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Voorwoord: 2020 - Coronajaar met bijzondere mijlpalen 

 
Het jaar 2020 was voor iedereen heftig en uniek in de historie. Het coronavirus dat de wereld in zijn 
greep had. Veel zaken werden onzeker. Mensen werden ziek, kwamen te overlijden of verloren hun 
baan en inkomen. Corona had grote impact, ook op de volkshuisvesting en op Vecht en Omstreken en 
haar huurders. De wooncrisis is enorm; een woningzoekende moet inmiddels meer dan tien jaar 
wachten op een woning. Maar 2020 was voor Vecht en Omstreken ook een jaar met bijzondere 
mijlpalen. Een jaar waarin we een stichting werden. En een jaar waarin we de organisatie hebben 
voorbereid op een fusie met Woningstichting Kockengen. 
 
Coronamaatregelen 
Door corona werden wij in 2020 gedwongen om onze dienstverlening aan huurders aan te passen. We 
konden er niet voor huurders zijn zoals we gewend waren. Onze kantoren waren gesloten en bij alles 
hielden we rekening met 1,5 meter afstand. Huurders konden ons telefonisch bereiken voor 
spoedvragen en voor alle andere vragen konden zij ons bereiken per e-mail. Reparaties en noodzakelijk 
onderhoud werden met aangepaste protocollen en werkprocessen gelukkig wel uitgevoerd. En ook de 
huuropzeggingen en nieuwe verhuringen konden op voldoende afstand nog plaatsvinden. We zagen 
woonoverlast, onzekerheid en eenzaamheid onder huurders toenemen. Zij werden letterlijk 
teruggeworpen op zichzelf. Minder tot geen contact, veel thuis en onzekerheid over gezondheid en 
inkomen. 
 
Voor de organisatie en de medewerkers is 2020 ook een pittig jaar geweest. Het heeft in eerste 
instantie veel gevraagd van het aanpassingsvermogen en de oplossingsgerichtheid. We zijn bijna 
volledig vanuit huis en digitaal gaan werken. Hiervoor moesten we nieuwe werkprocessen en 
werkomgevingen inrichten. Dat ging vrij snel en medewerkers pakten dit goed op. Maar het dagelijks 
combineren van het werk met het gezinsleven en het missen van fysiek contact met collega’s en 
huurders was heftig en blijft lastig. Mensen hebben behoefte aan contact. Online bijeenkomsten en 
beeldbellen helpen daarin wel iets, maar kan fysiek contact nooit helemaal vervangen. 
 
Mijlpalen 
In 2020 zijn door Vecht en Omstreken hele belangrijke en unieke mijlpalen bereikt. Op de 
ledenvergadering van 21 januari 2020 is besloten om de vereniging om te zetten naar een stichting. Na 
goedkeuring door de autoriteiten is per 25 mei 2020 Woningstichting Vecht en Omstreken een feit 
geworden. Een uniek moment in de historie van Vecht en Omstreken. Voorheen een vereniging die in 
de loop van de tijd is opgebouwd door samenvoegingen van diverse woningbouwverenigingen. Nu is 
deze vereniging niet meer. Waar de leden een belangrijke stem in de vereniging hadden, is deze rol nu 
verlegd naar de huurdersbelangenorganisatie van Vecht en Omstreken. Dat is een belangrijke stap in 
de professionalisering van de rol van huurders bij het mede bepalen van de koers en het beleid van 
Woningstichting Vecht en Omstreken. 
 
Een tweede belangrijke mijlpaal is de fusie met Woningstichting Kockengen per 1 januari 2021. Een 
fusie die gedurende een lange periode zorgvuldig is voorbereid en waarbij gedegen afspraken gemaakt 
zijn. Een fusie waarbij alle partijen, zoals beide huurdersbelangenorganisaties, ondernemingsraad, 
gemeente en het ministerie nauw betrokken zijn geweest. En een fusie waarmee de toekomst van de 
huurders in Kockengen geborgd is en de slagkracht en robuustheid van Vecht en Omstreken vergroot 
is. 
 
Trots 
Gezien de ernst en impact van het coronavirus en de mijlpalen en resultaten die we het afgelopen jaar 
hebben bereikt, ben ik trots op de organisatie en de medewerkers. De meeste werkzaamheden konden 
doorgaan. We hebben 222 woningen verduurzaamd en een gemiddeld energielabel B over al onze 
woningen behaald. Al met al was 2020 voor Vecht en Omstreken een heftig, maar ook een bijzonder 
jaar met mooie mijlpalen. 
 
Mark Drost  
Directeur-bestuurder 
Datum bekrachtiging bestuursverslag: 20 april 2021 
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1. Inleiding  

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

 We voelen ons verantwoordelijk voor de volkshuisvesting in de kernen Breukelen, Loenen aan de 
Vecht, Loosdrecht, Nigtevecht en Vreeland. We breiden dit vanaf 2021 uit met Kockengen. 

 We zetten in op een duurzame en betaalbare woningvoorraad.  

 We zijn er hoofdzakelijk voor de doelgroep huishoudens met een bruto jaarinkomen van maximaal  
€ 39.055 (prijspeil 2020). 

 We zijn er voor een brede doelgroep. Jong en oud, met een zorgbehoefte of zelfredzaam. Onze 
woningportefeuille dient daarbij aan te blijven sluiten. 

 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 bondgenoten 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. 
 
Duurzaam - We richten ons op de toekomst. We streven naar een energiezuinig woningbezit en een 
duurzame, wendbare organisatie. 
 
 
 
 

Onze Route ‘23 bestaat uit doelstellingen op vier terreinen: 
 

 Uw vraag, ons aanbod 
 Verbinden en samenwerken 
 Bedrijfsvoering 
 Organisatieontwikkeling 
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2. Thema 1 - Uw vraag, ons aanbod 

 
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. 
 
Betaalbaarheid  

Doelstelling  
Route ‘23 

 Wij houden woonlasten laag en sluiten aan bij de vraag van 
woningzoekenden. 

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

 

Doelstelling(en) 
jaarplan 

Huur van eengezinswoningen vraaggericht vaststellen, zodat primaire 
doelgroep niet in slaagkans achteruit gaat t.o.v. 2014.  

 
 

Huur bij mutatie verhogen tot 80% van maximaal redelijk en aftoppen.   

Gemiddeld aantal huurders met huurachterstand ≤ 120.  

Gemiddelde huurachterstand ≤ 0,70% van huuropbrengsten/vergoedingen.  

 
Huurbeleid: 80% van maximaal redelijk en aftoppen 
We stellen bij nieuwe verhuringen de huurprijs vast conform onze doelstellingen. We adverteren de 
woningen met een huurprijs van 80% van de maximale huur, waarbij we de huur verlagen naar de 
aftoppingsgrens als het inkomen van de woningzoekende te laag is voor de gevraagde huur. Dat 
noemen we vraaggericht vaststellen van de huurprijs. De meeste woningen zijn conform huurbeleid 
verhuurd op 80% van de maximaal redelijke huur. Er zijn 34 woningen aangeboden met een vraag-
gerichte 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 25 woningen is de huur daadwerkelijk 
aangepast. Dit leidt tot vermindering van de huuropbrengsten van circa € 30.000 op jaarbasis. In 2020 
zijn onze woningen verhuurd voor gemiddeld 76% van de maximaal redelijke huurprijs. Deze woningen 
hadden een gemiddelde huurprijs van € 611. 
 
Wij streven ernaar om minimaal 70% (slaagkans zoals deze in 2014 was) van onze woningen toe te 
wijzen aan woningzoekenden met recht op huurtoeslag. Eind 2020 zijn we met 66% net iets lager 
uitgekomen. Reden hiervoor is de lockdown die begin december inging, waardoor een aantal 
verhuringen aan lage inkomensgroepen (zoals statushouders en uitstroom MOBW) werd uitgesteld naar 
2021. 
 
Huurverhoging 2020 
Daarnaast zorgen we voor betaalbaarheid door de jaarlijkse huurverhoging beperkt te houden. We 
voerden daarom een (gemiddeld) inflatievolgende huurverhoging uit. De gemiddelde huurverhoging lag 
met 2,58% net iets onder het inflatiecijfer van 2,6%. De totale huursomstijging in 2020 kwam nog iets 
lager uit, namelijk op 2,51%. Net als de voorgaande jaren dus opnieuw een positieve impuls voor de 
betaalbaarheid van onze huren. De belangrijkste kengetallen voor 2020: 
 

Inflatie 2,6% 

Gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2,58% 

Totale huursomstijging 2,51% 

 
Ieder jaar spreken wij met de huurdersbelangenorganisatie (HBO) af op welke wijze wij de huur 
verhogen. Uitgangspunt is dat de gemiddelde huurverhoging gemiddeld inflatievolgend is (2,6%). We 
hebben de huurverhoging als volgt uitgewerkt: 

 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De huurders met een inkomen boven € 43.574 
krijgen de maximale huurverhoging van 6,6%. 

 Elke huurder betaalt ongeveer dezelfde huur voor een woning met vergelijkbare kwaliteit. Dit 
betekent dat de huurverhoging wordt gekoppeld aan het percentage van maximaal redelijke huur. 
Hierbij worden drie categorieën onderscheiden; lager dan 60%, 60 - 80% en 80 - 100%.  

 Wanneer de huur boven de liberalisatiegrens (€ 737,14) uitkomt, wordt de huur afgetopt op € 737,14. 
Als de huur van een sociale huurwoning al hoger is dan de liberalisatiegrens, wordt de huur niet ver-
hoogd. 
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In onderstaande tabel wordt de uitwerking van de huurverhoging 2020 getoond. De gemiddelde 
huurverhoging kwam uit op 2,58%. 
 

Maandhuur bedraagt % huurverhoging % huishoudens 

> 80% van maximaal redelijke huur 0% 11% 

Tussen 60 en 80% van maximaal redelijke huur 1,8% 54% 

< 60% van maximaal redelijke huur 5,1% 24% 

Inkomensafhankelijke huurverhoging inkomen > € 43.574 6,60% 8% 

Aftoppen - huur stijgt boven liberalisatiegrens  Overig 2% 

 
Wij ontvingen van 83 huurders vragen, opmerkingen of bezwaar op de huurverhoging. Ongeveer de 
helft van de bezwaren kwam voort uit een (wettelijk ongegronde) actie van de Socialistische Partij die 
huurders middels een standaardformulier opriep bezwaar te maken. In totaal zijn negen bezwaren 
toegekend, bijvoorbeeld omdat huurder kon aantonen dat er sprake was van een medische indicatie. 
 
Geen huurbevriezing, wel huurverlaging 
De Woonbond en Aedes hebben een sociaal huurakkoord gesloten dat geldig was tot eind 2020. Hierin 
zijn afspraken gemaakt over het gematigd verhogen van de huren. Wij hebben het onderdeel 
huurbevriezing uit het sociaal huurakkoord niet overgenomen, omdat dit nog niet is uitgewerkt in wet- en 
regelgeving. Verzoeken tot huurverlaging die voldoen aan de voorwaarden namen wij wel in 
behandeling. 
  
Huurachterstanden en huisuitzettingen 
Wij bieden coulance en maatwerk bij huurachterstanden. Een luisterend oor en een oplossingsgerichte 
aanpak, met of zonder crisis. De huurachterstand ligt met 0,45% ruim onder de doelstelling van 0,70%. 
Nog nooit lag het huurachterstandspercentage zo laag. De reden hiervan is een combinatie van 
factoren. Duidelijkere brieven en e-mails, er vroeg en veel bovenop zitten maar ook zeker de invloed 
van de coronamaatregelen. Mensen beseffen hoe belangrijk het is om een dak boven het hoofd te 
hebben en er werd minder geld aan andere zaken (vakanties, uitgaan, kleding) uitgegeven. Bovendien 
trof de overheid verschillende (financieel) ondersteunende maatregelen. In totaal waren er op 31 
december 88 huurders met een huurachterstand. Dit ligt ruim onder onze doelstelling van 120. Er 
vonden geen huisuitzettingen plaats. 
 

Thema Q1 Q2 Q3 Q4 

% huurachterstand  0,58% 0,54% 0,58% 0,45% 

Aantal huurders met huurachterstand  111 99 121 88 

Huisuitzettingen  0 0 0 0 
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Woningtoewijzing 

Doelstelling  
Route ‘23 

 Wij gaan segregatie tegen door huurbeleid bij nieuwe verhuringen.  

Doelstelling(en) 
jaarplan 

Voldoen aan taakstelling voor huisvesten van vergunninghouders en 
uitstroom uit maatschappelijke opvang / beschermd wonen (MOBW).  

 

Maximaal 10% verhuren aan lagere middeninkomens.  

Deelname project Wooncoach in Wijdemeren.  

Deelname pilot Van Groot naar Beter regio Utrecht.  

Tijdelijke verhuur voor complexen die in SVB op ‘onderzoek’ staan.  

 
Mutaties en nieuwe verhuringen 
In 2020 vonden 128 (woning)opzeggingen plaats. De mutatiegraad is 5,2%. Dat is lager dan begroot, 
wij gingen uit van 150 opzeggingen. Er werden 123 woningen weer verhuurd in 2020 (vijf woningen 
schoven door naar 2021). Hiervan zijn 119 woningen verhuurd aan de primaire doelgroep (inkomen 
lager dan € 39.055). Dit betreft 97% van alle verhuringen. Er zijn vier woningen verhuurd aan de groep 
middeninkomens (inkomen tussen € 39.055 en € 49.959). Dit betreft 3% van alle verhuringen. 
 
Taakstelling statushouders 
Er zijn drie woningen verhuurd aan statushouders, waarmee wij elf statushouders hebben gehuisvest. 
In de gemeente Wijdemeren hebben wij daarmee onze bijdrage aan de taakstelling behaald, in de 
gemeente Stichtse Vecht niet. Door de strengere lockdown in december kon een gezin van vier 
personen niet meer geplaatst worden, dit is uitgesteld naar 2021. Daarnaast werd vooral voor 
alleengaande statushouders huisvesting gevraagd, terwijl wij relatief weinig aanbod hebben voor kleine 
huishoudens. 
 

Gemeente Taakstelling (personen) Geplaatst Verschil 

Wijdemeren 4 5 +1 

Stichtse Vecht 15 6 – 9 

 
Taakstelling Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen 
Nieuw voor ons is het huisvesten van de uitstroom uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 
(MOBW) in zelfstandige woningen. Hierbij stellen wij woningen beschikbaar om de uitstroom uit 
(centrumgemeente) Utrecht deels op te vangen in Stichtse Vecht. Voor 2020 had de gemeente een 
taakstelling van veertien woningen. Ons deel van de taakstelling was vijf woningen (33%). Wij hebben 
uiteindelijk vier woningen beschikbaar gesteld. 
 

Thema 
Totaal 

2019 

Q1 

2020 

Q2 

2020 

Q3  

2020 

Q4  

2020 

Totaal 

2020 

Nieuwe verhuringen 135 37 33 30 23 123 

Afgetopt voor passend toewijzen 

(vraaggericht aangeboden) 
27 5 6 3 11 25 

Passend toegewezen 100% 100% 96% 100% 93% 98% 

Verhuurd aan middeninkomens 6 2 2 0 0 4 

Verhuurd aan 

huurtoeslaggerechtigden 
104 23 23 18 17 81 

Verhuurd van Groot naar Beter - 3 1 1 0 5 

Verhuurd aan urgenten 2 3 2 3 0 8 

Verhuurd aan statushouders 

(woningen) 
6 0 1 1 1 3 

Verhuurd aan statushouders 

(personen) 
28 0 4 2 5 11 

Verhuurd aan uitstroom MOBW 

(woningen) 
- 0 2 2 0 4 

Verhuurd aan overige bijzondere 

doelgroepen 
- 2 4 4 2 12 

Woningruil 15 4 0 0 8 12 
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WoningNet 
De cijfers uit de woonmonitor van WoningNet verschaffen een goed inzicht op de stand van zaken op 
de sociale huurwoningmarkt in ons marktgebied. Wat opvalt is dat het aantal ingeschreven 
woningzoekenden, het aantal actief woningzoekenden, het gemiddeld aantal reacties per woning en de 
gemiddelde zoektijd nagenoeg allemaal stevig zijn toegenomen.  
 

  Wijdemeren Stichtse Vecht 

Cijfers WoningNet 2019 2020 2019 2020 

Aantal ingeschrevenen einde jaar 903 972 14.301 15.068 

Actief woningzoekenden einde jaar 125 150 779 1.025 

Gemiddeld aantal reacties per woning 197 294 135 194 

Aanbiedingsresultaat (gemiddeld aantal keer 
aangeboden voordat geaccepteerd) 

1,8 3,8 2,6 4,6 

Gemiddelde zoektijd in aantal jaren 2,2 4 6,6 5,7 

Gemiddelde inschrijftijd in aantal jaren 10,7 10,6 11,3 10,6 

 
In Stichtse Vecht is de zoek- en inschrijftijd iets teruggelopen. Dit is te verklaren door het hoge aantal 
bijzondere toewijzingen (ruim 30%) in deze gemeente. Bijzondere toewijzingen betreffen doelgroepen 
die in zijn algemeenheid geen tot weinig inschrijftijd hebben opgebouwd, nog maar korte tijd op zoek 
zijn naar een woning en voorrang krijgen op andere woningzoekenden (statushouders, urgentie, 
uitstroom MOBW, etc). Daarnaast hebben we ook zeven woningen verloot aan starters, waarvan vijf in 
de gemeente Stichtse Vecht. Ook dat verlaagt het cijfer van de gemiddelde zoek- en inschrijftijd. 
 
Wat verder opvalt is dat het aanbiedingsresultaat (het aantal keer dat een woning wordt aangeboden 
voordat deze wordt geaccepteerd) bijna is verdubbeld. Dit wijst erop dat woningzoekenden selectief zijn 
in hun keuze. Er lijkt dus niet alleen sprake te zijn van een kwantitatieve vraag, maar ook van een 
kwalitatieve vraag. Woningzoekenden gaan zuinig om met hun opgebouwde inschrijftijd. Halverwege 
2019 is ingevoerd dat een woningzoekende 75% van zijn opgebouwde inschrijftijd behoudt, als hij zich 
binnen een jaar opnieuw inschrijft bij WoningNet. Het lijkt erop dat de invoering hiervan niet (direct) tot 
het gewenste effect (meer doorstroming en hogere acceptatiegraad) heeft geleid. 
 
