderingen

(5.1) Huurdebiteuren 35                 48                 

(5.2) Belastingen en premies van sociale verzekeringen -                    -                    

(5.3) Overige vorderingen 73                 80                 

(5.4) Overlopende activa 51                 482              

Totaal van vorderingen 159              610              

(6) Liquide middelen 4.194           6.083           

Totaal van vlottende activa 4.609           6.723           

TOTAAL VAN ACTIVA 438.607      402.699      

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018
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10. Jaarrekening 2019 

10.1 Balans per 31-12-2019 na resultaatbestemming (alle bedragen x € 1.000) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

VASTE ACTIVA

(1) Vastgoedbeleggingen

(1.1) DAEB vastgoed in exploitatie 417.932      379.364      

(1.2) Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 5.338           5.781           

(1.3) Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 9.951           10.011         

(1.4) Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 124              

Totaal van vastgoedbeleggingen 433.345      395.156      

(2) Materiële vaste activa 

(2.1) Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 652              716              

Totaal van materiele vaste activa 652              716              

(3) Financiële vaste activa 

(3.1) Andere deelnemingen 1                   1                   

(3.2) Latente belastingvorderingen -                    103              

Totaal van financiele vaste activa 1                   104              

Totaal van vaste activa 433.998      395.976      

VLOTTENDE ACTIVA

(4) Voorraden

(4.1) Vastgoed bestemd voor verkoop 256              30                 

Totaal van voorraden 256              30                 

(5) Vorderingen

(5.1) Huurdebiteuren 35                 48                 

(5.2) Belastingen en premies van sociale verzekeringen -                    -                    

(5.3) Overige vorderingen 73                 80                 

(5.4) Overlopende activa 51                 482              

Totaal van vorderingen 159              610              

(6) Liquide middelen 4.194           6.083           

Totaal van vlottende activa 4.609           6.723           

TOTAAL VAN ACTIVA 438.607      402.699      

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018



Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019

100

Jaarstukken 2019 

51 
 

10.2 Winst- en verliesrekening over 2019 (alle bedragen x € 1.000) 
 

 
   

Resultaat Resultaat
2019 2018

(11.1) Huuropbrengsten 17.764       17.499      
(11.2) Opbrengsten servicecontracten 610            540          
(11.3) Lasten servicecontracten -586           -523         
(11.4) Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -684           -2.332       
(11.5) Lasten onderhoudsactiviteiten -4.392        -3.509       
(11.6) Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -2.825        -3.345       
Totaal van netto resultaat exploitatie van 
vastgoedportefeuille 9.887         8.330        

(12.1) Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 897            2.883        
(12.2) Toegerekende organisatiekosten -29             -28           
(12.3) Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -810           -1.549       
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 58              1.306        

(13.1) Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.000        -           
(13.2) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille

31.276       41.447      

(13.3) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

49              66            

(13.4) Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed 
bestemd voor verkoop -             -           

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 30.325       41.513      

(15.1) Opbrengsten overige activiteiten 80              78            
(15.2) Kosten overige activiteiten -86             -54           
Totaal van netto resultaat overige activiteiten -6              24            

(16.1) Overige organisatiekosten -1.162        -           
(16.2) Kosten omtrent leefbaarheid -71             -69           

(17.1) Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1               1              
(17.2) Rentelasten en soortgelijke kosten -1.989        -2.095       
Totaal van financiële baten en lasten -1.988        -2.094       

Totaal van resultaat voor belastingen 37.043       49.010      
(18.1) Belastingen -1.269        -6.490       

Totaal van resultaat na belastingen 35.774       42.520      

Overzicht Totaalresultaat
Resultaat t.g.v. herwaarderingsreserve 29.829       40.337      
Resultaat t.g.v. overige reserves 5.945         2.183        

Totaal resultaat 35.774       42.520      
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10.3 Kasstroomoverzicht 2019 (alle bedragen x € 1.000)  
 

 
  

Boekjaar Boekjaar
2019 2018

(1.) Operationele activiteiten
Ontvangsten
Huurontvangsten 17.768        17.553        
Vergoedingen 646             605             
Overige bedrijfsontvangsten 78              84              
Ontvangen interest -                 1                

Saldo ingaande kasstromen      A 18.492        18.243        
Uitgaven
Betalingen aan werknemers -1.360         -1.298         
Onderhoudsuitgaven -3.533         -2.800         
Overige bedrijfsuitgaven -2.528         -3.275         
Betaalde interest -2.177         -2.231         
Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van resultaat -17             -176            
Verhuurdersheffing -1.935         -2.342         
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden -78             -64             
Vennootschapsbelasting -6.118         -                 

Saldo uitgaande kasstromen      B -17.746       -12.186       
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten       (A -/- B) 746            6.057         

(2.) (Des)investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa - ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur 608             2.883          
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi 
periode 288             -                 

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiele 
vaste activa        C 896            2.883         

Materiële vaste activa - uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur -140            -4.056         
Verbeteruitgaven -7.454         -1.025         
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -513            -                 
Investeringen overig -17             -1               

Totaal van verwerving van materiele vaste activa        D -8.125        -5.082        
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten    (C -/- D = E) -7.228        -2.199        
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Toelichting op het kasstroomoverzicht:  
• Betaalde interest toegerekend aan investeringen door de corporatie: € 0 
• Geactiveerde productie voor eigen bedrijf (verkoop, sloop, nieuwbouw, aankoop en 

woningverbetering): € 0 
• Deel betalingen aan werknemers en overige kasstromen met betrekking op onderhoud: € 843.000  
• Deel betalingen aan werknemers en overige kasstromen met betrekking op leefbaarheid: € 0  
 
Totaal van toerekeningen: € 843.000 
 
 
  

Boekjaar Boekjaar
2019 2018

(3.) Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuw te borgen leningen 13.000        3.000          
Uitgaand
Aflossingen  geborgde leningen -8.119         -7.868         
Aflossingen ongeborgde leningen -288            -282            
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.593         -5.150        

Toename (afname) van geldmiddelen -1.889        -1.292        

Liquide middelen per 1 januari 6.083          7.375          
Liquide middelen per 31 december 4.194          6.083          
Mutatie geldmiddelen -1.889        -1.292        
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10.4 Toelichting op de jaarrekening 
10.4.1 Algemeen 
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Alle 
bedragen luiden in euro’s. 
 
10.4.2 Activiteiten 
Vecht en Omstreken is een vereniging met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’ en is 
werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting. Vecht en Omstreken is statutair gevestigd en kantoor houdend op de Poeldijk 2, 3621 
CZ te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en 
ontwikkeling van onroerende zaken. Er zijn geen maatschappijen verbonden met de rechtspersoon. 
 
Het KvK-nummer van Vecht en Omstreken is 30040187. 
 
10.4.3 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, 
behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening opgesteld volgens 
de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 (RJ 645) Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting en is de Wet Normering Topinkomens van toepassing. 
 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, zijn de 
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Vecht en Omstreken heeft vanwege beperkte Niet-DAEB activiteiten geopteerd voor ‘verlicht regime’. 
Voorwaarden hiervoor zijn (huur)opbrengsten lager dan € 30 miljoen, opbrengsten uit Niet-DAEB 
maximaal 5% van de totale (huur)opbrengsten en investeringen in Niet-DAEB activiteiten maximaal 
10% van de totale investeringen. De Autoriteit wonen heeft vrijstelling verleend voor het scheiden van 
de DAEB/Niet-DAEB werkzaamheden bij brief van 11 augustus 2017. 
 
10.4.4 Schattingswijzigingen 
In de jaarrekening 2019 is sprake van schattingswijzigingen. De beleidswaarde zoals opgenomen in de 
toelichting van de jaarrekening 2019 is aangepast ten opzichte van voorgaand jaar in overeenstemming 
met de notitie ‘definities onderhoud en beheer ten behoeve van verantwoordingen en prognose’. De 
belangrijkste wijzigingen voor Vecht en Omstreken ten opzichte van de systematiek voorgaand jaar zijn: 
• Een toerekening van de kosten van verhuur en beheer heeft plaatsgevonden naar de overige 

organisatiekosten, die geen onderdeel uitmaken van de beleidsnorm van beheer. 
• Een toerekening van de kosten van verhuur en beheer heeft plaatsgevonden aan de 

onderhoudslasten. Die tot uitdrukking komt in de beleidsnorm onderhoud. 

De impact van deze schattingswijziging op de toelichting van de beleidswaarde in boekjaar 2019 heeft 
een positief effect van € 30,3 miljoen. 
 
Voor een aantal verschillen in bedrijfseconomische en fiscale (balans)waardering zijn door Vecht en 
Omstreken in de jaarrekening 2018 latenties gevormd. De latenties zijn ultimo 2018 gewaardeerd tegen 
contante waarde. Omdat in 2019 de passieve latenties op nihil zijn gewaardeerd, zijn in 2019 ook de 
actieve latenties op nihil gewaardeerd.  
 
De impact van deze schattingswijziging op het boekjaar bedraagt € 102.704 negatief. 
  



Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019

104

Jaarstukken 2019 

55 
 

10.4.5 Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het 
toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de 
bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. 
 
De marktwaarde is als volgt te definiëren: de marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed 
tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke 
transactie zou worden overgedragen op de peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent 
en zonder dwang zouden hebben gehandeld. Voor de waardering in de jaarrekening wordt de 
marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. 
 
De waardebepaling van het vastgoed is geen exacte wetenschap en betreft de grootste schattingspost 
waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening van Vecht en Omstreken. Wij 
maken voor de inschatting van de marktwaarde gebruik van het Handboek Modelmatig Waarderen 
Marktwaarde. Wij conformeren ons aan de in dit handboek voorgeschreven parameters, waaronder de 
parameters voor prijsinflatie, loonkostenstijging, bouwkostenstijging en leegwaarde stijging. 
 
 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 e.v.
Prijsinflatie 
Marktwaarde 2018 2,50% 2,30% 2,20% 2,00% 2,00% 2,00%
Marktwaarde 2019 2,60% 1,30% 1,50% 1,80% 2,00% 2,00%

Loonstijging
Marktwaarde 2018 2,90% 2,80% 2,70% 2,50% 2,50% 2,50%
Marktwaarde 2019 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Bouwkostenstijging
Marktwaarde 2018 5,90% 2,80% 2,70% 2,50% 2,50% 2,50%
Marktwaarde 2019 4,40% 3,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Huurstijging boven prijsinflatie
Zelfstandige woningen onder liberalisatiegrens
Marktwaarde 2018 1,00% 1,20% 1,30% 0,50% 0,50% 0,50%
Marktwaarde 2018 1,00% 1,20% 1,30% 0,50% 0,50%

2018 2019 2020 2021 e.v.

Marktwaarde 2018 8,90% 5,45% 2,00% 2,00%
Marktwaarde 2019 8,60% 6,80% 4,40% 2,00%
Provincie Noord Holland
Marktwaarde 2018 10,30% 6,15% 2,00% 2,00%
Marktwaarde 2019 10,80% 8,00% 5,00% 2,00%

Leegwaarde stijging provincie 
Utrecht
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Voor de bepaling van de marktwaarde wordt een beperkt deel van het bezit daadwerkelijk getaxeerd. 
Het betreft bedrijfsonroerend goed, maatschappelijk onroerend goed en intramuraal zorgvastgoed. 
 
10.4.6 Gescheiden verantwoording DAEB/Niet-DAEB 
Met ingang van jaarrekening 2018 moeten woningcorporaties in de toelichting op de enkelvoudige 
jaarrekening een gescheiden verantwoording opnemen van DAEB en Niet-DAEB activiteiten. Vecht en 
Omstreken valt onder het verlicht regime, omdat de Niet-DAEB activiteiten minder dan 5% van de totale 
omzet bedragen. Als gevolg hiervan dient een gesplitste winst- en verliesrekening en een 
kasstroomoverzicht opgenomen te worden in de jaarrekening. 
 
De Niet-DAEB activiteiten: 
• Drie huurwoningen met een geliberaliseerde huurovereenkomst. 
• Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed. 
• Verhuur van parkeergelegenheden, die primair worden verhuurd aan huurders van woningen van 

Vecht en Omstreken. 
 
Om tot een gescheiden winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht te komen, wordt een aantal 
uitgangspunten gehanteerd. Een aantal direct toe te rekenen posten wordt in overeenstemming met het 
d.d. 11 augustus 2017 goedgekeurde scheidingsvoorstel volledig aan DAEB- of aan Niet-DAEB 
activiteiten toegerekend. Voor andere niet direct toe te rekenen posten in de gescheiden winst- en 
verliesrekening en kasstroomoverzicht wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen: 
 
Grondslag voor scheiding Posten in gescheiden verantwoording 
Directe scheiding op VHE-niveau. De opbrengsten/ 
kosten en kasstromen van individuele transacties 
worden direct toegerekend aan de individuele VHE die 
staat geclassificeerd als DAEB dan wel Niet-DAEB. 

- Huuropbrengsten 
- Opbrengsten servicecontracten 
- Verkoopopbrengsten en -lasten 
- Onderhoud 
- Onroerend goed belasting 
- Verhuurdersheffing 
- Waardeveranderingen 
- Investeringskasstromen 

Kosten en opbrengsten op totaal niveau, die direct 
aanwijsbaar zijn aan de DAEB of Niet-DAEB tak, 
worden rechtstreeks toegewezen aan betreffende tak. 

- Rente en aflossingen van leningen 
- Vennootschapsbelasting  
 

Gescheiden op basis van de omzet van de DAEB/ Niet-
DAEB tak van Vecht en omstreken. Hierbij gehanteerde 
verdeling DAEB/ Niet-DAEB is: 98,38% / 1,62%. 

- Lasten verhuur- en beheer 
activiteiten 

- Overige exploitatie lasten 
- Overige kosten en opbrengsten 

10.4.7 Financiële instrumenten 

Min. Max Min. Max
Instandhoudingsonderhoud doorexploiteren
EGW € 1.155 € 1.825 € 594 € 1.034
MGW € 1.023 € 1.622 € 638 € 1.078

Instandhoudingsonderhoud uitponden
EGW € 458 € 884 € 594 € 1.034
MGW € 370 € 694 € 638 € 1.078

Mutatieonderhoud
EGW
MGW

EGW
MGW

Huurderving van de huursom

Beheerkosten

€ 428

1,0%

€ 447
€ 439

1,0%

2019 2018

€ 883
€ 663

€ 436

€ 0
€ 0
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Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en 
schulden) als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. In de toelichting op de 
balansposten wordt de reële waarde van het desbetreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de 
boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over 
de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen’. 
 
Valutarisico 
Vecht en Omstreken opereert in Nederland en loopt geen valutarisico’s. 
 
Prijsrisico 
Vecht en Omstreken loopt nauwelijks prijsrisico’s ten aanzien van de waardering van activa. 
 
Rente- en kasstroomrisico 
Vecht en Omstreken loopt renterisico over de rentedragende schulden. Er is geen sprake van 
vorderingen en schulden met variabele renteafspraken. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en 
schulden loopt Vecht en Omstreken risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de 
marktrente. Met betrekking tot de vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten met 
betrekking tot afdekking van het renterisico gecontracteerd. 
 
Kredietrisico 
Vecht en Omstreken is voor de beschikbaarheid van financiering sterk afhankelijk van het blijvend 
functioneren van het borgingsstelsel via het WSW. 
 
Liquiditeitsrisico 
Vecht en Omstreken maakt geen gebruik van kredietfaciliteiten. 
 
10.4.8 Verbonden partijen 
Als verbonden partijen worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Vecht en Omstreken en 
nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden 
toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt 
toegelicht de aard en omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen 
van het inzicht.  
 
10.4.9 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
Vastgoedbeleggingen in exploitatie 
DAEB vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, 
maatschappelijk vastgoed en overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
wordt vastgesteld. Ultimo 2019 bedraagt deze grens € 720,42 (2018: € 710,68). Het Niet-DAEB 
vastgoed omvat woningen in exploitatie met een aanvangshuurprijs boven de huurtoeslaggrens en 
commercieel vastgoed. 
 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 
waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners. 
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Grondslagen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde 
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste 
verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting 2015 vindt waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig 
artikel 14 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de 
methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
2015 ('Handboek modelmatig waarderen marktwaarde'). 
 
Vecht en Omstreken hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 
voor woongelegenheden en parkeergelegenheden. In de basisversie wordt de waardering van het 
vastgoed bepaald op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve wordt 
modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie 
binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en overige reserves. Bij deze waardering 
van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig 
bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de 
actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie van het handboek waarbij 
vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand zou zijn gekomen. 
 
De volledige versie van het handboek wordt gehanteerd voor het bedrijfsmatig onroerend goed, het 
maatschappelijk onroerend goed en het intramuraal zorgvastgoed. Dit omdat de huursom van dit 
vastgoed meer bedraagt dan 5% van de huursom van de DAEB-tak.  
 
Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de 
toelichting op de balans. 
 
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, 
worden verantwoord in de winst- en verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.  
 
De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de reserve 
betrekking op heeft.  
 
Bepaling beleidswaarde 
In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van 
Toegelaten Instellingen (hierna ‘woningcorporaties’). In 2018 alsmede recent in 2019 zijn bepalingen 
van Richtlijn 645 aangepast. Daarmee is de bedrijfswaarde komen te vervallen en doet de 
beleidswaarde haar intrede. 
 
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Vecht en Omstreken en beoogt inzicht te geven in de 
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante 
waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te 
rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van Vecht en Omstreken. De grondslagen 
voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige 
woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met 
uitzondering van:  
• Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, dus geen rekening houden met een uitpondscenario 

en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie.  
• Inrekening van intern bepaalde streefhuur in plaats van markthuur, vanaf het ingeschatte moment 

van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie bij 
mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke 
beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten.  

• Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van 
de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjarenonderhoudsprogramma voor het 
vastgoedbezit. 

• Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerlasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. 
Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de 
verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd 
‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.  
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De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde. Hierbij wordt dus verondersteld 
dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 
 
Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde 
uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast 
voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting 
(ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en lasten van verhuur en beheer) en geënt op de wettelijke 
voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151. Vecht en Omstreken heeft hierbij uitgangspunten bepaald 
die mede van invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van 
invloed op deze waarde. 
  
Voor de beleidswaarde zijn overeenkomstig RJ 645 in de jaarrekening 2018 geen vergelijkende cijfers 
opgenomen. 
 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden, die zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie, 
worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de korting. 
 
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden, worden verantwoord in de winst- en verliesrekening over de periode waarin de 
wijziging zich voordoet, onder de categorie niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. Daarnaast wordt ten laste van het resultaat een 
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve 
verschil tussen actuele waarde en historische kostprijs.  
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve 
van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.  
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de 
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur 
en berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf 
het jaar van ingebruikneming. Op grond wordt niet afgeschreven. 
 
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat 
deze zich voordoen. 
 
Deelnemingen 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van 
bijzondere waardeverminderingen. 
 
Latente belastingvorderingen 
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het 
waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve 
latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde, waarbij discontering plaatsvindt tegen de netto rente 
en hebben overwegend een langlopend karakter.  
 
Hierbij houden wij rekening met de aanpassing door de Raad voor de Jaarverslaggeving van de 
bepalingen van RJ 272 ‘Belastingen naar de winst’, waarin wordt voorgeschreven hoe om te gaan met 
latente belastingen. Deze aanpassing is van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 
januari 2019. 
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Voorraden / Vastgoed bestemd voor verkoop 
De voorraad gereed product wordt opgenomen tegen kostprijs of lagere (geschatte) opbrengstwaarde. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. 
 
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 
verwerkt, die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. 
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, 
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen 
en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 
besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van 
een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. 
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als 
bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de 
investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het 
desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder 
verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle 
investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde. 
 
Voorziening latente belastingverplichtingen 
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en 
fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen 
vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden de in de toekomst te 
verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie in mindering 
gebracht, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor 
verrekening.  
 
Hierbij houden wij rekening met de aanpassing door de Raad voor de Jaarverslaggeving van de 
bepalingen van RJ 272 ‘Belastingen naar de winst’, waarin wordt voorgeschreven hoe om te gaan met 
latente belastingen. Deze aanpassing is van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 
januari 2019. 
 
Voorzieningen pensioenen 
Vecht en Omstreken heeft een pensioenregeling bij de Stichting Pensioenfonds voor de 
Woningcorporaties (SPW). De regeling wordt gefinancierd door afdrachten van premies aan het 
bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan 
de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen 
premie als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Vecht en Omstreken heeft geen andere 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het 
effect van hogere toekomstige premies. 
 
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of, en zo ja welke, verplichtingen naast 
de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. 
Deze additionele verplichtingen, worden in de balans opgenomen in een voorziening. Ultimo 2019 (en 
2018) waren er voor Vecht en Omstreken geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de 
betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 
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Overige voorzieningen 
Tenzij anders vermeld, worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde en 
hebben betrekking op de verwachte uitgaven die noodzakelijk zijn om de betreffende verplichting af te 
wikkelen. 
 