Wooncoach in Wijdemeren 
In 2020 namen wij deel aan het project Wooncoach in regio Gooi en Vechtstreek. Met dit project 
stimuleren we samen met gemeente en andere corporaties 65-plussers in een eengezinswoning door te 
stromen naar een gelijkvloerse woning. Er zijn 165 huurders van ons in Wijdemeren aangeschreven, 
waarvan er ruim twintig een adviesgesprek wilden met onze woonconsulent (wooncoach). In de loop 
van 2020 stelde Gemeente Wijdemeren budget beschikbaar van € 1.000 per verhuizing voor bewoners 
die doorstromen. In totaal zijn twee huurders verhuisd na een gesprek met onze wooncoach. In 
november 2020 is een korte evaluatie geschreven over de voortgang van het project in de regio. In 
totaal zijn er zo’n 4.000 (oudere) bewoners aangeschreven. Er hebben zo’n 150 gesprekken 
plaatsgevonden door dertien wooncoaches van zeven verschillende corporaties. Van de bezochte 
bewoners woont 73% in een eengezinswoning en is 59% verhuisgeneigd, het overgrote deel hiervan 
(77%) wil naar een gelijkvloerse woning. Opvallend is dat 36% van de verhuisgeneigde bewoners niet 
stond ingeschreven bij WoningNet. 
 
Van Groot naar Beter in Stichtse Vecht 
Daarnaast namen we deel aan de pilot Van Groot naar Beter in regio Utrecht. Ook hierbij was het doel 
om doorstroming te bevorderen. Huurders uit een (minimaal) vierkamerwoning die verhuizen naar een 
(maximaal) driekamerwoning krijgen hierbij voorrang op andere woningzoekenden. Bovendien krijgen 
zij de garantie dat de maximale huursprong slechts € 50 bedraagt. Deze pilot is in december 
geëvalueerd en besloten is om de regeling voor onbepaalde tijd voort te zetten. In de hele regio hebben 
134 huishoudens gebruik gemaakt van de regeling. Hiervan hebben vijf huishoudens een woning (met 
voorrang) toegewezen gekregen bij Vecht en Omstreken. Twee van deze huishoudens kregen een 
huurkorting, omdat de nieuwe huur meer dan € 50 hoger was dan de oude huur. Eén huurder kreeg 
daarom een maandelijkse huurkorting van € 24 toegekend en de andere huurder € 169. 
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Van Groot naar Beter 

 
Woningcorporaties in de regio Utrecht hebben onderling afgesproken om een aantrekkelijke regeling 
voor de nieuwe huurprijs aan te bieden wanneer huurders (65+) kleiner gaan wonen. De heer Van 
Loenen maakte hier gebruik van en vertelt over zijn ervaringen. 
 

 
 
Geen verhuiswens 
Samen met zijn vrouw woonde de heer Van Loenen jarenlang naar tevredenheid in een 
eengezinswoning van Vecht en Omstreken. Toen zijn vrouw een paar jaar geleden overleed, kwam het 
niet in hem op te verhuizen naar een kleinere woning. Omdat de woning nooit gerenoveerd was, bleef 
de huur heel laag. Een andere woning zou een enorme huurverhoging betekenen. En andere 
huurwoningen leken ook gewoon niet zo aantrekkelijk. “Ik zag een foto van de entree van mijn huidige 
woning en ik dacht dat ik daar echt niet wilde wonen. Tot ik op bezoek ging bij een kennis in hetzelfde 
complex. Het leek toch wel leuk en er stond een woning leeg...”  
 
Mogelijkheden 
De heer Van Loenen ging online op zoek naar informatie en kwam uit bij de regeling Van groot naar 
beter. De mogelijkheden hiervan maakte de verhuizing opeens een stuk aantrekkelijker. “Het is altijd 
goed om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Ik had inmiddels een inschrijfduur van 38 jaar, ook 
al was ik niet echt van plan te verhuizen. Ik was net op tijd met mijn reactie en ik was de eerste 
kandidaat. Het ging allemaal heel snel. En ik ben er heel blij mee.” 
 
Blije bewoner 
Nu hij een half jaar in zijn nieuwe woning woont, vertelt de heer Van Loenen enthousiast: “Ik woon hier 
ideaal. De woning is netjes opgeknapt en alles is gelijkvloers. Mensen vragen me wel eens hoe ik aan 
deze woning ben gekomen. Soms komen dingen gewoon op je pad, zeg ik dan.” 

 
Tijdelijke verhuur 
Wij hebben voor twee complexen de toekomststrategie op heroverweging staan in het strategisch 
voorraadbeleid. Dit betreft de Kanaalflatjes (Schepersweg) en het complex aan de Dudok de Witstraat 
in Breukelen. Om hier alvast op voor te sorteren, zijn we begonnen om vrijkomende woningen in deze 
complexen op tijdelijke basis te verhuren. Wij adverteren deze tijdelijke huurwoningen op onze website 
en op Facebook. Woningzoekenden met een spoedvraag kunnen hierop reageren met een 
motivatiebrief en worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. In 2020 hebben wij twee tijdelijke 
huurovereenkomsten gesloten: één in de Schepersweg en één in Dudok de Witstraat. 
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Vraag (antwoord op de woningbehoefte) 

Doelstelling  
Route ‘23 

 Woningmarktonderzoek om op omvang en kwaliteit bezit te sturen. 
 Naar vermogen aansluiten op lokale woningbehoefte. 

 

Doelstelling(en) 
jaarplan 

Complexbeheerplan en werkplan voor elk complex (assetmanagement).  

Kanaalflats - planvorming voor dit complex voorbereiden.   

Dudok de Witstraat - complexstrategie sloop/nieuwbouw onderzoeken.   

Wilhelminastraat – start sloop/nieuwbouw.   

Hortense Kwartier - acht driekamerwoningen turnkey opgeleverd.  

Proactief acteren op mogelijkheden nieuwbouw.  

Zeven woningen uit bestaande voorraad in Stichtse Vecht verkopen.  

 
Assetmanagement 
Voor ons bestaande vastgoed staan we voor een enorme uitdaging: een CO2-neutrale woning-voorraad 
in 2050. Hoe wij dit gaan doen hangt af van de wijze waarop de woningen in de toekomst verwarmd 
worden. Onze bestaande voorraad wordt verwarmd op basis van gasgestookte verwarmingsketels. 
Woningen kunnen in de toekomst op diverse manieren verwarmd worden; volledig elektrisch (all-
electric), gemeente legt een warmtenet aan of misschien stroomt er wel biogas door de leidingen. Bij 
iedere manier van verwarmen horen andere maatregelen om woningen geschikt te maken. En daar 
hangen verschillende prijskaartjes aan.  
 
Om onze onderhouds- en financiële planning te maken, hebben wij een adviesbureau ingeschakeld. Dit 
adviesbureau, Atriensis, heeft een routekaart gemaakt, waarmee wij per complex inzicht hebben in de 
maatregelen en financiële consequenties om tot een CO2-neutrale woningvoorraad te komen. Het is in 
de digitale routekaart mogelijk de uitgangspunten op basis waarvan de maatregelen zijn gekozen, te 
wijzigen. Op deze manier kunnen we voor verschillende maatregelen meerdere financiële 
doorrekeningen maken. Dit stelt ons in staat maatregelen financieel af te wegen.  
 
Daarnaast hebben wij samen met adviesbureau Atrivé een model gemaakt dat ons helpt het 
assetmanagement in bredere zin vorm te geven. Het model gebruikt achtergrondinformatie van 
complexen en maakt het mogelijk de complexstrategie vast te stellen. We onderscheiden verkoop, 
doorexploiteren, renoveren (incl. verduurzamen) en sloop/nieuwbouw. Alle complexstrategieën samen 
maken dat wij onze strategische doelen uit de vastgoedportefeuille realiseren. 
 
De complexstrategieën uit het strategisch voorraadbeleid (SVB) zijn herijkt aan de hand van de nieuwe 
routekaart CO2-neutraal en het model voor assetmanagement. Het resultaat hiervan is dat er kleine 
verschuivingen hebben plaatsgevonden. Dit heeft geen groot effect op de conclusies en de richting die 
is gekozen bij de vaststelling van het SVB in 2019. De financiële doorrekening en de effecten komen 
terug in de begroting voor 2021 en de bijbehorende meerjarenplanning. 
 
Selectie partners (sloop)nieuwbouw 
Hoewel wij niet veel complexen hebben met als strategie sloop/nieuwbouw, is het wel belangrijk dat wij 
zorgvuldig onze partners kiezen. In 2020 hebben wij de bijbehorende aanbestedingswijze uitgewerkt. Bij 
sloop/nieuwbouw willen wij in verband met het belang van de zittende huurder meer invloed op het ‘hoe’ 
en kiezen we voor de vorm van een bouwteam. Een bouwteam vragen we uit binnen onze vaste 
partners. Prijs is daarbij geen factor op basis waarvan geselecteerd wordt. Daarom vindt bij 
bouwteamsamenwerking altijd een plantoets op marktconformiteit plaats. Nieuwbouw (zonder sloop) 
ontwikkelen we door toepassen van design and build. Design and build vragen wij uit in de markt. 
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Nieuwbouwprojecten 
In 2020 werkten we aan een aantal nieuwbouwprojecten in diverse fasen van voorbereiding en 
uitvoering.  
 
Kanaalflats Schepersweg Breukelen  
Samen met Van Wijnen richtten we een bouwteam op voor de planvorming en ontwikkeling van de 
kleine kanaalflats aan de Schepersweg. Het MT heeft een startbesluit genomen, waarmee de 
oriëntatiefase is afgerond en de haalbaarheidsfase is gestart. Er is een plan van aanpak voor de 
ontwikkeling van het vastgoed geschreven. Onderdeel is een participatieplan, waarin beschreven staat 
hoe de huidige bewoners betrokken worden bij de ontwikkeling. De haalbaarheidsfase, waarin varianten 
onderzocht zijn en een voorkeursvariant wordt aangeboden, loopt door in 2021.  
 
Dudok de Witstraat Breukelen 
Met planvorming voor het blokje beneden-bovenwoningen aan de Dudok de Witstraat is geen start 
meer gemaakt in 2020. Onze aandacht werd opgeslokt door andere werkzaamheden, waardoor we de 
keuze hebben gemaakt de planvoorbereiding van dit project door te schuiven naar 2021.  
 
Wilhelminastraat Breukelen 
We willen twaalf nieuwe levensloopbestendige appartementen aan de Wilhelminastraat realiseren. De 
huidige duplexwoningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en worden gesloopt. In 2020 lag 
het bestemmingsplan ter inzage voor bezwaar en beroep van burgers en belanghebbenden. Hierop zijn 
twee bezwaren van omwonenden binnengekomen. Begin november is de gemeenteraad unaniem 
akkoord gegaan met het nieuwe bestemmingsplan en is de omgevingsvergunning afgegeven. Eén 
omwonende heeft bezwaar gemaakt tegen de door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning bij 
de Raad van State. Dit zorgt vertraging van minimaal een half jaar alvorens wij kunnen starten. 
Verwachting is dat de uitvoering in 2021 en 2022 plaatsvindt.  
 
Hortense Kwartier Breukelen 
In 2020 werd gestart met de bouw van acht nieuwbouwwoningen in het Hortense Kwartier. Vecht en 
Omstreken neemt deze woningen turnkey af van de ontwikkelaar. De verwachting is dat deze woningen 
begin 2021 aan de eerste bewoners verhuurd kunnen worden. 
 
Ontheffing Wijdemeren voor nieuwbouw 
In 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) onze ontheffingsaanvraag voor Loosdrecht 
afgewezen. Hierdoor kunnen we geen nieuwbouw realiseren in Loosdrecht. Wij vinden het belangrijk 
om wel te investeren in Loosdrecht en daar een actieve volkshuisvestelijke en lokaal betrokken rol te 
blijven spelen. Daarom tekenden wij bezwaar aan tegen dit besluit. Begin 2019 heeft een hoorzitting 
plaatsgevonden. Hierin hebben zowel Vecht en Omstreken, gemeente Wijdemeren en 
huurdersbelangenorganisatie een pleidooi gehouden waarom de ontheffing verleend zou moeten 
worden. In 2019 hebben we een afwijzing van BZK ontvangen op het bezwaar. Na overleg met de 
gemeente Wijdemeren en de advocaat hebben we beroep tegen het besluit ingediend bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, sector Bestuursrecht. 
 
In 2020 zijn er vanuit de evaluatie van de Woningwet wetswijzigingen voorgesteld. Eén van de 
wijzigingen is om eenvoudiger en makkelijker ontheffing te geven aan corporaties in naburige 
gemeenten. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de ontheffing voor Vecht en Omstreken wel verleend gaat 
worden. Hiervoor moeten de voorgestelde wetswijzigingen door de eerste en tweede kamer worden 
vastgesteld. Verwachting is dat dit in 2021 voorgelegd wordt. In afwachting hierop hebben wij in 2020 
ons beroep bij de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht aangehouden. 
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Verkoop en Koopgarant 
De doelstelling was om zeven tot tien woningen te verkopen in 2020. Dat is niet gelukt, omdat het 
aantal vrijgekomen woningen met een verkooplabel laag was. We hebben vier woningen verkocht. Op 
verzoek van de HBO zijn we halverwege het jaar gestart om onze verkoopwoningen met voorrang aan 
te bieden aan onze huurders. Doel hiervan is de doorstroming in ons woningbezit te bevorderen. 
Huurders kunnen de woningen gedurende één maand met voorrang kopen tegen getaxeerde waarde. 
Als er geen huurders geïnteresseerd zijn, wordt de woning op de vrije markt aangeboden. Twee 
huurders hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. We hebben in 2020 één garage verkocht. 
 
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 plicht) hebben de woning terug te kopen. Winst of verlies op de verkoopprijs wordt gedeeld aan de 
hand van het kortingspercentage. Begin 2020 hadden wij de verplichting om 41 koopgarantwoningen 
terug te kopen. Er is één in 2019 teruggekochte woning in 2020 doorverkocht. Dit betreft Kickestein 30 
te Loenen aan de Vecht. Er werd in 2020 geen koopgarantwoning teruggekocht. Dit betekent dat er 
eind 2020 nog een verplichting bestaat om 41 koopgarantwoningen terug te kopen. De totale bruto 
opbrengst van de woningverkopen bedraagt ongeveer € 1,3 miljoen.  
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Aanbod (kwalitatief goede woningen) 

Doelstelling  
Route ‘23 

 Woningen passen bij woningzoekenden, houden zo. 
 Ingrepen gericht op behoud, vernieuwing en verduurzamen. 
 € 17 miljoen investeren in onderhoud. 

 

Doelstelling(en) 
jaarplan 

Hunthum - plan voor renovatie badkamers, keuken en toilet.  

Koningin Wilhelminaweg - vloerherstel maximaal vijf woningen.  

We bieden huurders een serviceabonnement.   

 
Kwalitatief goede woningen 
We voeren onderhoud uit aan onze woningen om deze kwalitatief op orde te houden. Hier geven we 
een overzicht van de verschillende soorten onderhoud. 
 
Onderhoud en coronamaatregelen 
De voortgang van alle projecten is ingewikkelder, doordat wij handelen conform richtlijnen van het RIVM 
om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met elkaar overleggen, langsgaan bij (seniore) 
huurders, met elkaar werkzaamheden in een proefwoning bespreken, projectvoorbereiding, etc. zijn 
onderdelen die anders opgepakt werden. Het resultaat is dat veel werk wel uitgevoerd kon worden, 
maar planningen uitliepen. Dit geldt zowel voor het dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken van 
huurders) als voor het plan- en projectmatig onderhoud. 
 
Projectmatig onderhoud 
Voor onderstaande complexen werd in 2020 projectmatig onderhoud uitgevoerd of voorbereid. 
 
Hunthum Loenen aan de Vecht 
Bewoners van dit complex schreven ons een brief waarin zij vroegen om onderhoud aan hun 
badkamers. Er is een bewonerscommissie met drie leden opgericht. Met hen is de renovatie 
voorbesproken en voerden we in één woning een proef uit. Start van uitvoering bij alle bewoners van 
Hunthum als pilot staat gepland in 2021. Na evaluatie van de pilot blijkt of de gekozen aanpak toe te 
passen is op het uitvoeren van verbeteringen in bewoonde situatie aan badkamers, keukens en toiletten 
in ons hele bezit. Op basis van de pilot maken we ook afspraken over de prijs. 
 
Koningin Wilhelminaweg Loenen aan de Vecht 
In 2020 werkten we plannen uit voor renovatie van de Wilhelminaweg en omgeving. De verkennings-
fase, waarin we problemen en noodzakelijk onderhoud in kaart brachten, is afgerond. Ook hebben we 
onderzocht welke maatregelen we in het kader van duurzaamheid moeten treffen. Doel is dat de 
woningen in 2050 CO2-neutraal en betaalbaar voor de huurder zijn. In 2021 ronden we de planvoor-
bereiding af. 
 
Van twee woningen aan de Koningin Wilhelminaweg zijn door vocht de vloeren aangetast. Uit 
inventarisatie blijkt dat de vloeren in negen woningen voor nadere inspectie in aanmerking komen. We 
besloten de inventarisatie niet apart uit te voeren, maar onderdeel te laten zijn van hiervoor genoemde 
planvorming. 
 
Brandwoning 
In juni werden we opgeschrikt door een brand, waarbij de bewoner is overleden. Een woning aan de 
Koningin Wilhelminaweg is daarbij verwoest en werd gesloopt. De naastgelegen woning heeft zoveel 
schade dat deze onbewoonbaar is. De impact van de brand, het overlijden en de verhuizing van de 
buren is groot. De woonconsulent is nauw betrokken bij het begeleiden van omwonenden. De woningen 
zelf worden herbouwd en hersteld. Uitvoering start in 2021.  
 
Vijverlaan Vreeland 
Aan de Vijverlaan staan beneden-bovenwoningen met elk twee/drie kamers. Ook voor deze woningen 
geldt de sectordoelstelling CO2-neutraal in 2050. Hier kiezen we ervoor om nu in te zetten op 
noodzakelijk onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen die een latere keuze voor installaties (voor 
verwarmen van de woning) niet in de weg staan. Heroverweging van de projectplanning in brede zin 
maakt dat we dit project niet meer in 2021 uitvoeren. Door onze partner gemaakte kosten rekenden we 
af. Planvoorbereiding wordt met een marktconformiteitstoets in 2021 afgerond. 
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Planmatig onderhoud  
Dit is onderhoud dat eens in de paar jaar terugkomt, zodat we ons bezit in stand houden. Het gaat 
bijvoorbeeld om schilderbeurten, tweejaarlijks onderhoud aan cv-ketels of het onderhoud aan gevels en 
liften. Voor 2020 begrootten wij € 1.090.805 voor planmatig onderhoud. Er is in 2020 € 906.544 
daadwerkelijk uitgegeven van € 938.022 waar opdracht voor was gegeven. 
 
Gevelonderhoud 
Grootste post is het gevelonderhoud, hoofdzakelijk schilderwerk en gevelmetselwerk. We begrootten  
€ 535.802. Opdracht is verstrekt voor € 417.938, hiervan is € 355.972 gefactureerd (uitgevoerd). Het 
deel schilderwerk van deze opdracht wordt ‘precies’ afgeprijsd. Daarna maken we prijsafspraken voor 
het deel gevelherstel (houtrot en gevelmetselwerk) dat in regie uitgevoerd wordt. Omdat de werkwijze 
aangepast moest worden aan de richtlijnen rondom corona is een deel van de uitvoering 
doorgeschoven naar 2021 (ter grootte van € 61.967). 
 