Leningen overheid en kredietinstellingen 
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio 
en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en uiteindelijke 
aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de 
effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt. 
 
De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.  
Wij maken geen gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. 
 
Terugkoopverplichting verkopen onder voorwaarden 
Bij de verkoop van woningen onder voorwaarden is er een terugkoopverplichting die afhankelijk is van 
de waardeontwikkeling van de woningen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. 
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting 
onder de kortlopende schulden verantwoord. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze 
lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde. 
 
10.4.10 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Huuropbrengsten 
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden 
gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB vastgoed als het Niet-
DAEB vastgoed. 
 
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 
2019 bedroeg dit maximumpercentage 5,6% (2018: 5,4%). De opbrengsten uit hoofde van huur worden 
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid, omdat bij tussentijdse beëindiging 
van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt. 
 
Opbrengsten en lasten servicecontracten 
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden 
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de 
diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening 
op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden 
verantwoord onder de lasten servicecontracten. 
 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de 
verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 
• Lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed. 
• Kantoorkosten. 
 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder ‘Toerekening baten en lasten’. 
 
Lasten onderhoudsactiviteiten 
Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit 
betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van 
toerekening is toegelicht onder ‘Toerekening baten en lasten’. 
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Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden.  
 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend 
die geen betrekking hebben op verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten: 
• Onroerende zaakbelasting. 
• Verhuurderheffing. 
• Verzekeringskosten. 
 
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 
De post netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de boekwaarde van bestaand bezit en toegerekende organisatiekosten. 
Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).  
 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering, die is ontstaan door 
gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot 
investeringen in nieuwbouw en herstructurering. 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, 
die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar. 
 
In de post ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden’ 
worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van dit gedeelte van de vastgoedportefeuille 
verantwoord, voor zover deze zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar. Tevens betreft dit de waardeverandering van de post 
‘Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden’. 
 
Opbrengsten en kosten overige activiteiten 
Hieronder worden de opbrengsten en kosten verantwoord die geen betrekking hebben op de reguliere 
verhuur- en beheeractiviteiten. 
 
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis 
van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is 
bereikt. De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek 
toegelicht in ‘Toerekening baten en lasten’. 
 
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van 
toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 
plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden 
aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in ‘Toerekening baten 
en lasten’. 
 
Overige organisatiekosten 
Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels de 
systematiek toegelicht in ‘Toerekening baten en lasten’. 
 
Leefbaarheid 
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken 
bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden. 
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Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging 
van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te 
maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor 
de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan 
de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van 
vervaardiging. 
 
Belastingen 
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Een 
en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen 
opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van 
resultaatneming. 
 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en 
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
 
Toerekening baten en lasten 
Om tot de functionele indeling van de winst- en verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van 
een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten en afschrijvingskosten verdeeld op basis 
van de werkelijke activiteiten van de werknemers.  
 
10.4.11 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt 
tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De kasstromen uit hoofde van de 
financieringsactiviteiten zijn gesplitst in mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder 
financieringsactiviteiten) en betaalde rente (opgenomen onder operationele activiteiten). Ontvangsten 
en uitgaven uit hoofde van ontvangen interest en betaalde interest en winstbelastingen, worden 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van 
geldmiddelen plaatsvindt, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 
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10.4.12 Toelichting op de posten uit de balans 
 
(1) Vastgoedbeleggingen 
(1.1 en 1.2) Verloopoverzicht vastgoed in exploitatie 
 

 
 
De som van de herwaardering van de onroerende zaken in exploitatie per balansdatum bedraagt € 273 
miljoen (2018: € 242 miljoen). Deze heeft voor € 270 miljoen (2018: € 238 miljoen) betrekking op het 
DAEB vastgoed en voor € 3 miljoen (2018: € 4 miljoen) op het Niet-DAEB vastgoed. 
 
Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met 
overheidsleningen of met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Daarvoor geldt een 
obligoverplichting jegens Waarborgfonds Sociale Woningbouw, die is opgenomen onder de ‘Niet uit de 
balans blijkende verplichtingen’. Als gevolg hiervan is het onroerend goed dat met deze leningen is 
gefinancierd niet hypothecair bezwaard. 
 
De onroerende zaken in exploitatie zijn verzekerd tegen het risico van brand- en stormschade tegen 
een vaste premie per verhuureenheid, waarbij onderverzekering is uitgesloten. Er is geen sprake van 
een verzekerde som. 
 
In de post DAEB vastgoed in exploitatie zijn 2.622 (2018: 2.625) verhuureenheden opgenomen en in de 
post Niet-DAEB zijn 280 (2018: 281) verhuureenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd 
op de meest recente WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt € 531 miljoen (2018  
€ 478 miljoen). 
 
Marktwaarde 
Zowel het DAEB- als het Niet-DAEB vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in 
verhuurde staat, die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Het 
handboek is als bijlage opgenomen bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). 
Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash 
Flow (DCF) Methode bepaald. 
 
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De 
variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek. Aangezien de basisversie van het 
waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een 
onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. 
 
  

DAEB Niet-DAEB Totaal 
1 januari 
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 141.008     1.911       142.919     
Cumulatieve herwaardering 238.356     3.870       242.226     

Boekwaarde per 1 januari 2019 379.364     5.781       385.145     

Mutaties 
Investeringen - uitgaven na eerste verwerking 7.372 -          7.372 
Desinvesteringen - verkoop -509 -14 -523 
Overboeking naar Niet-DAEB / DAEB vastgoed in  
exploitatie -          -          -          
Aanpassing marktwaarde 31.705 -429 31.276 
Totaal mutaties 38.568 -443 38.125 

31 december 
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 148.295     1.911       150.206     
Cumulatieve herwaardering 269.637     3.427       273.064     

Boekwaarde per 31 december 2019 417.932     5.338       423.270     
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De volgende disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken: 
 
Woongelegenheden 5,56% - 6,37% 
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 4,01% - 6,61% 
Parkeergelegenheden 6,28% - 6,37% 
Intramuraal vastgoed 6,66% 

 
Bij de waardering van het bedrijfsmatig onroerend goed, het maatschappelijk onroerend goed en 
intramuraal zorgvastgoed wordt de volledige variant toegepast. Eens in de drie jaar worden de 
onroerende zaken in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe 
taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. In het jaar dat niet getaxeerd 
wordt, wordt een taxatie-update/ aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de taxateur. Het 
taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten 
opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van Vecht en Omstreken 
en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 
 
Toepassing vrijheidsgraden 
Er zijn door de taxateur een aantal vrijheidsgraden toegepast binnen de full-waardering voor de 
BOG/MOG. Dit betreft de disconteringsvoet (4,01% t/m 6,61%), exit yield (4% t/m 6,95%) en markthuur. 
Voor het intramuraal zorgvastgoed zijn de volgende vrijheidsgraden toegepast: disconteringsvoet 
(6,66%), exit yield (7,6%) en markthuur. 
 
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle 
verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstelling 
van verhuureenheden, die in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type 
vastgoed, bouwperiode en locatie. En dat als één geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan 
worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een 
afzonderlijk waarderingscomplex.  
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Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de 
macro-economische parameters:  
 

 
 
In het scenario ‘doorexploiteren’ wordt de huur bij mutatie aangepast naar markthuur of maximale huur, 
afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. Indien de maximale huur lager dan of 
gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, is de nieuwe huur het minimum van de markthuur en de 
maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel. Indien de maximale huur hoger is dan de 
liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur. Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van  
€ 531 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede 
notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.  
 
 
 

Parameters 
woongelegenheden 2019 2020 2021 2022 2023 e.v.
Prijsinflatie 2,60% 1,30% 1,50% 1,80% 2,00%
Loonstijging 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Bouwkostenstijging 4,40% 3,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Leegwaardestijging 6,80% 4,40% 2,00% 2,00% 2,00%
Instandhoudingsonderhoud per 
vhe
Mutatieonderhoud - 
zorgeenheid (extr.muraal) 663 663 663 663 663
Beheerkosten - EGW 447 447 447 447 447
Beheerkosten - MGW 439 439 439 439 439
Beheerkosten - 
studenteneenheid 413 413 413 413 413
Beheerkosten -  zorgeenheid 
(extr.muraal) 405 405 405 405 405
Belastingen, verzekeringen en 
overige zakelijke lasten als % 
van de WOZ 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90%
Verhuurdersheffing, als % van 
de WOZ 0,59% 0,56% 0,56% 0,56% 0,54%
Huurstijging boven prijsinflatie 
voorgaand jaar - zelfstandige 
eenheden 0,00% 1,00% 1,20% 1,30% 0,50%
Huurstijging boven prijsinflatie 
voorgaand jaar - onzelfstandige 
eenheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Huurderving als % van de 
huursom 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Mutatieleegstand - 
gereguleerde woning (in 
maanden) -           -           -           -           -           
Mutatieleegstand - 
geliberaliseerde woning(in 
maanden) 3              3              3              3              3              
Juridische splitsingskosten 531          531          531          531          531          
Technische splitsingskosten -           -           -           -           -           
Verkoopkosten bij uitponden, 
als % van de leegwaarde 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40%
Overdrachtskosten % van de 
berekende waarde 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Kosten conform indeling en richtlijnen in het handboek 
modelmatig waarderen.
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Parameters bedrijfsmatig 
en maatschappelijk  
onroerend goed 

2019 2020 2021 2022 2023 e.v. 

Prijsinflatie 2,60% 1,30% 1,50% 1,80% 2,00% 
Instandhoudingsonderhoud  

BOG € 5,60 per m2 bvo 
MOG € 6,80 per m2 bvo 
ZOG € 9,00 per m2 bvo 
Mutatieonderhoud BOG € 9,40 per m2 bvo 
Mutatieonderhoud MOG/ZOG € 11,40 per m2 bvo 
Beheerkosten BOG 3% van de marktjaarhuur 
Beheerkosten MOG 2% van de marktjaarhuur 
Beheerkosten ZOG 2,5% van de marktjaarhuur 
Belastingen, verzekeringen 
en overige zakelijke lasten 
als % van de WOZ 

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Disconteringsvoet 8,46% 8,46% 8,46% 8,46% 8,46% 
 
De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.  
 
Parameters parkeer- 
gelegenheden 2019 2020 2021 2022 2023 e.v. 

Prijsinflatie 2,60% 1,30% 1,50% 1,80% 2,00% 
Instandhoudingsonderhoud - 
parkeerplaats 

€ 52 per jaar 

Instandhoudingsonderhoud 
garagebox 

€ 173 per jaar 

Beheerkosten parkeerplaats € 27 per jaar 
Beheerkosten garagebox € 38 per jaar 
Belastingen, verzekeringen 
en overige zakelijke lasten 
als % van de WOZ 

0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 

Disconteringsvoet 6,62% 6,62% 6,62% 6,62% 6,62% 
 
Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 531 per te splitsen eenheid. De verkoopkosten 
bedragen € 531 per verhuureenheid.  
 
In hoofdlijn kan het verloop van de marktwaarde als volgt worden verklaard: 

 
 
  

Marktwaarde 31-12-2018 385.145        
Voorraadmutaties -523             
Wijziging handboek incl aanpassing parameters 12.065          
Mutatie WOZ 22.182          
Wijziging mutatiekans -16.393         
Overige mutaties 20.794          
Marktwaarde 31-12-2019 423.270        
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Beleidswaarde 
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in 
het Handboek en bedraagt per 31 december 2019 € 99 miljoen. De opgenomen norm voor kwaliteit 
(onderhoud) is bepaald op € 3.365 per eenheid (2018 € 1.725). Voor beheer is een norm opgenomen 
van € 613 ( 2018 € 1.550) en de streefhuur is bepaald op 72,5%.  
 
De opbouw van de beleidswaarde per 31 december 2019 en 31 december 2018: 
 

 
 
 

 
 
 
De lagere afslag van beschikbaarheid is met name het gevolg van wijzigingen in het 
waarderingshandboek 2019.  
 
De stijging van de afslag van betaalbaarheid is met name het gevolg van de stijging van de markthuur 
die Vecht en Omstreken op basis van haar beleid niet zal realiseren. 
 
De stijging van de afslag van kwaliteit is een belangrijk gevolg van een nadere uitwerking van het 
meerjarenonderhoudsplan en door de wijzigingen in definitie van onderhoud en investering en 
toerekening van beheerlasten ten behoeve van het onderhoud. 
 
De daling van de afslag van beheer is het gevolg van een aanscherping van de richtlijnen voor de 
bepaling van de norm van beheer, waardoor beheerlasten worden toegerekend aan het onderhoud en 
kosten niet meer tot uitdrukking komen in de beheer norm doordat deze onder de overige organisatie 
kosten worden verantwoord. Deze maken geen onderdeel uit van de norm van beheer.  

Totaal DAEB niet-DAEB
Marktwaarde 31-12-2019 423.270             417.932             5.338                
Stap 1 beschikbaarheid -27.629             -27.603             -26                    
Stap 2 betaalbaarheid -165.465            -165.324            -141                  
Stap 3 kwaliteit -145.486            -145.317            -169                  
Stap 4 beheer 14.636              14.614              22                     

Beleidswaarde 99.326              94.302              5.024                

Totaal DAEB niet-DAEB
Marktwaarde 31-12-2018 385.145             379.364             5.781                
Stap 1 beschikbaarheid -41.050             -41.017             -33                    
Stap 2 betaalbaarheid -131.370            -131.215            -155                  
Stap 3 kwaliteit -21.593             -21.568             -25                    
Stap 4 beheer -51.671             -51.615             -56                    

Beleidswaarde 139.461             133.949             5.512                
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 (1.3) Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
 

 
 
Overzicht aantal koopgarantwoningen:  
 
 2019 2018 
Aantal 2008 4 4 
Aantal 2009 6 7 
Aantal 2010 9 11 
Aantal 2011 3 3 
Aantal 2012 5 5 
Aantal 2013 3 3 
Aantal 2014 4 4 
Aantal 2015 5 5 
Aantal 2016 2 2 
Totaal verkocht onder Koopgarant 41 44 

 
Na 2016 zijn geen woningen meer verkocht onder de koopgarantconstructie. In 2019 zijn er twee 
woningen teruggekocht om te worden doorverkocht. Er heeft eenmaal afkoop van de 
koopgarantconstructie plaats gevonden. Bij de jaarlijkse waardering wordt gebruik gemaakt van CBS 
indexcijfers. Deze index is gebaseerd op objectieve verkoopcijfers ontleend aan het Kadaster. Voor 
2019 is gerekend met een waardeontwikkeling van +6,9%. 
 
  

Saldo begin boekjaar:
Reële waarde moment verkoop 8.870        9.644        
Herwaarderingen 1.141        405           
Boekwaarde begin boekjaar 10.011      10.049      

Mutaties in het boekjaar:
Toevoegingen -               -               
Afname i.v.m. terugkoop -473          -               
Afname i.v.m. afkoop -229          -814          
Herwaarderingen 642           776           
Korrektie herwaardering voorgaande jaren -               -               
Saldo mutaties -60            -38            

Saldo einde boekjaar:
Reële waarde moment verkoop 8.217        8.870        
Herwaarderingen 1.734        1.141        
Saldo einde boekjaar: 9.951        10.011      

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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(1.4) Verloopoverzicht vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
 

 
 
(2) Materiële vaste activa 
(2.1) Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
 

 
 
Het betreft hier de kantoorgebouwen, inventaris en bedrijfswagens. In 2019 investeerden we in de 
inventaris € 16.851. Het kantoorgebouw wordt afgeschreven in 35 jaar. De voorzieningen in het gebouw 
worden afhankelijke van de economische levensduur in vijf tot vijftien jaar afgeschreven. De inventaris, 
apparatuur en ook de auto’s worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijvingswijze is lineair. 
  

Boekwaarde onroerende zaken in ontwikkeling 1/1 -            2.421        
Investeringen 124           3.968        
Buitengebruikstellingen en afstotingen -            -            
Winsten of verliezen a.g.v. aanpassingen van de marktwaarde -            -            
Overboekingen van en naar voorraden en vastgoed voor eigen 
gebruik en vastgoed in exploitatie -            -6.389
Overige mutaties -            -            
Boekwaarde onroerende zaken in ontwikkeling 31/12 124           -            

Nieuwbouw Wilhelminastraat 122           
Nieuwbouw Hortense Kwartier 2              -            
Saldo 124           -            

Saldo begin boekjaar:
Aanschafwaarde 1.749        1.767        
Cumulatieve afschrijvingen -1.033       -965          
Boekwaarde begin boekjaar 716           802           

Mutaties in het boekjaar:
Investeringen 17             17             
Desinvesteringen -21            -33            
Terugname afschrijvingen op desinvesteringen 21             15             
Afschrijvingen -81            -85            
Saldo mutaties -64            -86            

Saldo einde boekjaar:
Aanschafwaarde 1.745        1.749        
Cumulatieve afschrijvingen -1.093       -1.033       
Saldo einde boekjaar: 652           716           

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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(3) Financiële vaste activa 
(3.1) Andere deelnemingen  
 

 
 
Vanuit bedrijfseconomische overwegingen is in 2003 besloten deel te nemen in WoningNet n.v. in 
Weesp. WoningNet verzorgt voor onze woningbouwvereniging de automatisering van de 
woonruimteverdeling. Waardering van het aandeel vindt plaats tegen aanschafwaarde. Uit het bezit van 
het aandeel volgt geen zeggenschap van enige betekenis.  
 
(3.2) Latente belastingvorderingen 
Verloopoverzicht latente belastingvorderingen:  
 

 
 

 
 
In ons geval was er in het verleden sprake van belastinglatenties. Deze bestonden uit verschillen tussen 
de waarde voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in de jaarrekening. In 2019 is de laatste 
latentie komen te vervallen. 
 
Het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van de leningen is op 31 december 2019 
nominaal € 527.170 (2018 nominaal € 590.484). Hiervoor is geen latentie gevormd.  
 
  

Saldo begin boekjaar: 1              1              
Aankopen -               -               
Verkopen -               -               
Saldo einde boekjaar: 1              1              

Saldo begin boekjaar: 103           1.353        
Toename belastingvordering -               -               
Afname belastingvordering -103          -1.250       
Saldo einde boekjaar: -               103           

Inzake te verrekenen verliezen:
Saldo begin boekjaar -               1.219
Mutatie -               -1.219
Saldo einde boekjaar -               -               

De nominale waarde van de latentie is €0 (2017: € 1.258.000)

Inzake waardering leningenportefeuille:
Saldo begin boekjaar 103 134
Mutatie -103 -31
Saldo einde boekjaar -               103           

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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(4) Voorraden 

 
 
Van de in 2005 opgeleverde nieuwbouw koopappartementen in complex De Driestroom te Breukelen 
resteerden twee niet verkochte parkeerplaatsen. Deze zijn in 2019 verkocht. 
 
(5) Vorderingen 
(5.1) Huurdebiteuren 

 
 
Er is een voorziening gevormd voor het mogelijk oninbare deel van het saldo huurdebiteuren. Deze 
voorziening is in mindering gebracht op de uitstaande vorderingen. 
 
De huurachterstanden zijn in 2019 afgenomen ten opzichte van 2018. De huurachterstand bedraagt per 
einde boekjaar 0,55% van de bruto jaarhuur, eind 2018 was dit 0,63%. Het saldo is per ultimo boekjaar 
als volgt onder te verdelen: 
 

 
(5.2) Belastingen en premies van sociale verzekeringen 

 
  
(5.3) Overige vorderingen 

 
  

Voorraad nieuwbouw koopwoningen -            30             
Voorraad teruggekochte koopgarant-woningen 256           -               
Saldo einde boekjaar 256           30             

Huurachterstand 103           114           
Af:  Voorziening oninbare debiteuren -68            -66            
Saldo einde boekjaar 35             48             

Aantal maanden Aantal 
huurders

Bedrag in €  Bedrag in % Aantal 
huurders

Bedrag in €  Bedrag in % 

minder dan 1 maand 48 11.219        10,93% 42 11.499        10,08%
1 tot 2 maanden 34 22.022        21,46% 27 18.347        16,08%
2 tot 3 maanden 12 16.848        16,42% 14 23.604        20,68%
3 tot 4 maanden 7 10.712        10,44% 9 16.384        14,36%
4 tot 5 maanden 4 10.982        10,70% 6 14.910        13,06%
meer dan 5 maanden 9 30.844        30,05% 9 29.380        25,74%

114 102.627      100,00% 107 114.123      100,00%

2019 2018

Vennootschapsbelasting -               -               
Omzetbelasting -               -               
Saldo einde boekjaar -               -               

Overige debiteuren 73             80             
Saldo einde boekjaar 73             80             

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 



Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Jaarverslag 2019

122

Jaarstukken 2019 

73 
 

 
 
 
 
 
(5.4) Overlopende activa 

 
 
(6) Liquide middelen 

 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
 
(7) Eigen vermogen  
(7.1) Herwaarderingsreserves 

 
  
Per 31 december 2019 is in totaal € 276 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen 
vermogen begrepen (2018: € 247 miljoen), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde 
staat van het vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in 
overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de 
Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend 
ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.  
 
Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 323 
miljoen in het eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden 
gerealiseerd. De realisatie van het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk 
van het te voeren beleid van Vecht en Omstreken. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk 
door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-
bezit in exploitatie te realiseren, zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. 
Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen 
die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel 
vervreemd worden. Daarnaast wordt bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur 
verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger dan ingerekend in 
de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. 
 
 
  

Vooruitbetaalde verzekeringspremies 51             72             
Te ontvangen schadevergoeding 't Heijcop -               397           
Overige overlopende activa -               13             
Saldo einde boekjaar 51             482           

Kas 4              1              
Rabobank 621           865           
Rabobank spaarrekening 3.569        5.217        
Saldo einde boekjaar 4.194        6.083        

Saldo begin boekjaar 246.877     207.556     
Gerealiseerde waardeverandering ivm verkoop -437          -1.016       
Mutatie ivm sloop -               -               
Mutatie in het boekjaar 29.829      40.337      
Saldo eind boekjaar 276.269     246.877     

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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(7.2) Wettelijke statutaire reserves 

 
 
(7.3) Overige reserves 

 
 
Aanvullende specificatie over het totaal eigen vermogen: 
 

 
 
Voorstel resultaatbestemming 
Het resultaat over het boekjaar 2019 ten bedrage van € 35.774.000, dat geheel ten gunste van het 
eigen vermogen wordt gebracht, betreft € 4.449.000 gerealiseerd resultaat en € 31.325.000 niet-
gerealiseerde waardeveranderingen.  
 
(8) Voorzieningen 
(8.1) Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering 

 
 
De voorziening onrendabele investeringen betreft het onrendabele deel van de investeringen in 2020 
van de L-flats.  
 
(8.2) Overige voorzieningen  

 
 
Er is een voorziening voor jubileumuitkeringen. Hier wordt op basis van een procentuele blijfkans, 
aantal dienstjaren en leeftijd van werknemer een verplichting tot het uitbetalen van een 
jubileumuitkering berekend.  
 
Er was sprake van een voorziening individuele opleidingskosten n.a.v. de CAO voor woningcorporaties. 
Hierbij wordt per werknemer, rekening houdend met een parttimefactor, een budget toegekend van 
maximaal € 4.500 voor een periode van vijf jaar. De werknemer mag dit bedrag in principe naar eigen 
inzicht besteden aan een opleiding binnen of buiten de sector. Hiervan werd slechts zeer incidenteel 
gebruik gemaakt. Daarom is de voorziening in 2018 vervallen. 
 
  

Saldo begin boekjaar 72            72             
Resultaatbestemming boekjaar                                                 
Saldo einde boekjaar 72 72

Saldo begin boekjaar 87.981 84.782
Gerealiseerde waardeveranderingen 437 1.016
Resultaat boekjaar 5.945 2.183
Saldo einde boekjaar 94.363 87.981

Totaal eigen vermogen 370.704 334.930
Af: Marktwaarde vastgoedbeleggingen -423.270 -385.145
Bij: Beleidswaarde vastgoedbeleggingen 99.326 139.461
Totaal eigen vermogen op beleidswaarde 46.760 89.246

Voorzieningen onrendabele investeringen 1/1 -               -               
Dotatie aan de voorziening 8.033        -               
Onttrekking aan de voorziening -7.033       -               
Stand einde boekjaar 1.000        -               

Saldo Overige voorzieningen begin boekjaar 42             81             
Mutatie inzake individuele opleidingskosten -               -39            
Mutatie inzake jubileumuitkering 2              -               
Saldo Overige voorzieningen einde boekjaar 44             42             

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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(9) Langlopende schulden 
(9.1) Schulden aan overheid 

 
 
(9.2) Schulden kredietinstellingen 

 
 
In 2019 is een nieuwe financiering aangetrokken voor een bedrag van € 13 miljoen. Op het saldo van 
de leningen is de aflossing volgend boekjaar in mindering gebracht. Deze is opgenomen onder de 
kortlopende schulden. 
 
Het vervalschema van de langlopende schulden in de komende jaren is hieronder weergegeven. 
  

 Schuldrestant Aflossingsverplichting 
 31-12-2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Leningen overheid 1.530 294 300 306 312 318 
Leningen krediet- 
instellingen 53.121 4.983 9.404 2.270 2.333 2.405 

Totaal 54.651 5.277 9.704 2.576 2.645 2.723 
       

Aflossingen <1 jaar 5.277      

Aflossingen 1<5 jaar 17.648      

Aflossingen >5 jaar 31.726      

Totaal 54.651      
 
Van het saldo van de leningen overheid en kredietinstellingen ad € 54.651.000 is voor een bedrag van  
€ 53.121.000 borging door het WSW verstrekt (2018: € 48.240.000). In 2013 is door ons aan het WSW 
een volmacht tot hypotheekvestiging op eerste verzoek afgegeven.  
 
Het gemiddelde rentepercentage over de leningen bedroeg in 2019 3,48%. In 2018 was dit 3,98%. Er is 
geen sprake van leningen met een variabele rente.  
 
De marktwaarde van de leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2019 € 61.776.000 (per 31 
december 2018 € 57.408.000). De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij 
de toekomstige aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven. 
  

Saldo begin boekjaar 1.818        2.100        
Aflossing boekjaar -288          -282          
Aflossing volgend boekjaar -294          -288          
Saldo einde boekjaar 1.236        1.530        

Saldo begin boekjaar 48.240      53.107      
Aflossing boekjaar -8.119       -7.867       
Aflossing volgend boekjaar -4.983       -8.119       
Nieuwe leningen 13.000      3.000        
Saldo einde boekjaar 48.138      40.121      

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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(9.3) Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 
 
De terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden betreft de terugkoopverplichting van 
onroerende zaken die onder Koopgarantregeling zijn overgedragen aan derden. De 
terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane 
verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de terugkoopverplichting wordt rekening gehouden met de 
waardeontwikkelingen van onroerende zaken en specifieke contractvoorwaarden met derden. 
 
(9.4) Overige schulden 

 
 
(10) Kortlopende schulden 
(10.1) Schulden aan overheid 

 
 
(10.2) Schulden aan kredietinstellingen 

 
 
(10.3) Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

 
 
  

Saldo begin boekjaar:
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 8.870        9.644        
Vermeerderingen / verminderingen -1.059       389           
Boekwaarde begin boekjaar 9.929        10.033      

Mutaties in het boekjaar:
Toename i.v.m. verkoop -               -               
Afname i.v.m. terugkoop -469          -               
Afname i.v.m. afkoop -227          -812          
Waardeveranderingen 587           708           
Saldo mutaties -109          -104          

Saldo einde boekjaar:
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 8.217        8.870        
Cumulatieve waardeveranderingen 1.602        -1.059       
Boekwaarde einde boekjaar 9.819        9.929        

Waarborgsommen woningen / garages 1              1              
Saldo einde boekjaar 1              1              

Aflossingsverplichtingen volgend boekjaar 294           288           
Saldo einde boekjaar 294           288           

Aflossingsverplichtingen volgend boekjaar 4.983        8.119        
Saldo einde boekjaar 4.983        8.119        

Diverse crediteuren 564           813           
Saldo einde boekjaar 564           813           

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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(10.4) Belastingen en premies van sociale verzekeringen en pensioenen 

 
 
(10.5) Overlopende passiva 

 
 
 
Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Obligo WSW 
WSW-deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten obligoverplichting. Deze verplichting is 
voorwaardelijk. Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele 
betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze 
obligoverplichting. Deze verplichting is dit jaar (net als vorig jaar) niet vermeld in de balans. De obligo is 
3,85% van het schuldrestant van de geborgde leningen: € 2,08 miljoen. 
 
Saneringssteun 
Vecht en Omstreken moet mogelijk de komende jaren nog bijdragen aan de door de autoriteit 
Woningcorporaties opgelegde saneringsheffingen. Deze middelen worden ingezet om noodlijdende 
corporaties financieel er weer bovenop te helpen. In de begroting 2020 is opgenomen als verwachte 
uitgaven: 
2020 € 177.000 
2021 € 180.000 
2022 € 182.000 
2023 € 182.000 
2024 € 184.000 
 
Overige verplichtingen 
De door ons gebruikte kantoorpanden zijn in ons bezit. Er is geen sprake van verplichtingen 
voortkomend uit huurcontracten. 
 
Verplichtingen korter dan 1 jaar:  
• Onze kantoorautomatisering en ons primaire ICT systeem betrekken wij van twee partijen; NEH en 

Itris. Beide overeenkomsten hebben een korte resterende looptijd.  
• Voor het renovatieproject Scheperswegflats is sprake van een resterende verplichting voor 2020 van 

€ 3,7 miljoen aan bouwbedrijf Van Wijnen in verband met de afronding hiervan. 
 
Verplichtingen tussen 1 en 5 jaar: 
Voor het reparatie- en mutatieonderhoud werken wij samen met twee geselecteerde 
onderhoudsbedrijven, Intersell en Coen Hagedoorn. Deze overeenkomsten hebben een restant looptijd 
van twee jaar. 
 
  

Vennootschapsbelasting 449           5.400        
Omzetbelasting -8             -27            
Saldo einde boekjaar 441           5.373        

Niet vervallen rente geldleningen 1.046        1.245        
Vooruitontvangen huur 188           196           
Te verrekenen inzake servicekosten 36             64             
Accountantskosten -               45             
Vooruitontvangen schadeuitkering 113           -               
Overige schulden op korte termijn -               3              
Saldo einde boekjaar 1.383        1.553        

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Coronavirus 
In het vroege voorjaar van 2020 zijn we als samenleving terechtgekomen in een crisissituatie 
veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19). Dit heeft ook de nodige impact op onze huurders en op 
onze organisatie. We hebben onze bedrijfsprocessen aangepast en afgestemd op de door het RIVM en 
de Rijksoverheid afgegeven richtlijnen en maatregelen. Nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen monitoren 
we continu en volgen we op. Onze maatregelen zijn erop gericht om de gezondheid van onze 
medewerkers, huurders en relaties te beschermen en waar mogelijk de dienstverlening aan onze 
huurders te continueren.  
 
De crisis veroorzaakt door het coronavirus zal naar de toekomst toe ook impact hebben voor Vecht en 
Omstreken. Bijvoorbeeld ten aanzien van ons investeringsprogramma waarbij we ook sterk afhankelijk 
zijn van anderen zoals bouwers, gemeenten en in het geval van renovatie ook onze huurders. Op het 
moment van schrijven is nog onduidelijk wat de impact precies zal zijn. De huidige inschatting is dat dit 
voor Vecht en Omstreken niet zal leiden tot onoverkomelijke financiële problemen. Daarnaast is er ook 
voor ons sprake van omstandigheden die negatieve invloed zullen hebben op de realisatie van onze 
doelstellingen. Op dit moment hebben we vooral aandacht voor crisismanagement en is het nog te 
vroeg voor een gedetailleerde impactanalyse. Hoewel we de mogelijke invloed op de financiële 
continuïteit nog niet goed kunnen objectiveren, blijkt uit een eerste scan op hoofdlijnen dat de financiële 
continuïteit niet in het geding is. 
 