Cv-/mv-onderhoud  
De tweede grote post is het onderhoud aan centrale verwarmingsinstallatie en mechanische ventilatie:  
€ 266.274. Hiervoor is € 328.994 gefactureerd. De overschrijding is veroorzaakt doordat het reguliere 
contractonderhoud, dat ook binnen deze post valt, niet correct in het budget was opgenomen. Dit is 
binnen de totale begroting gecompenseerd.  
 
Liftvervanging 
Derde grote post is de vervanging van vier liften in de L-Flats aan de Schepersweg. Voor het maken 
van een goede uitvraag bleek specifieke kennis noodzakelijk. Er is een adviesbureau ingeschakeld. 
Gevolg is dat de vervanging niet meer in 2020 plaats kon vinden, maar in 2021 volgt.   
 
Planmatig onderhoud: budget – gerealiseerd 

Onderdeel Budget Opdracht Gefactureerd 

Contractonderhoud  29.864 8.954 8.954 

Cv-/mv-onderhoud  266.274 330.975 328.994 

Gevelonderhoud 535.802 417.938 355.972 

Liftonderhoud  117.858 45.825 45.614 

VVE onderhoud 119.006 112.033 112.034 

Overig onderhoud  22.000 22.295 54.976 

Totaal planmatig onderhoud 1.090.805 938.022 906.544 

 
Uiteindelijk is € 152.783 niet in opdracht gegeven in 2020. Dit budget is ingezet voor tekorten in het 
dagelijks onderhoud.  
 
Mutatieonderhoud 
Aan mutatieonderhoud is € 1.510.000 uitgegeven. Dat is binnen de begroting van € 1.673.000. We 
begroten elk jaar het mutatieonderhoud, maar het aantal mutaties en de grootte van de mutaties blijkt 
niet te sturen. Zo zijn er dit jaar 123 woningen opnieuw verhuurd, dat is minder dan in 2019. We willen 
tijdig signaleren als er niet binnen de begroting gerealiseerd kan worden. Wat dat betreft hebben we dit 
jaar een stap gezet met het verbeteren van de managementrapportages. Volgend jaar wordt het werken 
met en sturen naar aanleiding van deze rapportages verder uitgediept. Het verschil van € 162.000 
tussen begroting en realisatie is gebruikt om het tekort bij reparatieonderhoud te verkleinen. 
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Reparatieonderhoud 
We begrootten 1.600 reparaties voor € 563.000. Het werden 1.815 reparaties voor € 787.000. Dus 
zowel meer reparaties als gemiddeld een hogere prijs per reparatie (€ 427 in plaats van € 352). 
 
Welke bijzonderheden zien we bij het reparatieonderhoud: 

 Geen sprake van complexen die structureel eruit springen vanwege achterstallig onderhoud; 

 De overschrijding in het eerste kwartaal werd mede veroorzaakt door een aantal grote, dus dure 
reparatieverzoeken voor lekkages van badkamers uit 2019, die in 2020 afgerond zijn. Er drukte nog 
€ 80.000 uit 2019 op de begroting van 2020. 

 Er waren veel meer reparaties dan begroot.  
 
De overschrijding op het reparatieonderhoud wordt gecompenseerd door minder uitgaven aan mutatie- 
en planmatig onderhoud en is binnen de totale onderhoudsbegroting opgevangen.  
 
Overzicht begroting en realisatie onderhoud (bedragen x € 1.000) 

Post Begroting 2020 Realisatie 2020 

Mutatieonderhoud 1.673 1.510 

Reparatieonderhoud 563 787 

Planmatig onderhoud 1.090 907 

Totaal onderhoud 3.326 3.204 

 
Loden leidingen 
Vorig jaar was er met name in de regio Amsterdam commotie om lood in de waterleidingen. Wij hebben 
de complexen in kaart gebracht waar eventueel lood gebruikt kan zijn. Onze installateurs geven aan dat 
zij bij werkzaamheden nog nooit lood hebben aangetroffen. Ook hebben we een steekproef uitgevoerd, 
waarbij we hebben laten meten of er lood in de leidingen aanwezig is. Dat bleek niet zo te zijn. Op basis 
van onze ervaringen en de uitkomst uit de steekproef gaan wij ervan uit dat er geen lood in onze 
waterleidingen aanwezig is.  
 
Serviceabonnement  
Met HBO en onderhoudspartners overleggen wij over een serviceabonnement voor onze huurders. De 
hoogte van de servicekosten die wij vragen om kostendekkend te werken blijft als laatste 
gespreksonderwerp over. We spraken af het serviceabonnement niet meer in 2020 aan te bieden.  
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Verduurzamen 

Doelstelling  
Route ‘23 

 Kort/middellange doelstelling: energielasten omlaag.  
 Langetermijn doelstelling: gebruik fossiele brandstoffen naar nihil. 
 € 21 miljoen investeren in verbetering, vernieuwing, verduurzamen. 
 Energiebesparende maatregelen en zonnepanelen zorgen voor 

verlaging van energielasten huurders. Wij investeren hier de komende 
vijf jaar € 2,5 miljoen in. 

 

Doelstelling(en) 
jaarplan 

Gemiddelde Energie-Index (EI) 1,41 voor ons totale bezit op 1-1-2021, 
afmelden van epa-metingen en onderzoeken (herlabeling). 

 

Op 59 woningen plaatsen wij zonnepanelen.   

Gratis besparingsadvies en energiebox, € 5.000.  

Renoveren en verduurzamen: afronding L-Flats en start ’t Heycop.   

Beleid huurverhogingssystematiek bij verduurzaming en sociale regeling bij 
groot onderhoud en renovatie opstellen samen met HBO. 

 

 
Energie-Index 
De geldigheid van een energielabel is tien jaar. Om te voorkomen dat de certificaten van de 
energielabels verlopen, zijn 1.000 woningen opnieuw gemeten. De regelgeving is gewijzigd ten opzichte 
van tien jaar geleden. Het effect van deze wijziging op regelgeving voor herlabeling is dat deze 1.000 
woningen samen gemiddeld een kleine daling veroorzaken. Deze daling valt in het niet bij de genomen 
maatregelen in ons bestaande bezit. In 2020 hebben wij 222 woningen verduurzaamd: 116 woningen in 
de L-flats (drie van de vier flats), 89 cv-ketels vervangen en 17 keer zonnepanelen geplaatst. Daardoor 
zien we toch een verbetering van onze energie-index. De sectordoelstelling gemiddeld label B voor 
2021 is daarmee door ons gehaald. 

 

Energielabel Energie-Index (EI) Per 31-12-2020 

 van tot 
Aantal 

woningen 
in % 

label A++ 0 0,6 116 5% 

label A+ 0,61 0,8 116 5% 

label A 0,81 1,2 502 20% 

label B 1,21 1,4 578 23% 

label C 1,41 1,8 760 31% 

label D 1,81 2,1 301 12% 

label E 2,11 2,4 80 3% 

label F 2,41 2,7 16 1% 

label G 2,71 n.v.t. 14 1% 

Totaal   
 100,0% 

 
Energie-index totale voorraad 

 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 31-12-2020 

EI 1,60 1,50 1,45 1,40 

 
Zonnepanelen 
We plaatsen alleen nog complexmatig zonnepanelen op complexen waar de eerste vijftien jaar geen 
dakwerkzaamheden plaatsvinden én waar het substantiële invloed heeft op het verbeteren van de 
duurzaamheid van de woningen. Dat is een groot verschil met voorgaande jaren, waarin we op ieder 
dakvlak waar zonne-energie opgewekt kon worden op basis van individuele verzoeken van huurders 
panelen plaatsten. Verschil is ook dat we een aan de woninggrootte gerelateerde hoeveelheid panelen 
plaatsen: zes of acht panelen. Kleine woningen met kleine huishoudens verbruiken minder energie en 
hoeven dus ook minder energie op te wekken in tegenstelling tot grotere woningen waar ook grotere 
huishoudens kunnen wonen. 
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Met collega-corporaties uit de SWRU (Stichting Woningcorporaties Regio Utrecht) is een uitvraag 
voorbereid en zijn partners geselecteerd. In het derde kwartaal van 2020 zijn we een project gestart 
voor plaatsing van zonnepanelen op 55 woningen. Deelname van huurders is vrijwillig. De huurder 
betaalt ons een huurverhoging die ongeveer gelijk is aan de helft van de geschatte opbrengst. De 
andere helft van de opbrengst is voor de huurder zelf. Van de 55 benaderde huurders laten 26 
daadwerkelijk zonnepanelen plaatsen. 
 
Energiebesparing en energiebox 
We dragen samen met andere corporaties en Gemeente Stichtse Vecht bij aan de 
informatievoorziening over verduurzaming. Zowel de gemeente als wij versturen huis-aan-huis 
informatie waarop de bewoners kunnen reageren. Zij worden dan bezocht door Energiebox, een 
organisatie die huurders en woningeigenaren informeert over energiebewust gedrag in huis. Bewoners 
ontvangen een doos met energiebesparende producten. Een energiecoach geeft uitleg over het gebruik 
van deze producten en geeft besparingstips. De tips kunnen de bewoners zonder hoge kosten zelf 
uitvoeren. Zo besparen zij op hun energierekening, verhogen hun wooncomfort en verminderen het 
energieverbruik. Wij hadden voor 2020 € 5.000 beschikbaar gesteld, wat neerkomt op 58 gesprekken. 
Deze gesprekken hebben plaatsgevonden, waarbij de gemeente een deel van ons budget voor haar 
rekening heeft genomen. 
 
Renovatie en verduurzaming L-Flats Breukelen 
Voor de werkzaamheden aan vier L-Flats aan de Schepersweg (153 woningen) is voor het hele project 
een bedrag van € 10.770.000 begroot. Het project is in 2019 en 2020 gerealiseerd voor € 10.673.756. 
Energetische maatregelen: isoleren van bergingsplafonds (dus vloeren van eerste verdieping), 
vervangen van bestaande cv-ketels voor een energiezuinigere variant, vervangen van kozijnen en 
verbeteren van isolatie met een drukgestuurd systeem en plaatsen van zonnepanelen per appartement. 
Dankzij deze energetische maatregelen zijn het gemiddelde energielabel en de gemiddelde EI-index 
van respectievelijk D en 1,85 verbeterd naar A en 0,92. 
 
Behalve energetische verbeteringen is ook asbest gesaneerd, zijn oude stoppen/groepenkasten 
vervangen en zijn in de woningen alle toiletten vernieuwd. Bewoners hebben de optie gekregen ook hun 
badkamer en keuken te vernieuwen. Tenslotte hebben de gebouwen een andere uitstraling gekregen 
door vervanging van de balkonhekken en vernieuwen van de entrees.  
 
Planvorming renovatie en verduurzaming ’t Heycop Breukelen 
In dit appartementencomplex voor senioren bevinden zich 114 appartementen, een grote ontmoetings-
ruimte voor Stichting Welzijn Stichtse Vecht en een tandartspraktijk. Het gebouw is onderdeel van De 
Driestroom. In De Driestroom vinden we ook een woonzorggedeelte met verpleeghuiszorg voor 
senioren en diverse bedrijven gericht op zorg. Het derde deel van De Driestroom bestaat uit huur- en 
koopappartementen. De drie delen zijn verbonden door een atrium. 
 
Aanleiding voor de planvorming zijn noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Deels als gevolg van 
de brand uit 2018 en deels als gevolg van verouderde installaties en leidingwerk. Het complex is 
geschikt voor kleine een- en tweepersoonshuishoudens die nabij zorg willen wonen. Het is mogelijk om 
er te wonen met fysieke beperkingen. De strategie voor dit wooncomplex is ervoor te zorgen dat dit 
gebouw ook na 2050 nog goed functioneert. Dat betekent in ieder geval CO2-neutraal in 2050 en met de 
werkzaamheden voorsorteren op een bestaan na 2050. Bijzonder aan dit plan is het plaatsen van een 
WKO: een warmte- en koudeopslag. Hiermee krijgt het complex een eigen voorziening voor warmte en 
warm water en is koeling in de zomer mogelijk. 
 
Los van de energetische aanpassingen, maar onderdeel van het project is het verbeteren van de 
brandveiligheid: het vervangen van voordeuren en bijbehorende kozijnen. Om de vaart te houden in dit 
belangrijke onderdeel gaven we hier in 2020 een deelopdracht voor. Ook het uitwerken en opstarten 
van de bewonersparticipatie maakte onderdeel uit van de deelopdracht in 2020. We informeerden 
bewoners over wat er gaat gebeuren en vroegen toestemming voor een deel van de werkzaamheden. 
Maar liefst meer dan 90% gaf deze toestemming! Het budget van de deelopdracht in 2020 was  
€ 1.119.000. We hebben per saldo € 1.025.000 uitgegeven.  



 
 

 

18 
 

Bewonersbegeleiding in ‘t Heycop 
 
In ’t Heycop gaan we een grootschalige renovatie uitvoeren en de appartementen duurzamer, veiliger  
en gasloos maken. Dit vraagt wel wat van onze huurders. Daarom is er bewonersbegeleiding. 
 

 
 
Onze huurders in ’t Heycop kunnen met alle vragen terecht bij Dorieke Storck van bouwbedrijf Van 
Wijnen. Van Wijnen gaat de werkzaamheden uitvoeren en Dorieke heeft alle kennis daarover in huis. 
Elke dinsdag- en donderdagochtend is er een inloopspreekuur in de modelwoning. Veel huurders weten 
Dorieke al te vinden. Zij zegt daarover: “Het contact met de huurders is fijn. En de meesten zijn heel blij 
dat we wat gaan verbeteren in hun woning.” 
 
Dorieke heeft samen met onze woonconsulente Jenny Enser met alle huurders al een eerste 
persoonlijk gesprek gevoerd om de voorgenomen werkzaamheden door te nemen. Resultaat is dat 
meer dan 90% van de huurders akkoord heeft gegeven voor uitvoering van de werkzaamheden in de 
woning. In 2021 starten we met de werkzaamheden. Dan gaan we eerst de voordeuren vervangen. 

 
 
Beleid huurverhoging en sociaal reglement groot onderhoud en renovatie 
Samen met onze huurdersbelangenorganisatie (HBO) hebben wij een sociaal reglement sloop en een 
sociaal reglement groot onderhoud en renovatie opgesteld. Ook de huurverhogingssystematiek bij 
renovatie is hiervan onderdeel. De reglementen worden gebruikt bij alle toekomstige sloop en 
onderhouds-/renovatieprojecten. Het voordeel van een sociaal reglement is dat de regelingen per 
project al voor 90% vastliggen. De overige 10% is maatwerk. De realisatie van deze sociaal 
reglementen zorgt voor kortere doorlooptijden, uniformiteit en duidelijkheid. Ondertekening vond plaats 
op 12 oktober 2020, uiteraard coronaproof. 
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3. Thema 2 - Verbinden en samenwerken 

 
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. 
 
Samenwerken met huurders 

Doelstelling  
Route ‘23 

 Wij experimenteren met vormen van inspraak, overleg en 
communicatie. 

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

 Contact met individuele huurders is digitaal als dat kan en persoonlijk 
als dat moet. 

 

Doelstelling(en) 
jaarplan 

HBO betrekken bij beleidsontwikkeling en introductie producten en diensten.   

Samenwerken met minimaal vijf bewoners-/projectcommissies.  

We ondersteunen op zowel financieel als organisatorisch gebied initiatieven 
van bewoners met een bijdrage aan leefbaarheid.  

 

We stimuleren eigen verantwoordelijkheid, in 2020 spreken we actiever aan 
op achterstallig tuinonderhoud. 

 

Laatste deel van de brandgangen aan de Wilhelminaweg aanpakken.  

Onze huurders wonen in schone en veilige wijken met voldoende sociale 
samenhang. Extern bureau controleert kwaliteit schoonmaak in panden.  

 

Vecht en Omstreken houdt de omgevingen rondom flats schoon. Hiervoor 
worden extra werkzaamheden uitgevoerd en zijn contracten afgesloten. 

 

 
Huurdersbelangenorganisatie (HBO) 
Ondanks de coronabeperkingen is er veelvuldig contact geweest met de HBO. Over de volgende 
onderwerpen is contact geweest en/of advies gevraagd:  

 Huurverhoging 2020 

 Wijziging huurovereenkomst 

 Verkoop met voorrang voor huurders 

 Omzetting van vereniging naar stichting 

 Zienswijze verkoop eengezinswoning 

 Bod 2021 Wijdemeren en Stichtse Vecht 

 Prestatieafspraken Wijdemeren en Stichtse Vecht 

 Serviceabonnement 

 Selectie leverancier huurdersportaal 

 Onderhouds- en vervangingsbeleid (keuken, badkamer en toilet) 

 Sociaal reglement sloop en nieuwbouw 

 Sociaal reglement groot onderhoud en renovatie 

 Fusieproces met Woningstichting Kockengen 

 Sloop kanaalflatjes 

 Begroting, jaarrekening en jaarverslag 
 
Bewoners- en projectcommissies  
Het traditionele overleg met de bewonerscommissies loopt terug. Gezien de toename van onze 
onderhouds- en renovatieprojecten willen wij graag overleggen met afgevaardigde bewoners- of 
projectcommissies. Door de coronamaatregelen zijn wij terughoudend geweest met fysieke overleggen. 
Er zijn twee actieve bewonerscommissies (Angstel en Flits) en één slapende (Boemerang). Wij hebben 
diverse acties ondernomen om in verschillende complexen een nieuwe bewoners- of projectcommissie 
op te richten. Dit heeft geleid tot nieuwe projectcommissies in Hunthum en ’t Heycop. In het complex 
Oppad is een bewonerscommissie in oprichting. Voor Schepersweg en Wilhelminastraat 
(sloop/nieuwbouw) zijn nog project- en bewonerscommissies actief, maar gezien de status van deze 
projecten lopen deze contacten op zijn eind. Sinds 2020 stellen wij aan bewonerscommissies budget 
beschikbaar voor activiteiten die woongenot en leefbaarheid in de buurt vergroten van € 10 per woning. 
Hiervan is geen gebruik gemaakt in 2020. 
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Leefbaarheid 
Er zijn door de coronabeperkingen aanmerkelijk minder leefbaarheidsactiviteiten geweest dan normaal. 
Er is door bewonerscommissies ook nauwelijks tot geen beroep gedaan op het beschikbare budget 
voor (kleine) leefbaarheidsuitgaven. Wel hebben we geïnvesteerd in het opknappen van de 
brandgangen aan de Wilhelminaweg in Loenen. Dit waren de laatste brandgangen die nog gedaan 
moesten worden. 
 

Aedes: ’Achterstandswijken’ terug in Nederland? 
Persbericht 3 februari 2020 
 
Achterstandswijken in Nederland? Die zijn dichterbij dan ooit. De leefbaarheid in buurten met veel 
corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht. Mensen voelen zich onveiliger, overlast neemt 
heftiger vormen aan en dat maakt de oplossingen complexer. Veel buurten staan op het punt te 
veranderen in probleemgebieden als we nu niet ingrijpen. Rijk en gemeenten moeten de handen 
ineenslaan. Woningcorporaties roepen op tot een verbeterde wijkaanpak en sluiten daar graag bij aan. 
 
Sociaal zwakke buurten nóg sterker geraakt 
In opdracht van branchevereniging Aedes werd de leefbaarheid in wijken onderzocht. Uit de tweede 
meting blijkt dat de problemen in de kwetsbare wijken verder toenemen. De instroom van mensen met 
een laag inkomen in wijken met corporatiewoningen blijft groeien. Daar komt bij dat huurders met een 
hoger inkomen steeds vaker de wijken verlaten. De concentratie van mensen die vaker hulp en 
ondersteuning nodig hebben is daardoor nóg groter dan verwacht. Het aantal kwetsbare groepen, zoals 
bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een licht verstandelijke beperking en 
met psychiatrische problemen, neemt fors toe. Steeds meer mensen met uiteenlopende sociale 
problemen wonen samen in dezelfde wijk. Dit vraagt om een integrale aanpak. ‘Losse ingrepen hebben 
geen effect meer. De fase van pleisters plakken is voorbij,’ meldt Van Buren. 
 
Integrale sociale buurtaanpak 
Corporaties zien dat veel kwetsbare mensen te vaak in dezelfde wijk komen wonen. Steden worden 
prettiger leefbaar als kwetsbare mensen ook in sociaal sterkere wijken kunnen wonen. Corporaties 
willen samen met gemeenten meer sturen op spreiding en te veel geconcentreerde plaatsingen 
voorkomen. Gemeenten zorg dat marktpartijen binnen hun projecten ook voldoende sociale 
huurwoningen opnemen. Hoewel corporaties zien dat alle partijen het probleem erkennen, constateren 
we dat dit onvoldoende is.  
 
Corporaties roepen de overheid daarom op om de markttoets af te schaffen, zodat woningcorporaties 
ook woningen met een middenhuur kunnen bouwen in wijken waar nu te veel sociale huurwoningen 
staan. Daarnaast dienen ook kwetsbare huurders de zorg en begeleiding te krijgen die ze nodig 
hebben. Dan kunnen corporaties doen waar ze goed in zijn. Goede woningen bouwen met aandacht 
voor de wijken en met oog voor de huurder. Lokaal maatwerk staat bij corporaties hoog op de agenda, 
maar zij kunnen dat niet alleen. Dat verdient extra aandacht van alle partijen. 
 
Samenwerking en data delen 
Cruciaal hierbij is een goede samenwerking tussen gemeenten, corporaties en zorg- en 
welzijnsorganisaties. Aedes roept deze partijen op om samen te werken aan een integrale sociale 
buurtaanpak. Dat betekent heldere afspraken maken en die vastleggen in prestatieafspraken. Wat 
daarbij helpt, is de mogelijkheid om gegevens in een vroeg stadium te delen. Dan kan er goed gekeken 
worden in welke wijk iemand het beste past. 

 
Schone en veilige wijken 
We investeren in schone en veilige wijken. Zo controleren wij met regelmaat in en rondom grotere 
complexen. Spullen die er niet thuishoren, krijgen een sticker met het verzoek deze te verwijderen. 
Vaak werken wij samen met de gemeente als zich rommel en huisraad verzamelt rond het complex. 
Regelmatig stickeren en verwijderen wij oude fietsen. De schoonmaak laten wij controleren door een 
extern bureau. Indien een onvoldoende wordt gescoord, volgen er verbetergesprekken met het 
desbetreffende schoonmaakbedrijf. 
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Tuinenproject 
In 2020 hebben wij extra ingezet op controle op tuinonderhoud. Hiervoor zijn brieven en een tuinkaart 
ontwikkeld. De algemene tuinbrieven zijn door heel Breukelen verspreid. In de andere kernen zijn 
specifieke adressen aangeschreven, omdat daar eerder in verschillende wijken al een tuinbrief was 
verstuurd. Door de tuinbrieven zelf rond te brengen, vond meteen een eerste inspectie plaats. 
Daarnaast ontvingen wij specifieke meldingen van huurders zelf als reactie op deze tuinbrief. Met name 
het gericht aanschrijven en nabellen van adressen waar specifieke verbeterpunten werden benoemd, 
bleek een goed effect te hebben. Hieronder een aantal foto’s van de situatie voor en na aanschrijven en 
aanspreken. 
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Overlast 
Door de coronabeperkingen steeg het aantal overlastmeldingen zeer sterk, met name in het voorjaar 
(intelligente lockdown vanaf maart) en begin van de zomer. In die periode zagen we zelfs een 
verdriedubbeling van de overlastmeldingen. Ook de na de invoering van strengere maatregelen in 
oktober loopt het aantal meldingen weer op. Begin december was er opnieuw sprake van een totale 
lockdown. Veel huurders hadden duidelijk een korter lontje dan gebruikelijk. We hebben daarom eind 
2020 extra ondersteuning ingehuurd en onder meer geïnvesteerd in geluidsopnameapparatuur, 
waarmee in de woning van de huurder gedurende langere tijd geluidsoverlast in kaart gebracht kan 
worden. Deze apparatuur is gevalideerd, uit te lezen, terug te luisteren en in te zetten bij eventuele 
rechtszaken. 
 

 
 

 
Overlast Breukelen Noord 
In Breukelen Noord wordt op een aantal plekken al langere tijd overlast ervaren door intimiderende 
hangjongeren. Verschillende maatregelen zijn genomen, zoals een bewonersbijeenkomst, 
inloopspreekuren, extra verlichting, mobiele camera en meer toezicht. Ook is er door ons een enquête 
gehouden onder bewoners. Het blijft een lastig en terugkerend probleem dat nog niet is opgelost. We 
werken samen met politie, welzijnswerk, jongerenwerk en gemeente aan mogelijke oplossingen. 
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Samenwerken in de gemeenten 

Doelstelling  
Route ‘23 

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

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

 

Doelstelling(en) 
jaarplan 

We komen de gemaakte prestatieafspraken na.  

We maken nieuwe prestatieafspraken met beide gemeenten en HBO.   

Samenwerken met team veiligheid Stichtse Vecht bij ernstige woonoverlast.   

Convenant persoonsgegevens uitwisselen met politie, gemeente en 
corporaties bij toewijzing en (vermoeden van) woonfraude. 

 

Convenant vroegsignalering tekenen.  

 
Prestatieafspraken Stichtse Vecht 
In 2020 zijn de prestatieafspraken van 2019 en 2020 geëvalueerd, waarbij geconcludeerd werd dat we 
de gemaakte afspraken in zijn algemeenheid goed hebben opgevolgd. Een aantal afspraken van de 
gemeente zijn doorgeschoven naar 2021, zoals het opstellen van een convenant om 
persoonsgegevens uit te wisselen, routekaart energiestrategie en actualisatie van het parkeerbeleid. 
Duidelijk is in ieder geval dat de politie in 2021 niet deelneemt aan het convenant uitwisselen 
persoonsgegevens, omdat zij hierin door wetgeving streng worden beperkt. Wij gaan daarom proberen 
om in 2021 afspraken te maken met Gemeente Stichtse Vecht en betrokken corporaties. 
 
In juli brachten wij ons bod voor 2021 aan de gemeente uit. Dit was vooraf met de HBO afgestemd en 
aangescherpt. In december tekenden wij met gemeente, corporaties en huurdersbelangen-organisaties 
van Vecht en Omstreken, Portaal, Kockengen en Wuta de prestatieafspraken voor 2021. 
 
Prestatieafspraken Wijdemeren  
De prestatieafspraken met Gemeente Wijdemeren vallen onder de regionale prestatieafspraken Gooi 
en Vechtstreek. In 2020 zijn de prestatieafspraken 2017-2019 geëvalueerd. Een groot deel van de 
afspraken is gerealiseerd. Een aantal afspraken is nog in uitvoering, zoals het regionale project 
Wooncoach en het opstellen van een routekaart energiestrategie. 
 
In Wijdemeren liep het proces om tot nieuwe prestatieafspraken te komen erg uit. Dit kwam doordat 
gemeente en corporaties niet tot een goede afspraak konden komen over het vaststellen van de 
grondprijs bij nieuwbouw van sociale huurwoningen. Inmiddels is overeenstemming bereikt en zijn in Q3 
de prestatieafspraken voor 2020 alsnog ondertekend. De prestatieafspraken zijn gemaakt voor de 
periode 2020-2023 en sluiten aan op de regionale Woonvisie. Jaarlijks worden actuele afspraken aan 
de verschillende jaarschijven toegevoegd. In juli hebben wij ons bod voor 2021 ingediend bij de 
gemeente. Ook dit bod is vooraf besproken en aangescherpt met HBO. 
 

Prestatieafspraken Wijdemeren: (sociale) woningbouw tegen vergrijzing  
 
De woningvoorraad in gemeente Wijdemeren moet groeien. Dit is de belangrijkste afspraak die we 
maakten met Gemeente Wijdemeren, huurdersbelangenorganisaties en andere woningcorporaties (De 
Alliantie Gooi en Vechtstreek en Het Gooi en Omstreken) in de prestatieafspraken.  
 
Vergrijzing 
Wijdemeren vergrijst sterker dan andere gemeenten in de regio. “Vergroten van de woningvoorraad is 
belangrijk, zodat jongeren en jonge gezinnen in de Wijdemeerse dorpen kunnen blijven wonen. 
Voorwaarde hiervoor is dat er ook sociale woningbouw komt. Corporaties en gemeente zijn samen op 
zoek naar locaties die hiervoor geschikt zijn”, zegt Rosalie van Rijn, wethouder Wonen. 
 
Wooncoach en woonsubsidie 
Bovendien hebben de corporaties in deze regio wooncoaches aangesteld die met ouderen in gesprek 
gaan over hun woonwensen voor de toekomst. De coaches ondersteunen senioren bij hun keuze om 
anders te gaan wonen. Hierbij wordt gekeken naar aanpassingen in de huidige woning of een eventuele 
verhuizing. Sinds mei 2020 is door de gemeente een woonsubsidie ingesteld voor senioren. Als zij 
verhuizen van een grote eengezinswoning naar een appartement, dan kan men aanspraak maken op 
een verhuispremie van € 1.000 als tegemoetkoming in de (verhuis)kosten.  
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Samenwerken op het gebied van veiligheid 
In meerdere van onze woningen zijn gevaarlijke situaties geconstateerd waarvoor wij een zorgmelding 
bij de gemeente hebben gedaan. Hierbij valt te denken aan hoarders (verzamelaars), overlast door 
overbewoning van huisdieren en daarmee samenhangende hygiëneproblemen, brandstichting, spullen 
van het balkon naar beneden gooien, uit de hand gelopen burenruzies, dementie, etc. De 
samenwerking met - en het alert optreden van - het sociaal wijkteam en politie wordt voor ons steeds 
belangrijker. Dit komt omdat steeds meer mensen met ‘een rugzakje’ bij ons huren of langer zelfstandig 
thuis moeten blijven wonen. Daarnaast hebben we intensief opgetrokken met gemeente, politie en 
jongerenwerk bij overlast van hangjongeren in Breukelen Noord. 
 
Buurtbemiddeling 
Zowel in Stichtse Vecht als in Wijdemeren financieren wij buurtbemiddeling samen met andere 
woningcorporaties en de gemeente. In beide gemeenten is dit ondergebracht bij de 
welzijnsorganisaties. Politie, corporatie en bewoners kunnen contact opnemen met buurtbemiddeling 
om ondersteuning of bemiddeling te vragen. In beide gemeenten betaalt Vecht en Omstreken een 
jaarlijkse bijdrage aan de kosten van buurtbemiddeling (totaal ongeveer € 5.500). De gemeente en 
corporaties dragen in evenredigheid naar aantal woningen bij in de totale kosten.  
 
Overige samenwerking met de gemeenten 
Er is over zeer diverse onderwerpen contact geweest met de gemeenten. Naast het proces om tot 
prestatieafspraken te komen is er contact geweest over het toewijzen van woningen in de Molukse wijk, 
uitvoeringsprogramma en voortgang van geactualiseerde Woonvisie, evaluatie over Maatschappelijke 
Opvang Beschermd Wonen (MOBW) uitstroom- en plaatsingsproces en is het convenant 
vroegsignalering ondertekend (samen met maatschappelijke dienstverlening Leef, Kwadraad en 
Portaal). Ook is er overleg met de gemeente gevoerd over de wijze waarop wij de nieuwbouwwoningen 
in het Hortense kwartier gaan toewijzen en is om een zienswijze op de verkoop van een woning 
gevraagd. Daarnaast heeft de gemeente een beroep gedaan op de hardheidsclausule voor een 
rolstoelgebonden bewoner en zijn wij op verzoek van de gemeente op zoek gegaan naar - en hebben 
afspraken gemaakt over - het rolstoelgeschikt maken van een eengezinswoning. Ook is er contact 
geweest over tijdelijke verhuur van woningen die ‘op onderzoek’ staan (ingrijpende renovatie of sloop) 
aan spoedzoekers.  
 
 
 
 

Regionale Green Deal Duurzame Zorg 
 
Op 28 september 2020 ondertekenden we samen met de Gemeente Stichtse Vecht, Zorggroep De 
Vechtstreek en Habion de regionale Green Deal Duurzame Zorg. Hierin staan afspraken voor minder 
milieuvervuiling door de zorg. Bijvoorbeeld door de CO2-uitstoot te verminderen.  
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Samenwerken met kennispartners 

Doelstelling  
Route ‘23 

 Wij delen – halen en brengen - kennis actief in ons zakelijke netwerk. 
 Wij hoeven niet voorop te lopen en gebruiken liever beproefde 

manieren: wij zijn een slimme volger. 
 Wij voeren de regie over onderhoud, verbeteren en bouwen: met onze 

ketenpartners borgen we kwaliteit, kennis en ervaring. 
 Naar regisserend opdrachtgeverschap. 

 

Doelstelling(en) 
jaarplan 

Samenwerken met nieuwe onderhoudspartners als regisserend 
opdrachtgever.  

 

Bij planmatig onderhoud starten met resultaatgericht samenwerken.   

Bestaande ketensamenwerking renovatie en verduurzaming verder 
professionaliseren.  

 

Externe ondersteuning voor fusie, resultaatgerichte samenwerking, 
regisserend opdrachtgeverschap, vastgoedprojecten en verbeteren 
dienstverlening. 

 

Budget voor externe adviseurs op diverse beleids- en kennisvelden.   

 
Nieuwe onderhoudspartners reparatie en mutatie 
Coen Hagedoorn en Intersell, de nieuwe onderhoudspartners voor het reparatie- en mutatieonderhoud, 
startten in januari 2020. De raamovereenkomsten met beide partijen zijn in maart ondertekend. Eén van 
de eerste stappen in de samenwerking is het doorlopen van het mutatieproces onder begeleiding van 
een leanmanager van Coen Hagedoorn. Met elkaar zochten we naar stappen die het proces efficiënter 
maken. In 2020 hebben we onder andere de basiskwaliteit opgesteld. 
 
Basiskwaliteit 
Om onze rol als regisserend opdrachtgever in te kunnen nemen, hebben we een goede omschrijving 
van de gewenste basiskwaliteit nodig. Hoe de onderhoudspartners die bereiken is aan hen. Maar de 
basiskwaliteit bepalen wij. Die moet duidelijk omschreven zijn, zodat de onderhoudspartners weten wat 
van hen verwacht wordt. Met behulp van een adviseur en een digitaal programma is onze basiskwaliteit 
beschreven en vastgelegd. We startten eind juli met werken met deze basiskwaliteit. 
 
We evalueren het werken met de basiskwaliteit iedere twee maanden en stellen indien nodig bij. 
Uiteindelijk nemen de onderhoudspartners de opname van het onderhoud in de woning volledig van de 
opzichters over. Aan de hand van de basiskwaliteit voeren zij het mutatieonderhoud uit en controleren 
en bewaken de opzichters het eindresultaat. Dit traject wordt in 2021 voortgezet. 
 
Vaste partner planmatig onderhoud 
Komend jaar voeren wij geen planmatig onderhoud uit, maar selecteren wij een vaste partner voor het 
planmatig onderhoud. Dat doen wij als regisserend opdrachtgever in het kader van resultaatgericht 
samenwerken. In het vierde kwartaal is de uitvraag definitief gemaakt. Met de geselecteerde partij wordt 
conform planning in 2021 het planmatig onderhoud voor de jaren 2022 en verder voorbereid. 
 
Ketensamenwerking renovatie en verduurzaming 
Met onze bestaande partner voor renoveren en verduurzamen, Van Wijnen, werken wij aan het 
voortdurend verbeteren en verder professionaliseren van onze samenwerking. Aandacht richt zich op 
procesoptimalisatie en uitwerken van de vaste contractonderdelen.  
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Externe ondersteuning 
Voor bepaalde projecten en processen halen we specialistisch kennis van externen in huis. 
 
Informatie & automatisering (I&A) 
Op ICT gebied zijn NEH, Itris, ZIG en Casix onze belangrijkste kennispartners. Om onze doelstellingen 
ten aanzien van verdere digitalisering en procesverbetering te realiseren, hebben wij in 2020 SmartR in 
de hand genomen. Door hen werd een businessanalyse en visie op ons I&A en bijbehorend 
(meerjaren)programma opgesteld. In Q3 is SmartR begonnen met de uitvoering van het I&A-
programma. De focus lag vervolgens vooral op de implementatie van het huurdersportaal, hiernaast is 
ook het functioneel beheer door SmartR opgepakt. 
 
Financiële adviseurs 
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. 
 
 
 

Corporaties in de regio versterken samenwerking 
 
Deze zomer hebben de corporaties in de Gooi en Vechtstreek hun samenwerking verder vormgegeven 
met de oprichting van het Platform Woningcorporaties Gooi en Vechtstreek (PWG). Al lang wordt er 
onderling goed samengewerkt, maar nu is hieraan ook een organisatievorm gekoppeld om de 
woningzoekenden en huurders beter te helpen. 
 
Voorbeelden van samenwerkingen zijn gezamenlijk aanspreekpunt voor WoningNet, inzet 
wooncoaches, bestrijding van woonfraude, regionale afspraken, de woonagenda met de provincie, 
maar natuurlijk ook het delen van kennis en verdelen van werk. Op deze manier willen de corporaties 
efficiënter samenwerken. 
 
Het platform komt geregeld bijeen en wordt geleid onder voorzitterschap van Harro Zanting, directeur-
bestuurder van Dudok Wonen. Ambities van het platform zijn verduurzaming, verbetering van 
leefbaarheid, betere afstemming met het sociaal domein van gemeenten en meer betaalbaar bouwen. 
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Actief in het netwerk 

Doelstelling  
Route ‘23 

 We zijn in de buurt, fysiek en via sociale media. 
 Partners helpen ons met slimme oplossingen die wonen bij ons nog 

prettiger maken. 

 

Doelstelling(en) 
jaarplan 

In 2020 werken wij volgens de communicatiestrategie (2019).   