Gezien ons bedrijfsmodel liggen continuïteitsproblemen niet direct voor de hand: 
• De huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid. 
• Het onroerend goed is normaal gesproken courant en waardevast. 
• De financiële ratio’s zijn goed en bieden de vereiste veiligheidsbuffers. 

 
Daarnaast hebben we niet direct te maken met een liquiditeitsrisico. Aantrekken van liquiditeiten bij de 
sectorbanken BNG/NWB is nu en naar verwachting komend jaar ook geen probleem. Ook een 
rentestijging heeft op korte termijn geen significante invloed op de kasstromen van corporatie Vecht en 
Omstreken.  
 
De grootste risico’s lijken op dit moment waardedaling van activa, uitval van medewerkers, vertraging 
van bouw- en renovatietrajecten, betalingsproblematiek bij huurders, uitstel van onderhoud en langere 
leegstand van verhuurde eenheden. Maar dat lijken vooralsnog geen factoren die kunnen leiden tot een 
bedreiging van de bedrijfscontinuïteit. Mede gelet op de toezeggingen van de Nederlandse overheid die 
heeft aangekondigd dat haar beleid erop gericht is de economische gevolgen van de crisis zoveel 
mogelijk te beperken. 
 
Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op de 
corporatie niet verwerkt in de jaarrekening per 31 december 2019.  
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10.4.12 Toelichting op de posten uit de winst- en verliesrekening 
In 2019 bedroeg het jaarresultaat € 36,8 miljoen (2018: € 42,5 miljoen). Het verschil in het resultaat ten 
opzichte van 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door waardeveranderingen van het vastgoed  
(- € 10,1 miljoen) en vennootschapsbelasting (+ € 5,2 miljoen).  
 
In de begroting voor 2019 werd uitgegaan van een positief resultaat van € 2,8 miljoen. Het werkelijke 
resultaat kwam in 2019 uit op € 35,8 miljoen. Het positieve verschil ad € 33 miljoen komt voornamelijk 
voort uit afwijkende waardeveranderingen (+ 31,3 miljoen), minder vennootschapsbelasting (+ € 1,3 
miljoen) en minder algemene kosten (+ € 0,6 miljoen). Samenvattend zijn de resultaten over 2018 en 
2019 per onderdeel als volgt weer te geven (bedragen x € 1.000):  
 

 
 
Om een goed vergelijk te houden zijn in deze grafiek de overige organisatiekosten en kosten van 
leefbaarheid opgenomen onder de exploitatie vastgoedportefeuille. 
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(11) Exploitatie Vastgoedportefeuille 
(11.1) Huuropbrengsten 
 

 
 
De huurverhoging per 1 juli 2019 varieerde van 0% tot 5,6%. De gemiddelde huurstijging was 1,45%.  
 
De toename van de netto huur met € 344.000 is als volgt te verklaren: 
De netto huurontvangsten zijn in 2019 met € 134.000 toegenomen als gevolg van de jaarlijkse 
huurverhogingen. De toename is verder het gevolg van oplevering nieuwbouw in 2018 (€ 133.000) en 
huurverhoging bij geriefverbeteringen of harmonisatie (€ 112.000). De netto huurontvangsten zijn in 
2019 afgenomen met € 54.000 als gevolg van de verkoop van woningen en bedrijfsruimte vanuit het 
bestaande bezit en € 5.000 als gevolg van sloop. Verder is de huur toegenomen door 
inkomensafhankelijke huurverhoging (€ 24.000). 
 
In verband met het mogelijke oninbaar worden van een deel van het saldo huurdebiteuren is een 
voorziening gevormd, welke in 2019 via de post ‘huurderving wegens oninbaarheid’ is gemuteerd van  
€ 66.000 naar € 68.000. 
  

Vastgoed in exploitatie DAEB
Woningen en Woongebouwen 17.450 17.105
Onroerende goederen niet zijnde woningen 220 216

17.670 17.321
Af: Huurderving
Wegens leegstand -147 -96
Wegens te woon -2 -10
Wegens oninbaar -36 -3

-185 -109

Subtotaal vastgoed in exploitatie DAEB 17.485 17.212

Vastgoed in exploitatie Niet-DAEB
Woningen en Woongebouwen 36 35
Onroerende goederen niet zijnde woningen 255 261

291 296
Af: Huurderving
Wegens leegstand -12 -9
Wegens te woon -               -               
Wegens oninbaar -               -               

-12 -9

Subtotaal vastgoed in exploitatie Niet-DAEB 279 287

Totaal 17.764 17.499

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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De huuropbrengsten in het boekjaar naar soort object is: 
 

 Woon-
ruimte 

Bedrijfs-
ruimte 

Maatschappe-
lijk vastgoed 

Parkeer- 
gelegenheid Overige 

Huuropbrengsten DAEB 17.457 186 9 15 3 
Huuropbrengsten Niet-DAEB 36 2 - 253 - 

Totaal 17.493 188 9 268 3 
 
Informatie verkochte woningen in boekjaar: 
 

  
Aan toekomstige  
bewoners 

Aan andere  
partijen 

Verkoopprijs verkochte huurwoningen DAEB 557.550 0 
Verkoopprijs verkochte huurwoningen Niet-DAEB 0 0 

 
(11.2) Opbrengsten servicecontracten 

 
 
(11.3) Lasten servicecontracten 

 
 
 
 
 
  

Overige goederen, leveringen en diensten 609 539
Contributies 1 1
Totaal 610 540

Stookkosten 172 163
Water 56 60
Elektriciteit 154 133
Tuinonderhoud 20 18
Schoonmaak 108 91
Diversen 61 58
subtotaal 571 523
Toegerekende organisatie kosten 15
Totaal 586 523

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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(11.4) Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

 
 

 
 
Onder kantoorkosten is in 2019 een bedrag € 302.000 verantwoord aan automatiseringskosten. Onder 
administratie- en advieswerkzaamheden is in 2019 is € 381.000 begrepen aan kosten inleenkrachten en 
controller en € 69.000 voor fusiekosten. 
 
  

Toegerekende Lonen, salarissen en werkgeverslasten 400           949           
Toegerekende afschrijvingen 27             62             
Toegerekende organisatie kosten 257           1.321        

684           2.332        

Toegerekende organisatiekosten
Overige personeelskosten 85 39
Mutatie personele voorzieningen 6
Kosten raad van commissarissen 58 65
Huisvestingskosten 59 55
Administratie- advieswerkzaamheden 747 642
Kantoorkosten 373 388
Bankkosten 19 17
Contributies 42 45
Overige opbrengsten verhuur- en beheeractiviteiten -25 -37
Leefbaarheid 81 0
Overige kosten 62 107

1.507 1.321
Allocatie toegerekende organisatiekosten
10.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 257 1.321
10.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 381
10.3 Lasten servicecontracten 15
12.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 0
11.1 Verkoopopbrengsten vastgoedportefeuille 8
Overige activiteiten 36
Leefbaarheid 70
Financiële baten en lasten 11
Overige organisatiekosten 729

Totaal 1.507 1.321

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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De kosten van € 62.000 van administratieve- en advieswerkzaamheden derden hebben betrekking op, 
door de externe accountant en het netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort, in rekening 
gebrachte kosten met betrekking tot meerdere boekjaren. Deze zijn als volgt te specificeren: 
 

 
 
(11.5) Lasten onderhoudsactiviteiten 

 
 
De toerekende personeelskosten, afschrijvingen en organisatiekosten betreffen kosten die in relatie 
staan met de kosten van onderhoud. 
 
 
  

Onderzoek van de jaarrekening (Deloitte) 46
Onderzoek van de jaarrekening (Mazars) 62 36
Onderzoek van de jaarrekening( EY) 45
Andere controleopdrachten -            -            
Subtotaal accountantskosten 62 127
Adviesdiensten op fiscaal terrein (Deloitte) 34 31
Andere niet-controlediensten
Totaal 96 158

Reparatieverzoek 743 586
Mutatieonderhoud 1.852 1.620
Planmatig onderhoud 926 1.015

3.521 3.221
Toegerekende kosten
Toegerekende Lonen, salarissen en werkgeverslasten 462 270
Toegerekende afschrijvingen 28 18
Toegerekende organisatie kosten 381

871 288

Totaal onderhoudslasten 4.392 3.509

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

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

 
 
(12) Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

 
 
In 2019 zijn twee woningen verkocht vanuit het bestaande bezit. Er zijn geen woningen verkocht met 
Koopgarant. Eenmaal heeft afkoop van de koopgarantconstructie plaats gevonden. Er zijn twee 
woningen teruggekocht, waarvan er één is doorverkocht in 2019. De andere woning staat ultimo 2019 
op voorraad. Twee parkeerplaatsen die op voorraad stonden zijn verkocht. Ook is er één garage 
verkocht. 
 
 
  

Contributie Aedes 17 0
Belastingen 799 771
Verzekeringen 63 51
Verhuurderheffing 1.929 2.347
Saneringsheffing 0 161
Heffing Aw 17 15
Heffing CJIB
Totaal 2.825 3.345

Vastgoed in exploitatie DAEB
Verkoopopbrengsten 921 2.936
Verkoopkosten -24 -53
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 897 2.883

Af: Toegerekende lonen, salarissen en sociale lasten -20 -26
Af: Toegerekende organisatiekosten -8
Af: Toegerekende afschrijvingskosten activa tdv de exploitatie -1 -2
Af: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -810 -1.549
Subtotaal Vastgoed in exploitatie DAEB 58 1.306

Vastgoed in exploitatie Niet-DAEB
Verkoopopbrengsten 0 0
Verkoopkosten 0 0
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 0 0

Af: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 0 0
Subtotaal Vastgoed in exploitatie Niet-DAEB 0 0

Totaal 58 1.306

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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(13) Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
(13.1) Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 
 
 
(13.2) Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 

 
 
(13.3) Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

 
 
(14) Allocatie afschrijvings- en personeelskosten 
(14.1) Allocatie van afschrijvingskosten onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 
De afschrijvingskosten van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn als 
volgt gealloceerd: 
 

 
 
(14.2) Specificatie en allocatie van personeelskosten 

 
 
 
  

Toegerekende organisatie kosten 0
Overige waardeveranderingen -1.000 0
Totaal -1.000 0

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 31.276 41.447
Totaal 31.276 41.447

Toename marktwaarde 152 736
Waardeverandering van terugkoopverplichting -103 -670
Totaal 49 66

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 27 62
Lasten onderhoudsactiviteiten 28 18
Lasten verkoop portefeuille 1 2
Overige activiteiten 3 0
Overige organisatiekosten 22 3
Totaal 81 85

Lonen en salarissen 1.026 1.000
af: Ontvangen ziekengeld -24 -22
Sociale lasten 170 160
Pensioenlasten 168 158

1.340 1.296

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd: 
 

 
 
Het aantal formatie-eenheden bedroeg per ultimo boekjaar 18,7 (2018: 15,9). Het gemiddeld formatie-
eenheden bedroeg 17,9 (2018: 17,5). Er zijn geen werknemers werkzaam buiten Nederland. 
 