We communiceren dagelijks via brieven, e-mail, telefoon en balie.   

 
Lokale communicatie 
We nemen deel aan diverse overlegvormen met bijvoorbeeld zorginstellingen, gemeente, politie en 
collega-corporaties. En we hebben veel persoonlijk contact met bewoners en woningzoekenden. 
Daarnaast hebben we een aantal communicatiemiddelen beschikbaar om nieuwsberichten met de 
doelgroep te delen: website, social media, digitale nieuwsbrief en lokale kranten (VAR en NieuwsSter). 
 
Website 
In onderstaand overzicht van Google Analytics staat het aantal sessies in 2020 weergegeven. Over het 
hele jaar zijn er ruim 26.000 bezoeken geweest van bijna 17.000 gebruikers. De pieken in het aantal 
sessies zijn ontstaan na het verzenden van de digitale nieuwsbrief. Twee grote pieken in juni werden 
veroorzaakt door nieuws op Facebook over brand in Loenen en aanbod tijdelijke huurwoning. 
 

 
Facebook 
Op 31 december 2020 waren er 723 likes en 769 volgers. Ongeveer 100 meer dan een jaar geleden en 
het aantal groeit nog steeds. Bezoekers reageren vooral op de woningadvertenties of ze klikken door op 
nieuwsberichten. Doen ze dat, dan wordt het bereik van een bericht groter dan alleen het aantal volgers 
van de pagina. 
 
LinkedIn 
De bedrijfspagina op LinkedIn had op 31 december 2020 374 volgers. Ook een toename van zo’n 100 
volgers. Het aantal volgers groeit nu door, omdat we in 2020 langzaam zijn gestart met het meer 
publiceren van berichten op dit medium. We deelden we vooral berichten over projecten, 
samenwerking, sectornieuws en vacatures. Medewerkers van Vecht en Omstreken zijn wel aanwezig 
op LinkedIn, maar zijn weinig actief. 
 
Nieuwsbrief 
De digitale nieuwsbrief wordt elk kwartaal verzonden. De laatste nieuwsbrief (oktober 2020) werd 
verzonden aan 1.230 abonnees. Daarvan hebben 746 ontvangers de nieuwsbrief daadwerkelijk 
geopend (dus weergegeven in een groter venster). Er werd 435 keer doorgeklikt op een link. Uit de 
rapportages blijkt dat ongeveer de helft van de nieuwsbrieven geopend wordt op een mobiele telefoon 
of tablet. Om die reden hebben we begin 2021 alle telefoonnummers op de website interactief gemaakt, 
zodat men direct via een link kan bellen naar ons of een andere partij. 
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Lokale kranten 
In dezelfde week dat de digitale nieuwsbrief verzonden wordt, verschijnen we in twee lokale kranten 
met een hele pagina nieuws en achtergronden. Onderwerpen komen overeen met de nieuwsbrief, 
artikelen in de krant gaan hier dieper op in. We verwijzen naar de website voor meer informatie. 
 

We zijn er voor elkaar 
 
Graag vertellen we het verhaal van mevrouw Reijmerink en haar buren, de familie Ahmad. Het is hart-
verwarmend om te zien hoe deze buren met elkaar omgaan. Zij geven een prachtig voorbeeld van hoe 
het ook kan. 
 

 
 
“Ik vind het nog steeds heel fijn om hier te wonen. Maar het is wel anders geworden. Vroeger kende je 
iedereen. Kinderen speelden op straat en mensen legden gemakkelijker contact met elkaar. 
Tegenwoordig zijn de meeste mensen druk met werk en andere dingen, we maken bijna geen tijd meer 
voor elkaar. Sommige buurtbewoners besteden helaas ook weinig aandacht aan het onderhoud van de 
tuin. Waardoor de buurt nog verder verpauperd raakt. Heel jammer.” 
 
Warm welkom 
Zo’n vier jaar geleden kwam er twee deuren verderop een gezin uit Syrië wonen. Zoals altijd knoopte 
mevrouw Reijmerink met hen een praatje aan. “Ik herinner me nog het praten met handen-en-voeten. 
Zij spraken toen geen Nederlands en ik spreek niet heel goed Engels. Vanaf het begin heb ik ze 
geholpen met het oefenen van de Nederlandse taal. Inmiddels spreken mijn buren prima Nederlands en 
kunnen we elkaar goed begrijpen.” 
 
Elkaar helpen 
En daar blijft het niet bij. De buren weten elkaar te vinden en helpen elkaar. “Bij lekkage komt de 
buurman de dakgoot schoonmaken. In Syrië is hij opgeleid als elektricien, dus hij is erg handig. Ik help 
hen door begeleiding op school of belastingpapieren. En ik ben met ze meegegaan toen ze een auto 
gingen kopen. Speelgoed en kleding van mijn kleinkinderen gaat naar mijn buren. En we eten vaak 
samen. ‘Je hoeft niet alleen te zitten, Corrie’, zeggen ze dan tegen me. Hun kinderen noemen mij 
inmiddels oma!” 
 
Iedereen hoort erbij 
“Ik praat altijd met mensen. Je krijgt dan het gevoel dat je erbij hoort. Met mijn buren uit Syrië heb ik een 
hechte vriendschap ontwikkeld. Ik zou ze niet meer willen missen in de buurt. We zijn er voor elkaar en 
zo hoort het toch eigenlijk?”  
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4. Thema 3 - Bedrijfsvoering 

 
We zorgen ervoor dat onze bedrijfsvoering op orde is, zodat we sneller en makkelijker kunnen sturen op 
ontwikkelingen in de markt. 
 
Bedrijfsprocessen 

Doelstelling  
Route ‘23 

 In 2019 hebben we helder welke bedrijfsprocessen we zelf uitvoeren, in 
samenwerking doen of in regie laten uitvoeren door partners.  

 

Doelstelling(en) 
jaarplan 

Proces reparatieverzoek, WOM, ZAV en aanmaningen verbeteren.  

Goede periodieke sturingsinformatie vanuit onze systemen.  

Implementatie Casix voor reparatie-/mutatieonderhoud.  

Uitbreiden Casix en aansluiting met nieuwe onderhoudspartijen.    

Systeemkoppeling tussen WoningNet en ViewPoint.  

Benodigde software SBR aanschaffen en koppelen aan ViewPoint.  

In 2020 realiseren we een huurdersportaal.  

 
Procesverbeteringen 
We bekijken voortdurend waar we onze processen efficiënter kunnen maken. Voor 2020 hadden we 
specifieke doelstellingen voor de processen reparatieverzoeken (inclusief digitale facturering), 
aanmaningen, WOM en ZAV. 
 
Reparatieverzoeken  
Dit jaar startten twee nieuwe aannemers voor het reparatieonderhoud. Eerste deel van 2020 lag de 
focus op een goede start. Daarna kwamen de procesverbeteringen aan de orde: één van de 
doelstellingen in de ontwikkeling naar vastgoedmanager is het afkopen van het reparatieonderhoud. 
Begin derde kwartaal praatten we voor het eerst over de stappen die we gaan zetten om tot afkoop van 
het reparatieonderhoud te komen. Digitale facturering van het reparatieonderhoud voeren we daarom 
niet meer uit. 
 
Aanmaningen 
Wij verstuurden in 2020 tussen de 150 en 300 aanmaningen per maand (gemiddeld 204). Wij hebben 
de begrijpelijkheid van onze aanmaningsbrieven aangepast naar B1-taalniveau. Volgend jaar willen wij 
het aanmaningsproces verder verbeteren door zaakgericht werken in te voeren. Hiermee wordt het hele 
incassoproces nog beter gestuurd door geautomatiseerde signaleringen. 
 
WOM en ZAV 
Het verbeteren van de processen omtrent een ZAV-aanvraag en een WOM is niet meer opgepakt in 
2020. Wel is alle correspondentie door de opzichters omtrent een ZAV-aanvraag nagelopen en indien 
mogelijk gestandaardiseerd. 
 
Sturingsinformatie 
Door het inrichten van een rapportagetool in ons primaire systeem is monitoring van onze belangrijkste 
processen sterk verbeterd. Dit gebeurde aan de hand van een door de leverancier (Itris) ontwikkeld best 
practice dashboard. Dit dashboard is in Q2 in gebruik genomen. In het dashboard staan de 
belangrijkste prestaties, bijvoorbeeld het bedrag per maand dat uitgegeven is aan reparatieonderhoud 
of de leegstand per woning. Doorklikken levert desgewenst detailinformatie op. Het mooie is dat de 
gegevens nu niet meer handmatig in een rapportage geplaatst worden, maar digitaal. Iedere 
medewerker kan op zijn eigen werkgebied de ontwikkeling in prestaties volgen en de resultaten worden 
met elkaar en met de onderhoudspartners besproken. 
 
Casix 
Casix is het aannemersportaal voor aannemers en woningcorporaties. In januari startten de nieuwe 
onderhoudspartners voor het reparatie- en mutatieonderhoud. In Casix moest de inrichting aangepast 
worden aan nieuwe afspraken over werkomschrijvingen en prijzen. De systemen van de 
onderhoudspartners zijn gekoppeld aan Casix. 
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Systeemkoppelingen en SBR  
Wij willen onze systemen zoveel mogelijk (her)inrichten op basis van algemeen gehanteerde 
standaarden, zodat gegevensuitwisseling met toezichthouders en WoningNet volledig automatisch kan 
plaatsvinden. De oplossingen die momenteel hiervoor geboden worden voldoen niet aan onze 
verwachtingen (techniek/prijs), waardoor we dit uitstellen naar een later moment.  
 
Huurdersportaal 
We investeren in digitalisering van onze dienstverlening via een huurdersportaal. Huurders kunnen 
straks veilig inloggen op het portaal en hun zaken zelf regelen. Denk aan gegevens aanpassen, een 
betaling verrichten, betalingsregeling treffen, huurovereenkomst opzoeken, woningwaardering 
opzoeken of reparatieverzoek indienen. Samen met een afvaardiging van de HBO is een selectieproces 
doorlopen en hebben we een keuze voor leverancier gemaakt (Itris). Eind 2020 zaten we met het 
projectteam in de testfase van het standaardproduct. Begin 2021 wordt het onderdeel 
reparatieverzoeken verder uitgewerkt en de verwachting is dat we in de eerste helft van 2021 live gaan. 
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Bedrijfsdata 

Doelstelling  
Route ‘23 

 We kennen onszelf en ons bezit. 
 Onze data is juist en actueel, o.b.v. de juiste data sturen we bij.  

 

Doelstelling(en) 
jaarplan 

Externe controller voert interne controle uit (waaronder audits).   

€ 15.000 voor vervolgopdrachten na quickscan conditiemetingen.  

Onderzoek naar brandveiligheid van diverse woongebouwen.  

 
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. 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. 
 
Door corona kon de controller in 2020 vrijwel niet fysiek aanwezig zijn op kantoor en zijn de meeste 
activiteiten vanuit huis verricht. Door deze beperking vergden de audits en beoordelingen meer tijd dan 
normaal, maar zijn alle geplande werkzaamheden toch uitgevoerd. In het afgelopen jaar zijn alle 
belangrijke (deel)processen ge-audit: 

 Verhuur en huurprolongatie 

 Woningverkopen 

 Onderhoud 

 Investeringen 

 Kosten en betalingen 

 Servicekosten 

 Personeel 
 
Deze audits zijn gedaan door de controller zelf op basis van het interne controleplan processen 2020. 
De overall indruk is positief; procedures worden grotendeels gevolgd en geconstateerde bevindingen 
zijn besproken met medewerkers, managers en directeur-bestuurder. Daar waar nodig zijn procedures 
aangepast en/of aangevuld. 
 
In het vierde kwartaal is het interne controleplan 2021 met de managers opnieuw geactualiseerd. Met 
name op het gebied van onderhoud zijn de audits op detailniveau in het interne controleplan 2021 
aangepast. Sinds eind 2019 wordt er steeds meer met ketenpartners samengewerkt en dit vereist een 
andere diepgang in de audits. 
 
In 2020 zijn het risicoregister en de frauderisicoanalyse uitvoerig in het MT besproken en daar waar 
nodig geactualiseerd. Een positieve beoordeling van jaarrekening 2019, begroting 2021, 
investeringsstatuut en -kaders en diverse projectvoorstellen hebben in 2020 plaatsgevonden.  
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Quickscan conditiemetingen 
Een onderhoudsbureau heeft een quickscan uitgevoerd naar de kwaliteit van de onderhoudsstand van 
ons vastgoed. Resultaat zijn conditiescores. In onderstaande grafiek zijn de scores weergegeven. 
Daarbij staat score 1 voor uitstekende conditie en score 6 voor zeer slechte conditie. De meeste 
complexen krijgen een goede conditiescore, een fors aantal krijgt zelfs de score uitstekend. Een kleiner 
aantal krijgt de score ‘redelijke conditie’ (score 3). Slechts een complex heeft de score ‘matige conditie’ 
(score 4). De conditiescores ‘slechte conditie’ (score 5) en ‘zeer slechte conditie’ (score 6) kennen wij 
niet. Score 0 staat voor niet beoordeeld. Deze 29 complexen zijn niet beoordeeld, omdat ze in het SVB 
op renovatie staan of het gaat om garagecomplexen. Naar aanleiding van de conditiescores is de 
informatie in de meerjarenonderhoudsbegroting aangepast en complexinformatie op orde gebracht. 
 

 
 
Onderzoek brandveiligheid 
Er is een inventarisatie geweest waarbij appartementcomplexen door eigen medewerkers beoordeeld 
zijn op brandveiligheid. De complexen waar twijfel bestaat over de brandveiligheid, zijn voorgelegd aan 
een externe adviseur. Die maakt een inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. De 
inventarisatie en inspecties van de complexen wordt in 2021 uitgevoerd en afgerond. 
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Dienstverlening 

Doelstelling  
Route ‘23 

 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 

Omzetting van vereniging naar stichting.  

Nieuwe huisstijl ontwikkelen.   

Klantvisie ontwikkelen.  

Huurders beoordelen onze algemene dienstverlening gemiddeld ≥ 7.  

 
Woningstichting en nieuwe huisstijl 
Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken is overgegaan in Woningstichting Vecht en Omstreken. Op 
21 januari 2020 heeft de algemene ledenvergadering van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 
ingestemd met de omzetting naar Woningstichting Vecht en Omstreken. Vervolgens is dit juridisch 
bestendigd en per 25 mei 2020 is Vecht en Omstreken een stichting. 
 
Bijbehorende nieuwe huisstijl lieten wij ontwikkelen door Noeste IJver. Uiteindelijk kwamen we samen 
tot een nieuwe, frisse, herkenbare huisstijl. Het logo is er in verschillende kleuren voor verschillende 
onderwerpen (wonen is warm oranjeroze, vastgoed/duurzaamheid is zachtgroen en algemeen is fris 
blauw). Alle huurders ontvingen onderstaande kaart met sleutelhanger. Een variant hierop gaat in 
januari 2021 ook naar de nieuwe huurders in Kockengen. 
 
 

 
 
 
Startpunt klantvisie 2020 
Vecht en Omstreken wil een klantgerichte organisatie zijn. Maar onze basis dienstverlening is nog niet 
voldoende op orde. Daarom zijn we gestart met het opstellen van een beknopte klantvisie als startpunt. 
Deze is nog niet volledig uitgewerkt, maar geeft ons in dit stadium kaders voor de keuzes die we maken 
(bijvoorbeeld bij het inrichten van een huurdersportaal) en het biedt een basis voor (ontwikkeling van) 
ons imago. In de beknopte klantvisie hebben we beschreven wie wij zijn, wie onze klanten zijn, wat 
onze uitgangspunten en kernwaarden zijn en hoe de komende twee jaar ons stappenplan richting een 
klantgerichte organisatie eruitziet.  
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Huurderstevredenheid 
MAGIS meet voor ons doorlopend de tevredenheid van onze huurders op een aantal punten. Huurders 
nemen anoniem deel aan het onderzoek. Voor 2020 komen we uit op een gewogen gemiddelde score 
van 6,6 met 552 respondenten in totaal. Dit ligt onder onze norm van een score 7. Gezien de 
coronamaatregelen en de gedwongen afstand tussen huurder en verhuurder is dit niet verwonderlijk. 
We verwachten dat dit cijfer weer omhoog gaat als de beperkingen wegvallen. Hieronder de scores per 
onderdeel en verbetermaatregelen. 
 

Onderdeel Score  

Nieuwe huurder - dienstverlening 7,6 

Nieuwe huurder – staat van de woning 6,8 

Vertrokken huurder – dienstverlening algemeen 6,6 

Vertrokken huurder – dienstverlening opzichter 6,6 

Reparatieverzoek – dienstverlening 7,3 

Reparatieverzoek – wachttijd na melding 6,8 

Reparatieverzoek – resultaat 7,3 

Planmatig onderhoud – schilderwerk en gevelherstel 7,3 

Groot onderhoud L-flats – dienstverlening algemeen 6,6 

Groot onderhoud L-flats – binnenkant woning 6,7 

Groot onderhoud L-flats – buitenkant woning 7,1 

Groot onderhoud L-flats – entree complex 7,5 

Overige huurders – dienstverlening algemeen 6,4 

 
Onze nieuwe huurders zijn tevreden over de geboden tijd om de woning te bekijken, onze 
bereikbaarheid, de informatie over de woning en het nakomen van de afspraken. Nieuwe huurders zijn 
vooral ontevreden over het huurdersonderhoud (schilderwerk in de woning) en het onderhoud aan de 
tuin. 
 
Vertrokken huurders zijn minder tevreden over het proces rondom het verlaten van de woning. Reden 
voor de lage score is teleurstelling dat zij werk of kosten moeten maken om de woning in goede staat 
achter te laten. 
 
Huurders met een reparatieverzoek zijn tevreden over de dienstverlening van de aannemer en het 
resultaat. Voor de periode tussen melding en afhandeling van een reparatieverzoek vinden we 
verbeterpunten vooral rondom het bewaken van de afhandelingsduur bij reparatieverzoeken die niet in 
één keer zijn op te lossen en het terugkoppelen aan de huurder over de voortgang. 
 
Verbeterpunten voor groot onderhoud zien we vooral in het nakomen van afspraken, het nakomen van 
de planning en de informatieverstrekking. Scores en verbeterpunten zijn afgestemd met de betrokken 
aannemer. 
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Benchmark Aedes 
Aedes heeft de benchmark dit jaar voor het zevende achtereenvolgende jaar uitgevoerd. Er deden 274 
woningcorporaties mee. Zij vertegenwoordigen 97% van alle corporatiewoningen. Prestaties in de 
sector zijn in 2020 verbeterd: het huurdersoordeel over de ervaren dienstverlening is verder gestegen, 
vastgoed is duurzamer geworden, corporaties zijn fors meer gaan investeren in woningverbetering en 
huurprijsstijging is beperkt. Bedrijfslasten zijn dit jaar voor het tweede opeenvolgende jaar toegenomen. 
Gerealiseerde nieuwbouw blijft achter bij de ambities van de sector. 
 
We nemen de tevredenheid van onze huurders serieus. Daarom zoeken we steeds naar verbeteringen 
in onze dienstverlening. De resultaten uit de benchmark helpen ons hierbij. Factsheet met de 
belangrijkste resultaten: 
 
 

 
Regionale klachtenadviescommissie 
Klachten handelen wij af volgens een vaste procedure. Iedere klacht wordt eerst opgepakt door de 
betreffende medewerker. Komen we daar niet uit, dan wordt de klacht schriftelijk bij het management 
ingediend. Binnen vier weken volgt daarop een schriftelijke reactie. Is daarmee de klacht nog niet 
opgelost, dan kan deze ingediend worden bij de regionale klachtenadviescommissie. 
 
In 2020 werden twee klachten over Vecht en Omstreken ingediend bij de klachtenadviescommissie. 
Voor de eerste klacht heeft een (telefonische) hoorzitting plaatsgevonden. Deze klacht is door de 
klachtenadviescommissie ongegrond verklaard. Het betrof een klacht over een contactverbod die aan 
de huurder was opgelegd wegens wangedrag. Het contactverbod bleef in stand. De andere klacht gaat 
over een complexe burenruzie, waarbij volgens de klager Vecht en Omstreken onvoldoende optreedt. 
Wegens de complexiteit ervan is een live sessie met alle partijen noodzakelijk. Door de 
coronabeperkingen is deze hoorzitting voorlopig opgeschort. 
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Efficiency en professionaliteit 

Doelstelling  
Route ‘23 

 We zijn financieel solide en zoeken voortdurend manieren om ambities 
te realiseren binnen regelgeving en normen toezichthouders. Wij maken 
periodiek scenario’s met slimme oplossingen en letten daarbij scherp op 
de kosten.  

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

 Bedrijfslasten onder het gemiddelde van vergelijkbare corporaties. 
 Wij maken onze ambities waar ondanks beperkende regelgeving. 

 

Doelstelling(en) 
jaarplan 

Fusie met Woningstichting Kockengen voorbereiden voor 1 januari 2021.  

Werkzaamheden voor Woningstichting Wuta continueren.  

 
Woningstichting Kockengen 
Vanaf 2019 hebben we stappen gezet om te komen tot een fusie per 1 januari 2021. In 2020 is de fusie 
verder geëffectueerd, hiervoor werd het verdere formele traject opgestart en ook werd door ons, als 
verkrijgende partij, de fysieke samenvoeging voorbereid. Een en ander is vrijwel probleemloos verlopen. 
Als gevolg van deze fusie neemt ons bezit toe met 329 woningen, 33 zorgeenheden, één bedrijfsruimte 
en één parkeergelegenheid. 
 

 
 
Woningstichting Wuta 
De gebruikelijke werkzaamheden zijn in 2020 gecontinueerd. Van intensiveren van de samenwerking 
met Wuta is nog geen sprake. 
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5. Thema 4 – Organisatieontwikkeling 

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

Doelstelling  
Route ‘23 

 Alle medewerkers bouwen en onderhouden een uitgebreid netwerk in 
hun vakgebied.  

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

 Onze organisatie is dynamisch en in verandering.  
 Uitspreken: Iedereen maakt fouten en dat mogen we van elkaar weten. 
 Aanspreken: Iedereen is verantwoordelijk voor haar of zijn eigen 

ontwikkeling. Daar mogen we elkaar op aanspreken. 

 

Doelstelling(en) 
jaarplan 

Elk team organiseert een kennisuitwisselingssessie met externe partij.   

Medewerkers in staat stellen mee te bewegen met maatschappelijke en 
bedrijfsmatige veranderingen, € 50.000 voor opleidingskosten. 

 

Actieve bijeenkomsten voor teambuilding en kennisontwikkeling.  

Elke medewerker benoemt twee concrete leerdoelen en acties.  

Elke medewerker volgt minimaal één opleiding/training.   

In Q1 volgen alle medewerkers een training klantgericht schrijven.   

In 2020 wordt een organisatiebrede training timemanagement gehouden.  

In 2020 bezoeken al onze medewerkers minimaal één congres/seminar.  

Bezoek corporatie die verder is dan Vecht en Omstreken op bepaald thema.   

 
Organisatie tijdens corona 
Door de coronamaatregelen is een aantal doelstellingen niet gehaald. Daar waar de organisatie sinds 
2019 al in ontwikkeling was, heeft 2020 een aantal (digitale) ontwikkelingen in een stroomversnelling 
gebracht. Bij Vecht en Omstreken, waar thuiswerken nog absoluut geen plek had gevonden, werd dit 
gedurende het jaar een (verplichte) vanzelfsprekendheid. Onze medewerkers hebben zich met een te 
prijzen positieve daadkracht, aanpassingsvermogen en teamspirit het onbekende eigen gemaakt.  
 

 
 
Als organisatie vinden wij het van groot belang dat we het welzijn van onze medewerkers goed in het 
oog houden. Door het bijna volledig thuiswerken kan de onderlinge verbinding anders worden ervaren, 
de werkplek in de huiskamer maakt dat het ’afsluiten’ van de werkdag lastiger wordt, de werkdruk 
neemt voelbaar toe. Hoe blijf je betrokken en verbonden met en bij elkaar? Hier proberen we op 
verschillende manieren mee om te gaan, denk hierbij aan online teammeetings, digitale maandstarts, 
vaker telefonische contactmomenten tussen medewerkers en managers en stimuleren we 
wandelafspraken in de buitenlucht tussen verschillende medewerkers.  
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Enquête thuiswerken 
In april hebben we een digitale thuiswerkenquête onder de medewerkers uitgezet. Op dat moment was 
het advies om zoveel mogelijk thuis te werken net van kracht. De vragen van de enquête waren gericht 
op een aantal onderwerpen (werkplek, communicatie, vitaliteit, etc.). De uitkomst van deze enquête is 
met de medewerkers gedeeld en de signaal- of actiepunten die hieruit naar voren kwamen, zijn 
opgevolgd. Denk hierbij aan het ter beschikking stellen van hardware of meubilair of het 
aanpassen/verschuiven van werktijden.  

 
Opleiding en training 
Door de coronamaatregelen zagen we dat cursussen, opleidingen, congressen of seminars werden 
uitgesteld naar een later tijdstip of omgezet naar een online variant. Wel is er een in-company training 
over regelgeving sloop/nieuwbouw/renovatie verzorgd voor de medewerkers van de afdelingen Wonen 
en Vastgoed.  
 
In 2020 zijn er achttien op de functie gerichte trainingen/opleidingen gevolgd. In het tweede kwartaal 
volgden alle medewerkers gezamenlijk een training klantgericht schrijven. Gedurende het hele jaar 
maakte een groot aantal medewerkers gebruik van het gevarieerde cursusaanbod van KLIMMR op 
uiteenlopende onderwerpen, zoals KLIMMR beweegt, Omdenken en Tankstation voor Mensen. We 
gaven € 33.000 uit aan opleidingskosten. 
 
Actualisatie functiehuis  
Het vernieuwen van de functieprofielen en het daaraan gelieerde functiehuis is in 2020 in gang gezet en 
in december 2020 ook formeel afgerond. Dit alles in samenspraak met de ondernemingsraad. Met deze 
actualisatie is weer een mooie stap gezet in de verdere professionalisering van de organisatie. Door het 
geactualiseerde functiehuis loopt de organisatie in vergelijking met andere corporaties (van 
vergelijkbare omvang) weer in tred.  
 
Formatie  
Eind 2020 werken er 23 medewerkers bij Vecht en Omstreken (20,2 fte).  
 
Procesmanager Vastgoed  

In april is onze administratief medewerker Vastgoed met pensioen gegaan. Dit hebben we aangegrepen 
om op basis van opgaven, doelen en werkzaamheden voor het team de werkverdeling te herzien. Dit 
heeft geleid tot een vacature voor een procesmanager Vastgoed, die: 
• Vastgoedprocessen van (sloop)nieuwbouw en renovatieprojecten gaat begeleiden. 
• Procescoördinatie verzorgt voor planmatig-, mutatie- en reparatieonderhoud. 
Onze nieuwe procesmanager is per 1 september 2020 gestart.  
 
Afdeling Wonen 
Eén van de woonconsulenten maakte per 1 maart gebruik van het generatiepact, wat inhield dat zij 80% 
ging werken. Hiermee ging zij terug van 32 uur naar 25,6 uur per week. Eén medewerker meldde zich in 
februari ziek. Zij is gedurende het hele jaar ziek geweest (24 uur per week). Om dit op te vangen, 
hebben wij per 1 april een tijdelijke medewerkster Wonen aangenomen voor 32 uur per week. 
 
MKW trainee 
Midden in de coronacrisis kregen wij er een trainee bij. Zij neemt gedurende achttien maanden deel aan 
het traineeprogramma van MKW platform en Talent in Huis. Zij houdt zich twee dagen in de week bezig 
met een aantal lopende projecten. 
 
Kerncijfers organisatie 2020 

  
Directie  
en staf 

Financiën Vastgoed Wonen Totaal 

Formatie (fte) 3,1 2,9 7,3 6,9 20,2 

Ziekteverzuim (uren) 26 16 305 1.297 1.644 

Ziekteverzuim (in %) 0,45% 0,29% 2,23% 10,04% 4,35% 

Ziekteverzuim (in fte) 0,01 0,01 0,16 0,69 0,88 

Externe inhuur (uren) 422 592 180 113 1.270 
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Ondernemingsraad Vecht en Omstreken 
Jaarverslag 2020 
 
De OR is een orgaan ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de 
onderneming werkzame personen. Eén en ander in het belang van het goed functioneren van onze 
onderneming in al haar doelstellingen. De ondernemingsraad (OR) is opgericht in 2003. 
 
Samenstelling OR 2020 
Voorzitter:   Philip Zeelenberg 
Secretaris: Heidi Kolfschoten 
Lid:   Laura Reijmerink (vanaf april ter vervanging van Hella van Doorn) 
 
Vergaderinformatie 
De OR heeft in 2020 regelmatig kort onderling overleg gevoerd en ook met de directeur-bestuurder 
overleg gehad. Onder andere over de volgende onderwerpen:  

 De omzetting van vereniging naar stichting en het fusietraject met Woningstichting Kockengen.  

 Het organisatieplan, vacatures, ICT ondersteuning, trainingen en opleidingen voor medewerkers en 
nieuwe functieprofielen. 

 Evaluatie beoordelingscyclus HRM met als resultaat loskoppeling beoordeling en planning. 

 Coronamaatregelen binnen Vecht en Omstreken, thuiswerken, indeling werkplekken op kantoor, etc. 
En wat dit betekent voor medewerkers, bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding. 

 De OR heeft twee keer overlegd met de raad van commissarissen over de algemene gang van 
zaken en met name de fusie. Zowel de OR als de raad van commissarissen kan indien wenselijk een 
extra overleg inplannen. 

 
Communicatie 

 De OR heeft informatie verstrekt in de maandstart en via de interne mail. 

 Het OR jaarverslag 2019 is opgenomen in het bedrijfsjaarverslag 2019. 

 Een enquête over medewerkerstevredenheid over het thuiswerken in tijd van Corona werd uitgezet 
in samenwerking met HRM.  

 
Overige acties in 2020 

 Werkplan OR 2020 is in januari vastgesteld.  

 Positief advies gegeven over fusie met Woningstichting Kockengen. 

 Beoordelen jaarverslag 2019 en jaarplan met begroting 2021.  

 Positief advies over nieuwe functieprofielen. 

 Positief advies over thuiswerkvergoeding en reiskosten vanaf 2021. 
 
Regionaal overleg 
De OR is mede-initiatiefnemer van een OR-regio overleg. Tijdens de platformbijeenkomst in oktober via 
Teams heeft Joan Janssens (organisatieadviseur/trainer van SBI Formaat) een presentatie gegeven 
over de ontwikkelingen op het gebied van pensioen en pensioenakkoord. 
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6. Financiële continuïteit en risico’s  

 
In de begroting voor 2020 werd uitgegaan van een positief resultaat van € 6,1 miljoen. Het werkelijke 
resultaat kwam uit op € 23,7 miljoen, Het positieve verschil van € 17,3 miljoen komt voornamelijk voort 
uit afwijkende waardeveranderingen (+ € 16 miljoen) en minder onderhoud (+ € 1 miljoen). 
 
6.1 Kostenbewust werken 
De laatste jaren hebben de toenemende vraag naar expertise, extra (administratieve) verplichtingen 
vanuit de Woningwet en opeenvolgende fusies geleid tot toenemende kosten. Onder de netto 
beheerkosten verstaan we in dit geval de personeelskosten en overige bedrijfslasten verminderd met 
vergoedingen en overige bedrijfsopbrengsten. 
 
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) 
 

 
 

 
6.2 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 zijn er regels voor beleggingen 
en derivaten. Het reglement wordt eens in de drie jaar (of 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 2020 
hebben wij het reglement financieel beleid en beheer, het investeringsstatuut en het proces financiële 
continuïteit geëvalueerd en waar nodig herzien. 
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6.2a 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. Voor deze monitoring hanteren wij normen die aansluiten bij hetgeen de autoriteit 
Woningcorporaties en het WSW hebben vastgelegd in het Verticaal Toezicht. Intern hebben wij hogere 
normen afgesproken, waardoor er sprake is van een veiligheidsmarge. De belangrijkste kengetallen 
zijn: 
 

 Jaarrekening 2020 Norm WSW / Aw Norm intern 

Interest Coverage Ratio 2,6 > 1,4 > 1,6 (*) 

Solvabiliteit obv beleidswaarde 62% > 15% > 20% 

Loan to Value obv beleidswaarde 33% < 85% < 80% 

Dekkingsratio obv marktwaarde 13% < 70% < 65% 

Onderpandsratio obv marktwaarde 13% < 70% < 65% 
(*) in onze jaarlijkse begroting hanteren wij voor het begrotingsjaar een minimale ICR van 2. 

 
Continuïteitsratio’s 
Hierbij is het van belang dat de corporatie voldoende middelen creëert om op korte en middellange 
termijn aan haar liquiditeitsverplichtingen te voldoen en of er voldoende vermogen beschikbaar is om 
huidige verplichtingen en mogelijke toekomstige risico’s op te vangen. De definities van de 
continuïteitsrisico’s zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 
 
Voor alle overzichten in dit hoofdstuk geldt: bedragen x € 1.000. 
 
ICR 
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. rente-uitgaven en ontvangen rente) 
door de rente-uitgaven. Intern hanteren we een minimum van 1,6 (WSW norm: 1,4). 
 

2019 2020

Operationele kasstromen € 746 € 2.962

Rente uitgaven € 2.177 € 1.705

Rente ontvangsten € 0 € -163

€ 2.923 € 4.504

Rente uitgaven € 2.177 € 1.705

ICR 1,3              2,6              

 
In 2019 was de ICR eenmalig onder de norm, omdat wij ruim € 6,1 miljoen betaalden aan vennoot-
schapsbelasting. Vooral door de lage rentelasten verwachten wij dat de eerstkomende jaren het 
kengetal ICR boven de 2 uitkomt.  
 
Solvabiliteit 
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 beleidswaarde. Dit omdat de kasstromen die hieraan 
ten grondslag liggen meer conform het exploitatiemodel (meerjarenbegroting) van de woningcorporatie 
zijn. Het WSW stelt hierbij dat de solvabiliteit op basis van beleidswaarde minimaal 15% dient te zijn. 
Intern hanteren wij veiligheidshalve een solvabiliteitseis van 20%. 
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2019 2020

Eigen vermogen obv beleidswaarde € 46.760 € 112.095

Totaal vermogen obv beleidswaarde € 114.663 € 179.823

Solvabiliteit 41% 62%  
 
Voor de komende vijf jaar verwachten wij gemiddeld uit te komen op minimaal 40% per jaar. 
 
Loan to Value 
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 85% voor. Zelf hanteren wij een norm 
van 80%. 
 

2019 2020

Leningenportefeuille (nominale waarde) € 54.651 € 53.374

Vastgoed in exploitatie (beleidswaarde) € 99.326 € 162.718

Loan to Value 55% 33%  
 
Voor de komende vijf jaar verwachten wij gemiddeld uit te komen op maximaal 50% per jaar. 
 
Discontinuïteitsratio’s 
Hierbij is het van belang dat de waarde van het onderpand voldoende is om in situatie van (dreigende) 
discontinuïteit aan de financiële verplichting te kunnen voldoen. Dus kan de corporatie in het geval van 
gedwongen verkoop haar uitstaande schulden betalen? Ten aanzien van de discontinuïteitsrisico’s 
hebben er het afgelopen jaar twee wijzigingen plaatsgevonden: 

 Naast de dekkingsratio voor de gehele corporatie, waarmee wordt bepaald of de marktwaarde van 
het bezit voldoende is om de schuldpositie af te lossen, werd dit jaar de onderpandsratio 
toegevoegd. Met deze ratio wordt bepaald of in het geval van discontinuïteit de marktwaarde van het 
aan het WSW gegeven onderpand voldoende is om de geborgde schuldpositie af te lossen. 

 In plaats van de nominale schuldpositie wordt de marktwaarde hiervan in de ratio’s opgenomen. Dit 
verkleint de omvang van mogelijke verliezen voor de corporatie, het borgstelsel en de sector.  
 

Voorheen viel al het bezit onder de volmacht van het WSW. In het kader van het strategisch programma 
is nu de zekerhedenstructuur in lijn gebracht met de Woningwet. In het nieuwe stelsel valt het niet-
DAEB-bezit niet langer automatisch onder de volmacht van het WSW. Niet-DAEB-bezit kan zo worden 
ingezet als onderpand voor ongeborgde financiering van de niet-DAEB-tak. Daarom is het belangrijk 
geworden ook de onderpandsratio voor de WSW geborgde leningen te bewaken. 
 
Dekkingsratio 
De dekkingsratio meet de zekerheidswaarde van het onderpand voor de totale corporatie in relatie tot 
de waarde van de uitstaande schulden. Het WSW stelt hiervoor als norm dat de totale 
onderpandwaarde voor maximaal 70% mag worden gefinancierd. Intern hanteren we een norm van 
65%. Nieuw dit jaar is dat in de berekening wordt uitgegaan van de marktwaarde van de 
leningenportefeuille (in plaats van de nominale waarde). 
 

2019 2020

Leningenportefeuille (marktwaarde) € 61.776 € 59.046

Vastgoed in exploitatie (marktwaarde) € 423.270 € 445.038

15% 13%  
Voor de komende vijf jaar verwachten wij gemiddeld uit te komen op maximaal 16% per jaar. 
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Onderpandsratio 
Voor de onderpandsratio bestaat het onderpand uit het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed waar het WSW 
het recht van hypotheek op heeft gevestigd. Het WSW stelt hiervoor ook als norm dat de bij het WSW 
ingebrachte onderpandwaarde voor maximaal 70% met door het WSW geborgde leningen mag worden 
gefinancierd. Intern hanteren we een norm van 65%. In onze opstelling maken we het vergelijk tussen 
de door het WSW geborgde leningenportefeuille en de marktwaarde van het DAEB-bezit. 
 