De verdeling over de verschillende afdelingen is als volgt weer te geven: 
 

 2019 2018 
Directie en staf 2,6 1,7 
Financiën 2,9 2,9 
Wonen 6,4  

Vastgoed 6,8  

Vastgoed-Wonen  11,3 
Totaal 18,7 15,9 

 
De pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) en 
is naar zijn aard een toegezegd-pensioenregeling. Vecht en Omstreken heeft in het geval van een 
tekort bij de SPW geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen anders dan hogere 
toekomstige premies. De dekkingsgraad van SPW was per ultimo 2019: 113,2% (2018 110,3%). Het 
twaalfmaandsgemiddelde over 2019 was 110,7% (2018: 115,9%). Het SPW heeft eind maart 2019 een 
herstelplan ingediend bij de toezichthouder, waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen de geldende 
termijn uit het reservetekort kan komen. Van het herstelplan zijn geen verdere details bekend. De 
vereiste dekkingsgraad was eind 2018 125,6%. 
 
(15) Nettoresultaat overige activiteiten 
(15.1) Opbrengst overige activiteiten 

 
  

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 400 949
Lasten onderhoudsactiviteiten 462 270
Lasten verkoop portefeuille 20 26
Overige activiteiten 47 0
Overige organisatiekosten 411 51
Totaal 1.340 1.296

Dienstverlening voor derden 70 70
Overige opbrengsten 10 8
Totaal 80 78

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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(15.2) Kosten overige activiteiten 

 
 
(16) Overige organisatiekosten en leefbaarheid 
(16.1) Overige organisatiekosten 

 
 
(16.2) Leefbaarheid 

 
 
(17) Financiële baten en lasten 
(17.1) Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

 
  
(17.2) Rentelasten en soortgelijke kosten 

 
 
Het gemiddelde rentepercentage over de leningen bedroeg in 2019 3,48%. In 2018 was dit 3,98%.  
 
(18) Belastingen 
(18.1) Belastingen (Vennootschapsbelasting) 
Vecht en Omstreken is vanaf 1 januari 2006 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor de 
periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007 was sprake van een partiële belastingplicht. Vanaf 
1 januari 2008 is sprake van integrale belastingheffing. In 2009 is de vaststellingsovereenkomst VSO 2 
getekend.  
 
  

Toegerekende personeelskosten 47 51
Toegerekende organisatiekosten 36
Afschrijvingskosten activa t.d.v. de exploitatie 3 3
Totaal 86 54

Toegerekende personeelskosten 411
Toegerekende organisatiekosten 729
Afschrijvingskosten activa t.d.v. de exploitatie 22
Totaal 1.162 0

Huurdersonderhoud 10 13
Wijkonderhoud 34 36
Overige kosten 27 20
Totaal 71 69

Rekening courant banken 1 1
Termijndeposito's en spaarrekeningen 0 0
Totaal 1 1

Leningen Gemeente Stichtse Vecht 38 44
Leningen kapitaalmarkt 1.784 2.051
Overige rentelasten (rente vpb) 156 0
Toegerekende organisatiekosten 11
Totaal 1.989 2.095

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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Jaarresultaat voor belastingen conform jaarrekening 37.043 49.010

Bij:
Commerciële afschrijvingen materiële vaste activa 81 85
Verkoop auto 6
Waardeveranderingen materiële vaste activa (VOV) 102 631
Onderhoud fiscaal aangemerkt als investering 55 65
Fiscaal hoger resultaat verkoop woningen 1.549
Terugname afwaardering lagere WOZ-waarde (schatting) 2.654 8.034
Correctie mutatie personeelsvoorziening 4
subtotaal bij: 2.896 10.370

Af:
Fiscale afschrijvingen -362 -408
Niet gerealiserde waardeveranderingen -31.276 -41.447
Overige waardeveranderingen 1.000
Waardeveranderingen VOV -152 -736
Dotatie HIR verkopen -1.083
Fiscaal geen verkoopresultaat -86
Commercieel geactiveerd onderhoud -5.134 -586
Vrijval verschil leningen o/g -63 -61
Fiscale boekwaarde verkopen MVA -1.751
Correctie mutatie personeelsvoorziening -39
subtotaal af: -36.074 -46.111

Fiscale winst 3.865 13.269

Bij:
Beperkt aftrekbare kosten 5 5
Bijdrage Saneringssteun 176
Effect renteaftrekbeperking art. 15b Wet Vpb 845
Af:
Investeringsaftrek -2

Belastbare winst 4.715 13.448

Af:
Verliesverrekening -11
Belastbaar bedrag 4.715 13.437

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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In ons geval is er sprake van belastinglatenties. Deze ontstaan als gevolg van verschillen tussen de 
waarde voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening. De waardeverschillen 
betreffen de waardering van vastgoed dat voor verkoop is gelabeld en de waardering van leningen en 
heeft tevens betrekking op verliescompensatie. Hiermee komt vennootschapsbelasting voor 2019 op: 
 

 
 
De per eind 2018 resterende terug te nemen afwaardering ad € 2.654.000 is in 2019 geheel 
teruggenomen. 
 
Het effectieve belastingtarief voor 2019 is 3,4% (2018: 13,2%). 
 
Wet Normering Topinkomens (WNT) 
Op basis van de Wet Normering Topinkomens is de directeur-bestuurder aan te merken als 
topfunctionaris. Volgens de klasse-indeling van de WNT viel Vecht en Omstreken in 2019 in klasse E. 
Deze klasse is gebaseerd op de klasseindeling op grond van het aantal verhuureenheden en de 
gemeentegrootte waar de woningcorporatie werkzaam is. Vecht en Omstreken heeft per 31-12-2017 de 
volgende verhuureenheden: 
 
 Weging Stichtse 

Vecht Wijdemeren Totaal Gewogen 
totaal 

Woningen      

huurwoning 1 2.027 433 2.460 2.460 
eenheden in verzorgingshuizen 1 95 0 95 95 
overige woongelegenheden 1 4 0 4 4 
subtotaal  2.126 433 2.559 2.559 
      

Overige eenheden      

garages en parkeerplaatsen 0,2 294 4 298 59,6 
bedrijfsruimten/winkels 1 18 1 19 19 
MOG 2 - 0 - 0 
overig bezit 0,2 - 0 - 0 
subtotaal  312 5 317 79 
      

Totaal  2.438 438 2.876 2.638 
 
Gemeente Stichtse Vecht heeft per 1-1-2018 64.513 inwoners, hieruit volgt indeling in klasse E.  
De WNT geeft ten aanzien van de bezoldiging van leden van de raad van commissarissen aan dat de 
vergoeding aan de voorzitter maximaal 15% van de bezoldiging van de directeur-bestuurder mag 
bedragen en die aan leden maximaal 10%. De vergoedingen aan de voorzitter en de leden van de raad 
van commissarissen zijn lager dan het gestelde maximum en vallen daarmee binnen de grenzen van de 
WNT. In 2015 is de bezoldiging van onze leden van de raad van commissarissen vastgesteld op 80% 
van de schalen van de VTW.  
 

Acute belastingen 1.166 3.349
herziening 2017 2.031
Mutatie latentie leningenportefeuille 103 31
Mutatie afschrijvingspotentieel -2
Mutatie latentie verkoop huurwoningen -138
Mutatie verliesverrekening 1.219
Totaal 1.269 6.490

Boekjaar Boekjaar 
2019 2018 

(x € 1.000) (x € 1.000) 
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Per 31 december 2019 was er geen sprake van uitstaande bedragen aan leningen (alsmede 
voorschotten en garanties) ten behoeve van bestuurders.  
 
In de volgende overzichten zijn de bezoldigingen over 2018 en 2019 weergegeven: 
 

a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 
 

Gegevens 2019 
bedragen x € 1 dhr. M.C.A. Drost   
Functiegegevens directeur-bestuurder   
Aanvang en einde functievervulling in 
2019 1/1 - 31/12   

Omvang dienstverband (als deeltijdfac-
tor in fte) 1   

Dienstbetrekking? ja   
Bezoldiging     
Beloning plus belastbare onkostenver-
goedingen 99.792   

Beloningen betaalbaar op termijn 15.234   
Bezoldiging 115.026   
Individueel toepasselijke bezoldigings-
maximum 142.000   

Onverschuldigd betaald en nog niet te-
rugontvangen bedrag N.v.t.   

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan N.v.t.   

Toelichting op de vordering wegens on-
verschuldigde betaling N.v.t.   