2019 2020

Leningenport. WSW geborgd (marktwaarde) € 60.474 € 57.744

Vastgoed in exploitatie (marktwaarde) € 417.932 € 439.539

14% 13%  
Voor de komende vijf jaar verwachten wij gemiddeld uit te komen op maximaal 16% per jaar. 
 
Vennootschapsbelasting 
Vanaf 2008 zijn wij belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In de periode 2008-2013 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. 
In 2020 is de discussie met de Belastingdienst - over het toepassen van een verdere  afwaardering in 
2016 - afgerond en zijn er definitieve aanslagen opgelegd voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Voor de 
afwikkeling van 2019 en 2020 is er nog een discussie gaande over de fiscale aftrekbaarheid van de 
kosten van groot onderhoud.  
 
Ook wordt er nog gekeken naar de mogelijke voordelen van een fiscale onderhoudsvoorziening en 
volgen wij de discussie binnen de corporatiesector over de fiscale verwerking van investeringssubsidie 
op de voet. 
 
Oordeel Autoriteit woningcorporaties (Aw) 
De Aw beoordeelt vanaf 1 januari 2019 corporaties op basis van het gezamenlijk beoordelingskader 
Aw-WSW. De beoordeling van de Aw richt zich hiernaast specifiek op de rechtmatigheid. In november 
2020 ontvingen wij de oordeelsbrief rechtmatigheid over het verslagjaar 2019. Uit het onderzoek blijkt 
dat wij voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor staatssteun en ook op andere 
onderdelen werden geen onrechtmatigheden geconstateerd. 
 
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. In juli 2020 ontvangen wij van het WSW de jaarlijkse 
beoordeling. Onze financiële situatie wordt onveranderd als “voldoende toereikend” beoordeeld. Wel 
zien zij dat de aangescherpte definities voor beheer en onderhoud een negatieve impact hebben op 
onze financiële ratio’s. Dit was niet onbekend voor ons en hier handelen wij de laatste jaren ook naar. 
Ook werd, op basis van de door ons ingediende dPi 2019 (begroting 2020) ons nieuwe borgingsplafond 
bepaald.  

2020 2021 2022

Borginsplafond WSW einde boekjaar € 54.187 € 53.616 € 61.934

Saldo geborgde leningen cf begroting 2021 € 52.138 € 63.359 € 72.747

€ 2.049 -€ 9.743 -€ 10.813  
 
Het tekort aan borgingsplafond in de komende twee jaar is het gevolg van de fusie met Woningstichting 
Kockengen. De gevolgen hiervan konden in de dPi 2019 logischerwijs nog niet worden ingerekend. 
Hierover gaan wij in overleg met het WSW en dit wordt opgelost. 
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6.2b 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, het reglement financieel beleid en beheer en 
onze financieringsstrategie. De treasuryrisico’s 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. Vaak worden binnen de sector risico’s tot 15% 
als aanvaardbaar gezien. 
 
In onze begroting 2021 blijkt uit de prognose voor de komende vijf jaar alleen voor de jaarlaag 2021 een 
iets te hoog renterisico (17%). Dit percentage is berekend inclusief nog aan te trekken financiering. 
Gezien het feit dat wij al dit jaar een gedeelte van de financiering voor 2021 hebben vastgelegd is dit 
geen probleem. 
 
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 scenario-
berekeningen actualiseren we de liquiditeitspositie voor de langere termijn. 
 
Langlopende leningen worden vanwege de gunstige tarifering afgesloten bij de BNG (Bank 
Nederlandse Gemeenten) en NWB (Nederlandse Waterschapsbank).  
 
In 2020 hebben wij, gezien de fluctuaties in de kasstromen gedurende het jaar, besloten meer 
flexibiliteit in onze portefeuille aan te brengen door per 1 februari 2021 bij de NWB een lening met een 
variabele hoofdsom van € 2,5 miljoen aan te trekken. Ook is er per dezelfde datum een annuïtaire 
lening aangetrokken van € 4 miljoen. 
 
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. 
 
6.2c Portefeuille en marktrisico’s 
Leegstand 
Op basis van de verhuurresultaten constateren we dat leegstand door marktomstandigheden 
momenteel niet voorkomt. Het gemiddelde aantal reacties per huurwoning was ook in 2020 hoog. Zo 
reageerden er binnen de gemeente Stichtse Vecht gemiddeld op iedere aangeboden woning 194 
woningzoekenden; in de gemeente Wijdemeren waren dit er 294. 
 
Technische veroudering 
Om het risico van technische veroudering van het bezit tegen te gaan en het aanbod beter af te 
stemmen op veranderende omstandigheden, willen we regelmatig nieuwe huurwoningen toevoegen. 
Hierbij hanteren we een mix van nieuwbouw, sloop/nieuwbouw en verkoop. Het gebrek aan 
nieuwbouwlocaties leidt ertoe dat er momenteel maar zeer beperkte mogelijkheden zijn voor 
nieuwbouw. De grootschalige renovaties die we de laatste jaren in combinatie met verduurzaming 
uitvoeren, zorgen ervoor dat ons bestaande bezit kwalitatief op orde blijft. 
 
Verkooprisico’s 
In het verleden hebben wij, zowel vanuit nieuwbouw als vanuit exploitatie, woningen verkocht met toe-
passing van de koopgarantconstructie. Dat is een koopconstructie waarbij de 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 wo-
ningen niet meer op deze wijze aan te bieden. 
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Wij bouwen geen koopwoningen. Wel verkopen we jaarlijks een aantal huurwoningen, waarvan een 
deel aan zittende huurders. De woningen uit het verkoopprogramma waren in het verleden vooral voor 
starters op de woningmarkt interessant, omdat er in ons werkgebied weinig koopwoningen in deze 
prijsklasse werden aangeboden. 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 2020 uit van de verkoop van zeven woningen. Er zijn 
daadwerkelijk vier woningen en een garage verkocht. Ook verkochten wij dit jaar een in 2019 
teruggekochte koopgarantwoning. 
 
Financieringsrisico 
Omdat wij ons bij de nieuwbouw beperken tot het DAEB-segment is het financieringsrisico klein. 
Voorwaarde hierbij is wel dat we blijven voldoen aan de voorwaarden die het WSW hiervoor stelt. 
Onvoorziene omstandigheden 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. Onze doelstelling was om in 
2023 uit te komen op een gemiddeld energielabel B, deze doelstelling is inmiddels dit jaar al behaald. 
Op de lange termijn, uiterlijk 2050, streven wij naar CO2-neutraal bezit. Onze duurzame 
vastgoedstrategie dient als basis voor onze complexbeheerplannen. De dynamiek van de 
ontwikkelingen (technologie/ belanghouders) zorgt ervoor dat verduurzaming in de toekomst continue 
aandacht van onze organisatie vraagt. 
 
6.2d Projectrisico’s 
Het projectmatig ontwikkelen van vastgoed behoort tot de meest risicovolle activiteiten 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 proces-
beschrijving van toepassing. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de procuratieregeling is 
aandacht besteed aan de aanbestedingsregels en ook is er een investeringsstatuut. In 2020 zijn het 
investeringsstatuut en de investeringskaders herzien. 
 
We zien dat de bouwkosten de laatste tijd boven inflatie stijgen en beschouwen dit als een belangrijk 
risico. 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. 
 
6.2e Risico’s werkorganisatie 
Om tot goede resultaten te komen is een grote mate van resultaatgerichtheid en een goede 
samenwerking tussen de verschillende teams 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 2020 hebben wij tweemaal het risicoregister geactualiseerd. Ook beoordeelden 
wij ons reglement financieel beheer en beleid en onze regeling inkoop en aanbesteding. Andere zaken 
waar we binnen dit kader over beschikken, zijn het frauderisicoregister en de integriteitscode. 
 
ICT 
De ICT is voor Vecht en Omstreken een cruciaal onderdeel. Omdat dit geen kernactiviteit is en we de 
risico’s (continuïteit/veiligheid) zoveel mogelijk willen beperken, 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, back-up, etc.). 
 
De vertrouwelijkheid van onze klantgegevens is uitermate belangrijk, we hebben daarom in 2018 beleid 
opgesteld ten aanzien van privacy- en informatiebeveiliging. Dit beleid wordt in 2021 geactualiseerd. In 
2020 zijn verbetermaatregelen getroffen voor extra beveiliging van de website. 
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We willen onze (klant)processen zoveel mogelijk digitaliseren. We kiezen hierin geen voortrekkersrol, 
maar willen zoveel mogelijk gebruik maken van bewezen concepten. 
 
Frauderisico 
In 2019 is een frauderisico-analyse opgesteld, dat in 2020 werd nageleefd. Het vierogenprincipe is 
binnen Vecht en Omstreken doorgevoerd in de belangrijkste bedrijfsprocessen. De frauderisico-analyse 
wordt elke twee jaar herzien. 
 
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 omgevingsbewuste organisatie zijn. Om dit te bereiken, hebben wij de organisatie dit 
jaar verder versterkt en verdiept. Versterken door op juiste posities kennis en kunde toe te voegen. 
Verdiepen door te investeren in medewerkers via opleidingen, trainingen, begeleiding en coaching. 
In 2020 zijn functies opnieuw beschreven en beoordeeld, dit wordt begin 2021 binnen de organisatie 
geëffectueerd. 
 
Interne controle 
Conform artikel 105 van het BTIV hebben wij ook de controllerfunctie ingevuld. Hierover leest u meer 
onder organisatieontwikkeling (hoofdstuk 4.3). 
 
Risicomanagement en risicoregister 
De belangrijkste risico’s zijn in 2020 in het managementteam opnieuw geanalyseerd. Van daaruit zijn 
directe verbeteringen aangebracht in processen en waar nodig extra activiteiten verwerkt in het jaarplan 
2021. 
 
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 directeur-bestuurder 
vastgelegd. Vecht en Omstreken heeft een auditcommissie waarin tenminste twee leden van de raad 
van commissarissen deelnemen. 
 
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 
communicatiestructuur uit kwartaalrapportages richting raad van commissarissen en maandrapportages 
(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. 
 
6.2f Risico’s COVID-19 
Vanaf maart 2020 is de impact van de coronacrisis op Nederland en de rest van de wereld groot 
geworden. In het vorig jaarverslag beschreven we al de belangrijkste risico’s en onze 
beheersmaatregelen. De belangrijkste risico’s die wij zagen, waren de uitval van organisatie en bestuur, 
de huurinkomsten en een sterke stijging van de rente. 
 
Maatregelen en impact 2020 
Wij hebben onze bedrijfsprocessen in 2020 aangepast en afgestemd op de door het RIVM en de 
Rijksoverheid afgegeven richtlijnen en maatregelen. Het overgrote deel van de medewerkers kon de 
werkzaamheden vanuit huis voortzetten. Daar waar dit niet mogelijk is, zijn passende maatregelen 
genomen. In principe vinden alle bedrijfsprocessen voortgang. Onderhouds- en investeringsactiviteiten 
worden daar waar noodzakelijk uitgesteld. Voor zover nu bekend zijn daar geen claims of nadelige 
financiële gevolgen uit te verwachten. 
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De impact op onze operationele kasstromen door vertraagde ontvangst van huurstromen is tot nu toe 
zeer beperkt. Wij schatten op dit moment in dat deze impact dusdanig beperkt blijft dat hierdoor geen 
liquiditeitstekorten ontstaan. Onze huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid.  
 
Onze financiering voor het komende jaar is geborgd via de reguliere processen. Wij hebben voldoende 
ruimte in onze kengetallen om aanvullende financiering op te kunnen nemen, mocht dat noodzakelijk 
zijn. Wij zijn voor onze kasstromen beperkt afhankelijk van verkopen. De sector banken is naar 
verwachting in staat om in een eventuele extra behoefte te voorzien. Daarnaast beschikken wij over 
instrumenten als uitstel van onderhoud en investeringen om onze kasstromen positief te beïnvloeden. 
Indien noodzakelijk maken wij ook gebruik van de overheidsmaatregelen ter ondersteuning van de 
economie. Op dit moment verwachten wij geen gebruik te hoeven te maken van de maatregelen zoals 
hierboven beschreven. 
 
Hetgeen wij niet in de hand hebben is mogelijke uitval van personeel door ziekte. Tot nu toe is er geen 
sprake van uitval en zijn wij in staat gebleven de voorgenomen activiteiten conform plan uit te voeren. 
De omstandigheden zijn nog steeds omgeven met grote onzekerheden met betrekking tot de 
uiteindelijke impact van de pandemie op zowel de samenleving als de economie.  
 
Het bovenstaande in ogenschouw nemende, zien wij geen reden om te twijfelen aan de continuïteit van 
de onderneming en hebben wij de jaarrekening opgemaakt op basis van continuïteits-veronderstelling 
en achten wij de ingenomen schattingen in de jaarrekening nog steeds passend. 
 
6.3 Beleidsmatige beschouwing op ontwikkeling marktwaarde en beleidswaarde 
6.3.a Beleidsmatige beschouwing ontwikkeling marktwaarde 
Door krapte op de woningmarkt is de marktwaarde verder gestegen. Voor de woningportefeuille van 
Vecht en Omstreken heeft dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd. De totale waarde van de 
woningportefeuille is met € 21,8 miljoen gegroeid naar een waarde van € 445,0 miljoen. Dit betreft een 
waardegroei van 5,1% (9,9% in 2019). 
 
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 
contracthuur positief is, blijft deze achter ten opzichte van 2019 door een gematigde huurverhoging en 
passend toewijzen. Hiermee geven we invulling aan onze maatschappelijke taak op het gebied van 
betaalbaarheid. 
 
6.3.b Beleidsmatige beschouwing ontwikkeling beleidswaarde 
De beleidswaarde is een afgeleide van de marktwaarde. Toezichthouders hebben op basis van deze 
beleidswaarde toetsingsnormen bepaald die op een niveau liggen voor de Loan To Value van maximaal 
75% en een solvabiliteit van minimaal 15%. 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 verslaggevingsstandaarden. 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. 
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In het waarderingshandboek, dat jaarlijks wordt opgesteld en geactualiseerd, zijn definities opgenomen 
ter bepaling van de bedrijfsnormen en de berekeningsmethodieken van marktwaarde en beleidswaarde. 
Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten, die samenhangen met verdere ontwikkeling van dit 
waardebegrip kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden: 

 Aanpassing huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie van de 
woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. Deze is gebaseerd op een schatting 
van de nieuwe huur bij mutatie, rekening houdend met wettelijke bepalingen zoals passend 
toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met huurdersbelangenorganisatie over huursomstijging 
en huursom. In de praktijk kunnen huurstijging, streefhuur en huursom afwijken van de 
uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege afwijkingen in mutatiegraad of gewijzigde kaders voor 
passend toewijzen en huursombeleid. 

 Bepaling van toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo 2020 in de beleidswaardebepaling gelijk is 
aan de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020 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. 

 In 2019 zijn nadere richtlijnen gegeven 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. 

 In 2019 zijn ook 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. Wellicht wordt de definitie voor beheer nog verfijnd. 
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6.3.c 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 DAEB-bezit en niet-DAEB-bezit in 
exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 287 miljoen.  
 
Verschil marktwaarde en beleidswaarde 

Marktwaarde in verhuurde staat 445.038   423.270   

Beschikbaarheid (doorexploiteren) 5.341 -27.629

Betaalbaarheid (huurprijs) -192.230 -165.465

Kwaliteit (onderhoud) -101.329 -145.486

Beheer (beheerkosten) 5.898 14.636

-282.320  -323.944  

Beleidswaarde 162.718   99.326     

20192020

 
 
Afwijkingen in de beleidswaarde ten opzichte van het vorig jaar komen voort uit het herziene waarde-
ringshandboek 2020, de wet en regelgeving en het door Vecht en Omstreken uitgezette beleid.  
De afslag wegens beschikbaarheid neemt af (wordt een opslag) omdat er bij toepassing van het markt-
waardemodel berekeningen dit jaar minder woningen worden aangeduid voor uitponden. De afslag be-
taalbaarheid neemt vooral toe als gevolg van de aanpassing in het marktwaardemodel van de minimale 
mutatiegraad van 2 naar 4%. Dit versterkt het verschil tussen markthuur en streefhuur. De lagere kwali-
teitsafslag volgt uit een nadere uitwerking van de meerjaren onderhoudsbegroting in relatie met de 
meerjaren investeringsbegroting (verschuivingen van onderhoud naar investering). 

  
Een en ander impliceert dat circa 71% van het totale eigen vermogen niet of pas op zeer lange termijn 
realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde is dit aan fluctuaties 
onderhevig. 
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6.4 Resultaat 2020 
In 2020 bedroeg het jaarresultaat € 23,7 miljoen (2019: € 35,8 miljoen). Het verschil in het resultaat ten 
opzichte van 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door waardeveranderingen van het vastgoed  
(- € 10,8 miljoen), onderhoudslasten (-/-€ 2,6 miljoen), verkoopopbrengsten (+€ 0,2 miljoen), financiële 
baten en lasten (+ € 0,6 miljoen) en vennootschapsbelasting (+ € 0,7 miljoen).  
 
In de begroting voor 2020 werd uitgegaan van een positief resultaat van € 6,1 miljoen. Het werkelijke 
resultaat kwam in 2020 uit op € 23,7 miljoen. Het positieve verschil ad € 17,6 miljoen komt voornamelijk 
voort uit afwijkende waardeveranderingen (+ € 16,1 miljoen), minder onderhoudslasten (+ € 1,0 
miljoen), minder vennootschapsbelasting (+ € 0,1 miljoen), minder verkoopopbrengsten  
(-/-€ 0,5 miljoen) en minder overige directe exploitatielasten (+€ 0,5 miljoen). 
 
Samenvattend zijn de resultaten over 2019 en 2020 per onderdeel als volgt weer te geven  
(bedragen x € 1.000):  
 

 
 
De kosten van leefbaarheid zijn in dit overzicht opgenomen onder de overige organisatiekosten. 
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7. Governance 

 
7.1 Bestuur 
Sinds 1 september 2018 is Mark Drost directeur-bestuurder van Vecht en Omstreken. Het bestuur 
functioneert op basis van de statutaire bestuurlijke uitgangspunten en het daarop gebaseerde 
bestuursreglement. 
 

Naam Mark Drost 

Geboortedatum 30 november 1979 

Datum benoeming eerste periode 1 september 2018 

Einddatum benoeming eerste periode 1 september 2022 

Nevenfuncties Bestuurslid KLIMMR, lid dagelijks bestuur RWU 

Behaalde PE-punten in 2020 51 (norm:108 punten in drie jaar, 116 behaald) 

 
Naast zijn rol als directeur-bestuurder bij Vecht en Omstreken vervult Mark Drost ook de rol als 
bestuurslid van KLIMMR en dagelijks bestuurslid van de RWU. In 2020 zijn geen 
belangentegenstellingen vastgesteld tussen directeur-bestuurder 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 maximumsalarissen van 
corporatiebestuurders. Er geldt bovendien een staffelregeling (Regeling bezoldigingsmaxima 
topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting). 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 jaarrekening voor verdere toelichting. 
 