 
Gegevens 2018 

bedragen x € 1 Dhr. L. van Rossum dhr. M.C.A. Drost 
Functiegegevens directeur-bestuurder directeur-bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling in 
2018 1/1 - 30/11 1/9 - 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfac-
tor in fte) 1 1 

Dienstbetrekking? ja ja 
Bezoldiging     
Beloning plus belastbare onkostenver-
goedingen 103.648 31.536 

Beloningen betaalbaar op termijn 18.631 5.946 
Bezoldiging 122.279 37.482 
Individueel toepasselijke bezoldigings-
maximum 125.364 45.792 
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b. Toezichthoudende topfunctionarissen 
 

 
 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen. 
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Gescheiden verantwoording DAEB en Niet-DAEB 
 
Resultatenrekening DAEB 

 
  

Resultaat Resultaat
2019 2018

11.1 Huuropbrengsten 17.476 17.212
11.2 Opbrengsten servicecontracten 610 540
11.3 Lasten servicecontracten -586 -523
11.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -673 -2.295
11.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -4.387 -3.504
11.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -2.818 -3.338
Totaal van netto resultaat exploitatie van 
vastgoedportefeuille 9.622 8.092

12.1 Verkoopopbrengsten vastgoedportefeuille 897 2.883
12.2 Toegerekende organisatiekosten -29 -27
12.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -810 -1.549
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 58 1.307

13.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.000 0
13.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 31.705 41.894
13.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorwaarden

49 66

13.4 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed bestemd 
voor verkoop 0 0

Totaal van waardeveranderingen vastgoed portefeuille 30.754 41.960

15.1 Opbrengsten overige activiteiten 80 78
15.2 Kosten overige activiteiten -86 -54
Totaal van netto resultaat overige activiteiten -6 24

16.1 Overige organisatiekosten -1.162 0
16.2 Kosten omtrent leefbaarheid -71 -69

17.1 Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1 1
17.2 Rentelasten en soortgelijke kosten -1.989 -2.095
Totaal van financiële baten en lasten -1.988 -2.094

Totaal van resultaat voor belastingen 37.207 49.220

(18.1) Belastingen -1.203 -6.431
(18.2) Aandeel in resultaat deelnemingen 0 0

Totaal van resultaat na belastingen 36.004 42.789
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Kasstroomoverzicht DAEB 

 
  

Boekjaar Boekjaar
2019 2018

(1.) Operationele activiteiten
Ontvangsten
Huurontvangsten 17.489      17.266      
Vergoedingen 646          605          
Overige bedrijfsontvangsten 78            84            
Ontvangen interest -              1              

Saldo ingaande kasstromen      A 18.213      17.956      

Uitgaven
Betalingen aan werknemers -1.338      -1.277      
Onderhoudsuitgaven -3.530      -2.795      
Overige bedrijfsuitgaven -2.487      -3.221      
Betaalde interest -2.177      -2.231      
Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van resultaat -17           -176         
Verhuurdersheffing -1.935      -2.342      
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden -78           -64           
Vennootschapsbelasting -6.118      -              

Saldo uitgaande kasstromen      B -17.680     -12.106     
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten       (A -/- B) 533          5.850       

(2.) (Des)investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa - ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur 608          2.883       
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi 
periode 288          

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiele 
vaste activa        C 896          2.936       

Materiële vaste activa - uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur -140         -4.056      
Verbeteruitgaven -7.454      -1.025      
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -513         -              
Investeringen overig -17           -1             

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA        D -8.125      -5.135      
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten    (C -/- D = E) -7.228      -2.199      

(3.) Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuw te borgen leningen 13.000      3.000       
Uitgaand -              -              
Aflossingen  geborgde leningen -8.119      -7.868      
Aflossingen ongeborgde leningen -288         -282         
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.593       -5.150      

Toename (afname) van geldmiddelen -2.102      -1.499      
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Resultatenrekening Niet-DAEB 

 
  

Resultaat Resultaat
2019 2018

11.1 Huuropbrengsten 288 287
11.2 Opbrengsten servicecontracten 0 0
11.3 Lasten servicecontracten 0 0
11.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -11 -38
11.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -5 -5
11.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -7 -7

Totaal van netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 265 237

12.1 Verkoopopbrengsten vastgoedportefeuille 0 0
12.2 Toegerekende organisatiekosten 0 0
12.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 0 0
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 0 0

13.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 0 0
13.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -429 -447
13.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorwaarden

0 0

13.4 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed bestemd voor 
verkoop 0 0

Totaal van waardeveranderingen vastgoed portefeuille -429 -447

15.1 Opbrengsten overige activiteiten 0 0
15.2 Kosten overige activiteiten 0 0
Totaal van netto resultaat overige activiteiten 0 0

16.1 Overige organisatiekosten 0 0
16.2 Kosten omtrent leefbaarheid 0 0

17.1 Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0
17.2 Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0
Totaal van financiële baten en lasten 0 0

Totaal van resultaat voor belastingen -164 -210

(18.1) Belastingen -66 -59
(18.2) Aandeel in resultaat deelnemingen 0 0

Totaal van resultaat na belastingen -230 -269
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Kasstroomoverzicht Niet-DAEB 

  

Boekjaar Boekjaar
2019 2018

(1.) Operationele activiteiten
Ontvangsten
Huren 279          287          
Vergoedingen -              -              
Overige bedrijfsontvangsten -              -              
Ontvangen interest -              -              

Saldo ingaande kasstromen      A 279          287          

Uitgaven
Betalingen aan werknemers -22           -21           
Onderhoudsuitgaven -3             -5             
Overige bedrijfsuitgaven -41           -54           
Betaalde interest -              -              
Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van resultaat -              -              
Verhuurderheffing -              -              
Leefbaarheid -              -              
Vennootschapsbelasting -              -              

Saldo uitgaande kasstromen      B -66           -80           
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten       (A -/- B) 213          207          

(2.) (Des)investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa - ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur -              -              
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi 
periode

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiele 
vaste activa        C -              -              

Materiële vaste activa - uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur -              -              
Verbeteruitgaven -              -              
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -              -              
Investeringen overig -              -              

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA        D -              -              
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten    (C -/- D = E) -              -              

(3.) Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuw te borgen leningen -              -              
Uitgaand -              -              
Aflossingen  geborgde leningen -              -              
Aflossingen ongeborgde leningen -              -              
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten -              -              

Toename (afname) van geldmiddelen 213          207          
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11. Ondertekening van de jaarrekening 
 
 
Breukelen, 2 juni 2020 
 
 
 
Directeur-bestuurder:    Raad van commissarissen: 
 
 
 
M.C.A. Drost     drs. C. van Diepen 

 
 
 
 

Dr. J.S.C.M. Hoekstra 
 
 
 
 

H. Jorna-Leussink Msc 
 
 
 
 

Mr. L.M. van der Sluis 
 
 
 
 

Ir. W.M.G.J. van Arendonk mcd 
 
 
 
 
 
 
12. Overige gegevens  
 
12.1 Statutaire winstbestemming 
Er is geen sprake van een statutaire bepalingen in verband met bestemming van de winst. 
 
12.2 Meldingsplichtige besluiten 
Corporaties zijn verplicht bepaalde voornemens vooraf aan het Rijk te melden. Van deze meldingsplicht 
is sprake als het gaat om nevenactiviteiten, bepaalde voornemens tot verkoop van woningen of van het 
vestigen van een recht tot opstal, erfpacht of vruchtgebruik op onroerende zaken. Deze besluiten 
kunnen immers grote gevolgen hebben voor de volkshuisvesting en kunnen zonder medewerking van 
de contractpartner niet worden teruggedraaid. 
 
In 2019 was voor Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken geen sprake van meldingsplichtige 
besluiten. 
 
12.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring. 
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13. Controleverklaring  
 

 

 

Orteliuslaan 1051 - Postbus 8118 - 3503 RC Utrecht  
Tel: 088 27 72 000 - Fax 030 28 80 799 - Utrecht@mazars.nl 

Mazars Accountants N.V. 
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24402415) 

 

 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Commissarissen van Woningstichting Vecht en Omstreken

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Woningstichting Vecht en Omstreken te Breukelen
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Woningstichting Vecht en Omstreken
op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten
voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering
topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de winst- en verliesrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Woningstichting Vecht en Omstreken zoals vereist in de Wet
toezicht accountantsorganisaties, 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.

BENADRUKKING VAN DE WAARDERINGSGRONDSLAG VAN (EEN DEEL VAN) HET
VASTGOED IN EXPLOITATIE

Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB
vastgoed in exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening op pagina 107. Hierin staat
beschreven dat Woningstichting Vecht en Omstreken een deel van haar vastgoed in
exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2
van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 in het huidige en het
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voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze
actuele waarde de basis is voor het berekenen van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet
aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

BENADRUKKING VAN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE BELEIDSWAARDE IN DE
VERGELIJKENDE CIJFERS 2018

Wij vestigen de aandacht op de in de toelichting op de beleidswaarde opgenomen
vergelijkende cijfers 2018 van activa in exploitatie zoals vermeld in de jaarrekening op pagina
117. De hieraan ten grondslag liggende uitgangspunten en de invulling van dit waardebegrip
zijn afgelopen jaar nader uitgewerkt. Deze nadere uitwerking is niet verwerkt in de
vergelijkende cijfers 2018. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze
aangelegenheid.

NALEVING ANTICUMULATIEBEPALING WNT NIET GECONTROLEERD

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

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 Voorwoord: ‘in de steigers’;
 1. 2019 in cijfers;
 2. Inleiding en leeswijzer;
 3. Uw vraag, ons aanbod;
 4. Verbinden en samenwerken;
 5. Bedrijfsvoering;
 6. Organisatieontwikkeling;
 7. Financiële continuïteit en risico’s;
 8. Governance;
 9. Kengetallen; en
 12. 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.
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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.

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.

In dit kader is het bestuur tevens 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 genoemd 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.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling;

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. 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 in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 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.

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.

Utrecht, 19 juni 2020

MAZARS ACCOUNTANTS N.V.

drs. S.M. van der Ven RA
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Bijlage	A:	Overzicht	afkortingen

LV algemene ledenvergadering
ATAD AntiTax Avoidance Directive (richtlijn)
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
Aw Autoriteit woningcorporaties
AWB Algemene Wet Bestuursrecht
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BTIV Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (2015)
BWS besluit woninggebonden subsidies
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken
CAO collectieve arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CFV Centraal Fonds Volkshuisvesting
cv centrale verwarming
DAEB diensten van algemeen economisch belang
DIS Document Informatie Systeem
dPi  de prospectieve informatie: financiële prognose voor 

komende vijf jaar
dVi de verantwoordingsinformatie
EI  energie-index, in welke energieklasse een woning valt  

(hoe lager, hoe beter)
EPA energielabel voor woningen
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGN Incassobureau en gerechtsdeurwaarder
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GPR  gemeentelijke praktijkrichtlijn
HAT huisvesting alleenstaanden of tweepersoons huishouden 
HBO huurdersbelangenorganisatie
HMD Huisvesting maatschappelijke doelgroepen
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport
MJOB meerjarenonderhoudsbegroting
mv mechanische ventilatie
NVBW Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties
NWB Nederlandse Waterschapsbank
OR ondernemingsraad
PGA persoonsgebonden aanpak
PKVW politie keurmerk veilig wonen
RIE risico inventarisatie en evaluatie
RJ Raad voor de Jaarverslaglegging
RVC raad van commissarissen
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RGS Referentie Grootboek Schema
RWU Regioplatform Woningcorporaties Utrecht
SBR Standard Business Reporting
SPW Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties
SUN standaard uitrustingsniveau
SVB strategisch voorraadbeleid
SWRU Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht
TMS Taxatie Management Systeem
VAR regionale weekkrant huisaanhuis
Vpb vennootschapsbelasting
VTW Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties
VvE vereniging van eigenaren
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens
WNT Wet Normering Topinkomens
WOZ waardering onroerende zaken
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
ZAV zelf aangebrachte verandering
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