7.2 Raad van commissarissen 
7.2a Terugblik op 2020 
Een fijne woning is voor velen een groot goed. Helaas gaat dit in Nederland niet voor iedereen op. Een 
starterswoning voor jongeren, een woning voor statushouders, een passende woning voor ouderen, een 
iets grotere woning voor gezinnen, een woning voor studenten, het wordt steeds moeilijker om voor 
deze groepen een oplossing te vinden. Terwijl ook zij onderdeel vormen van onze samenleving en niet 
in staat zijn om hiervoor zelfstandig een oplossing te vinden. Inmiddels wordt het voor “beslissers” in 
Nederland duidelijk dat hier iets aan gedaan moet worden. De grote vragen zijn natuurlijk wat gaat hier 
aan gedaan worden, wie neemt hierin het voortouw en wanneer kan er perspectief gepresenteerd 
worden? 
 
In 2020 zijn er diverse ontwikkelingen in gang gezet richting een structurele oplossing. Zo heeft Minister 
Ollongren aanpassingen in de Woningwet doorgevoerd, zijn er grote bouwlocaties aangewezen, 
hebben provincies opdracht gekregen om bouwlocaties in beeld te brengen en zijn gemeenten druk met 
hun omgevingsvisie. Allemaal gericht op toekomstig wonen. Ook de kwaliteit van de woning speelt een 
belangrijke rol in de toekomst. Duurzaam bouwen en verbouwen draagt hieraan bij. Vele nieuwe 
ontwikkelingen komen op ons af. Zonne-energie, aardgasloos, isolatie, verwerken hemelwater, het zijn 
allemaal veranderingen die bijdragen aan duurzaam wonen. Naast de beschikbaarheid van een woning 
en de kwaliteit van de woning is een leefbare buurt heel belangrijk voor bewoners. Veiligheid, 
saamhorigheid, voorzieningen, groen en diversiteit dragen hieraan bij. Gelukkig gaat het in veel 
gemeenten in Nederland qua wonen de goede kant op. Er is aandacht en er wordt invulling gegeven 
aan de belangrijke opdracht: fijn wonen. 
 
Ook Vecht en Omstreken heeft te maken met moeilijke marktomstandigheden. Wij kennen lange 
wachtlijsten en beperkte bouwmogelijkheden. Vecht en Omstreken investeert momenteel dan ook veel 
in onderhoud, renovatie, duurzaamheid en leefbaarheid. En met resultaat. Dit kan alleen maar als je 
tegelijkertijd ook investeert in je medewerkers. Pas dan ontstaat er ruimte voor toepassing van nieuwe 
technieken, slimmer werken en nog meer aandacht voor de huurder.  
 
Afgelopen jaar zijn er enkele grote stappen gezet die belangrijk zijn voor de continuïteit van Vecht en 
Omstreken. Zo is de verenigingsstructuur omgezet in een stichting. De huurdersbelangorganisatie 
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(HBO) zal de belangen van de huurders actief behartigen. Met de leden is uitvoerig stilgestaan bij de 
overwegingen. Een ruime meerderheid van de leden kon dan ook instemmen met de omzetting.  
Een andere belangrijke ontwikkeling was de fusie met Woningstichting Kockengen. Het was een 
zorgvuldig uitgewerkt proces vanuit wederzijds respect en vertrouwen. De nieuwe Woningstichting 
Vecht en Omstreken zal haar kernenbeleid vanaf 1 januari 2021 nu ook voor Kockengen gaan 
uitvoeren. 
 
2020 is het jaar van corona. Een ongekende epidemie heeft een enorme impact op het dagelijks leven. 
Zo ook bij Vecht en Omstreken. De organisatie heeft hier zeer adequaat op ingespeeld, hoe moeilijk 
ook. Er is veel aandacht geweest voor de verbinding tussen collega`s. Vanuit de leiding, maar zeker 
ook onderling. En tegelijkertijd ging het werk door. Projecten konden doorgang vinden, systemen 
werkten ook op afstand, contact met huurders was anders maar was er zeker. Daar waar nodig werd 
maatwerk verzorgd. Het geeft aan dat Vecht en Omstreken een hechte en professionele organisatie is 
en dat is een compliment waard! 
 
7.2b 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 woningstichting en de met haar verbonden onderneming(en), staat het bestuur met 
raad ter zijde en is de werkgever van de directeur-bestuurder. De raad van commissarissen richt zich bij 
de vervulling van zijn taak op het belang van de woningstichting en weegt daartoe de in aanmerking 
komende belangen van bij de woningstichting 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 belangen van alle belanghouders. 
 
In 2020 heeft de raad van commissarissen de volgende reglementen aangepast/opnieuw opgesteld: 

 Reglement raad van commissarissen 

 Reglement bestuur 

 Visiedocument raad van commissarissen en bestuur 
 
Als toezichtkader voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de raad het Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting (BTIV 2015), Governancecode woningcorporaties 2020, 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. 
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. 
 
7.2c 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 alle bepalingen uit de Governancecode in 2020 toegepast. 
Onderstaand een bondig overzicht van specifieke toepassingen van de Governancecode in 2020: 

 De beloning van bestuur en raad van commissarissen past binnen de WNT normering. 

 De aangestelde bemiddelingsfunctionaris heeft geen klachten van medewerkers ontvangen. 
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De raad van commissarissen heeft in januari 2020 een zelfevaluatie gehouden. Niet alleen als raad, 
maar ook individueel. Er is stilgestaan bij de waarden, zoals de raad die voor zichzelf heeft 
geformuleerd. Ieder lid heeft hierop gereflecteerd. Een belangrijk thema uit de zelfevaluatie was de 
aandacht voor de klankbordrol van de raad en de noodzaak om meer aandacht te geven aan 
strategische, lange termijn onderwerpen. De raad denkt hierbij o.a. aan wonen, zorg, welzijn en 
leefbaarheid. Een themasessie over zorg stond gepland, maar kon door corona helaas niet doorgaan. 
Hopelijk in 2021. Ook in het renovatiebesluit ’t Heycop heeft de klankbordrol haar nut bewezen. 
 
In 2020 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 2020 behaalden de commissarissen de volgende PE-punten: mevrouw Van der Sluis 9 PE-punten, 
mevrouw Jorna-Leussink, 5 PE-punten, De heer Van Diepen 14 PE-punten, de heer Hoekstra 5 PE-
punten, mevrouw Van Arendonk 9 PE punten, mevrouw Stunnenberg 1 PE-punt. De norm voor een 
commissaris is 5 PE-punten per jaar. 
 
7.2d Toezichthoudende rol 
De raad van commissarissen heeft de toezichthoudende rol in 2020 als volgt ingevuld: 

 Verkoopbeleid en verkoopvijver per 01-01-2020 vastgesteld. 

 Akkoord met diverse transacties vanuit vorige verkoopprogramma. 

 Remuneratieverslag M.C.A. Drost vastgesteld, bezoldiging RvC 2020 vastgesteld. 

 Jaarrekening en jaarverslag 2019 vastgesteld. 

 Voortzetting samenwerking Mazars accountants voor controle en interimcontrole boekjaar 2020. 

 In vervolg op positieve zienswijze van Autoriteit woningcorporaties benoemde de RvC de heer 
J.S.M. Hoekstra voor een tweede periode van vier jaar als lid van de RvC. 

 In vervolg op de positieve zienswijze van Autoriteit woningcorporaties benoemde de RvC mevrouw 
A. Stunnenberg voor een periode van vier jaar als commissaris op voordracht van de huurders. 

 De RvC keurde het investeringsbesluit renovatie/verduurzaming ’t Heycop Breukelen goed. 

 De RvC ging akkoord met het voorgenomen besluit tot fusie met Woningstichting Kockengen per 1 
januari 2021. 

 RvC stelde jaarplan en begroting 2021 vast. 

 Periodieke evaluatie en vaststelling van de financiële kaders: 
o Reglement financieel beheer 
o Investeringsstatuut 
o Investeringskaders o.b.v. WACC 

 Herziening en vaststelling documenten fusie:  
o Reglement bestuur 
o Reglement RvC  
o Visiedocument RvC en Bestuur 

 RvC ging akkoord met het fusiebesluit voor de fusie van Woningstichting Vecht en Omstreken met 
Woningstichting Kockengen. 

 De RvC ging akkoord met de benoeming van de heer S. Klop tot lid van de RvC Vecht en 
Omstreken per 01-01-2021. 

 Bod en prestatieafspraken met de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren.  

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

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

 Vinger aan de pols gehouden ten aanzien van externe toezichthouders. In 2020 hebben zich geen 
zaken voorgedaan die hebben geleid tot interventie van Autoriteit woningcorporaties en/of WSW. 

 De raad van commissarissen heeft kennis genomen van de managementletter 2020. 

 Op aanwijzen van de Governancecode 2020 werd het gezamenlijk visiedocument RvC en bestuur 
vastgesteld. Daarin is ook de omgang met belanghebbenden verwerkt en geborgd.  
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7.2e 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 bestuurder en tussen voorzitter en 
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 en 
PE-sessies met het managementteam. 
 
Verslag van de commissies 
De raad kent een aparte auditcommissie en remuneratiecommissie. 
 
Auditcommissie 
Samenstelling: mevrouw Van Arendonk (vz), de heer Van Diepen  
Aantal vergaderingen: 2x (in bijzijn van controller) 
Inhoudelijke agenda mei 2020: 

 Jaarverslag en jaarrekening 2019 

 Managementletter en accountantsverslag accountant Mazars 

 Kwartaalrapportage 

 Controleplan en audits controller 

 Risicomanagementrapportage 
 

Inhoudelijke agenda oktober 2020: 

 Begroting 2021 

 Controle en risico’s 2021 
 
Remuneratiecommissie 
Samenstelling: mevrouw Van der Sluis (vz tot juli 2020), de heer Hoekstra (vz per juli 2020), de heer 
Van Diepen 
Aantal vergaderingen: 2x 
Inhoudelijke agenda: 

 Remuneratiegesprek bestuurder met doelstellingen en ontwikkelperspectieven  

 Functioneringsgesprek bestuurder; momentopname voor status gemaakte afspraken 

 Voorbereiden herbenoeming de heer J. Hoekstra 

 Bezoldiging bestuurder en commissarissen 
 
7.2f Werkgeversrol 
De raad heeft het functioneren van de directeur-bestuurder gevolgd en beoordeeld. Ook is de 
bezoldiging 2020 vastgesteld. Dit is uitgevoerd conform remuneratiereglement (zie website). Naast de 
bedrijfsmatige doelen heeft de bestuurder ook voldoende ruimte gekregen voor persoonlijke 
ontwikkeling. Zo is de Comenius leergang gestart en zijn trainingen op het gebied van Fiscaliteit en 
Treasury gevolgd. De raad van commissarissen is akkoord gegaan met de nevenfunctie van de 
bestuurder als bestuurslid van de RWU.  
 
De raad heeft contact gehad met diverse stakeholders: 

 Contact met leden van de vereniging tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering.  

 De raad van commissarissen was aanwezig bij informatieavond nieuwbouw Wilhelminastraat. 

 De raad van commissarissen was aanwezig bij virtuele raadsvergadering besluitvorming 
Wilhelminastraat. 

 Er vond afstemming plaats met de HBO inzake de benoeming RvC lid. 

 De raad van commissarissen heeft in 2020 een gesprek gevoerd met de OR. 

 De raad van commissarissen heeft frequent contact gehad met de RvC Woningstichting Kockengen. 

 De bestuurder informeert de raad in zijn bestuurdersverslag over externe ontwikkelingen, lokale 
netwerken en stakeholders. 
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7.2h Samenstelling raad van commissarissen 
Personalia 
De raad van commissarissen bestaat uit vijf 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 Jorna-Leussink tot juli 2020. Vanaf september mevrouw A. Stunnenberg. Mevrouw 
W. van Arendonk heeft tijdelijk de positie huurderscommissaris vervuld. Per januari 2021 neemt de heer 
Klop dit van haar over. In 2020 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: manager 
Interne Audit, gemeente 
Amsterdam 

Nevenfunctie: lid raad van advies 
YNtraining  

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

Vicevoorzitter Vastgoed Benoemd 2018, herkiesbaar 2022, 
aftredend 2026 

Hoofdfunctie: Van 
Arendonk stedelijke 
gebiedsontwikkeling 

Nevenfuncties: geen 

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

Lid Juridische zaken en 
human resources 

Benoemd 2013, herbenoemd 2016, 
afgetreden per 1 juli 2020 

Hoofdfunctie: advocaat, 
Berculo advocaten 
(Utrecht) 

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

Mevrouw  
H. Jorna-
Leussink MSc 
(1982) 

Lid Zorg & welzijn Benoemd 2013, herbenoemd 2016, 
afgetreden per 1 juli 2020 

Hoofdfunctie: senior 
adviseur en jeugd en 
interim professional, 
BMC 

Nevenfuncties: 
medezeggenschapsraad 
Willibrordusschool Breukelen 

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

Lid Volkshuisvesting Benoemd 2016, herbenoemd 2020, 
aftredend 2024 

Hoofdfunctie: 
universitair docent, 
Faculteit Bouwkunde 
TU Delft 

Nevenfuncties: Visitator bij Raeflex 
(Bennekom) 

Mevrouw drs. 
A.J. 
Stunnenberg 
(1970) 

Lid Zorg en welzijn en 
governance/bestuurlijk, 
huurderszetel HBO 

Benoemd 2020, herkiesbaar 2024, 
aftredend 2028 

Hoofdfunctie:  
Directeur wonen zorg 
welzijn, Atlant 

Nevenfuncties: lid raad van toezicht 
RIBW AVV (tot 1 juli 2021), lid raad van 
toezicht Gezondheidscentrum Didam, 
lid raad van toezicht PRO College, lid 
raad van toezicht Malderburch, 
voorzitter raad van advies Inclusief 
Groep N.V. 
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Wijzigingen  
Voor twee leden van de raad van commissarissen, mevrouw H. Jorna-Leussink en mevrouw L. van der 
Sluis, eindigde de tweede zittingstermijn in 2020. Mevrouw Jorna-Leussink en Van der Sluis hebben 
een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de organisatie. Hun inbreng was van grote waarde. 
Veel dank gaat uit naar de wijze waarop zij hun rol als commissaris hebben ingevuld.  
 
Per juli 2020 is de heer J. Hoekstra herbenoemd voor een periode van vier jaar. Hiervoor is de 
procedure van de Autoriteit woningcorporaties gevolgd. Met ingang van september is Mevrouw A. 
Stunnenberg toegetreden tot de raad. Zij vervult één van de huurderszetels. Bij het selectieproces zijn 
twee leden namens de HBO betrokken geweest. Zij hadden zitting in de selectiecommissie en hebben 
deelgenomen aan de selectiegesprekken. Per januari 2021 maakt de heer S. Klop deel uit van de raad. 
Hij komt over van Woningstichting Kockengen. Ook hij vervult een zetel op voordracht van de huurders.  
 
Nevenfuncties 
Er is geen sprake van onverenigbare nevenfuncties van de leden van de raad van commissarissen. 
 
7.2i Werkwijze 
Ondersteuning 
De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de woningstichting: 

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

 Faciliteert de informatievoorziening;  

 Ondersteunt de voorzitter van de raad van commissarissen in de organisatie van de raad. 
 
Vergaderingen  
De raad van commissarissen is in 2020 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: 

 Voorgenomen fusie met Woningstichting Kockengen  

 Omzetting organisatie van vereniging naar stichting 

 Coronamaatregelen 

 Jaarverslag en jaarrekening 2019 

 Begroting 2021 

 Herbenoemen commissaris, benoemen commissaris 

 Organisatieontwikkeling 

 Investeringsbeslissingen gericht op nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming 
 
7.2j 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. 
 
7.3 Meldingsplichtige zaken 
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 2020 was er sprake van één meldingsplichtig besluit 
betreffende de verkoop van een woning. 
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8. Kengetallen  

Tot en met 2017 hebben de cijfers betrekking op uitsluitend Vecht en Omstreken. Met ingang van 2018 
hebben de cijfers betrekking op de gefuseerde organisatie (Vecht en Omstreken en Wonen 
Wijdemeren). 

 

2020 2019 2018 2017 2016

Vermogenspositie 
Eigen vermogen x € 1.000 394.415    370.704    334.930    232.245    215.286    

Voorziening(en) x € 1.000 1.914        1.044        42             221           355           

Financiële reserves x € 1.000 396.329    371.748    334.972    232.466    215.641     
 
Financiële kengetallen 
Solvabiliteit EV op marktwaarde % 85,3 84,5 83,2 79,1 75,4

Solvabiliteit EV op beleidswaarde % 62,3 40,8 56,8

Bet.rente tov gemiddeld VV % 2,9 3,8 4,0 4,2 4,1

Interest coverage ratio 2,6 1,3 3,7 3,1 2,4

Loan to value op marktwaarde % 12,0 12,9 13,0 17,8 22,2

Loan to value op beleidswaarde % 32,8 55,0 35,9

Dekkingsratio op marktwaarde % 13,3 14,6 14,9

Onderpandsratio op marktwaarde % 13,1 14,5  
 

Indeling woningbezit 
Vooroorlogs aantal -            

1945-1968 aantal 1.028        1.030        1.031        958           963           

1968-1975 aantal 344           346           347           270           276           

1975-1992 aantal 764           764           764           513           515           

1992- aantal 347           347           347           286           276           

Totaal 2.483        2.487        2.489        2.027        2.030        

Goedkoop aantal 269           336           328           257           272           

Betaalbaar aantal 1.593        1.633        1.300        1.326        1.339        

Duur aantal 621           518           861           444           419           

Totaal 2.483        2.487        2.489        2.027        2.030         
 

Verkocht 
Verkocht bestaand bezit aantal 4 2 11 13             9               

Waarvan koopgarant aantal 0 0 0 0 1                
 
Overige bezit 
Intramuraal aantal 2 2 2

Parkeerplaatsen aantal 48 48 48

Garages aantal 247 248 249

Bedrijfsruimten aantal 19 19 19

Woonwagenstandplaatsen aantal 4 4 4

Bergingen aantal 2 2 2  
 

Verhuur 
Huurderving % 0,74 1,06 0,65 0,52 0,68

Verhuurmutaties aantal 128 169 144 113 139

Aantal verhuringen aantal 123 139 184 109 133

Uitzettingen aantal 0 4 0 1 1

Gemiddeld aant. punten WWS aantal 164 163 163 158 158

Gemiddelde puntprijs € 3,51 3,43 3,35 3,44 3,37

Gemiddelde huurverhoging % 2,58 1,50 0,00 1,00 1,00

Gem. huur tov max. redelijk % 67 67 67 69 68  
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9. Jaarrekening 2020  

9.1 Balans per 31-12-2020 na resultaatbestemming (alle bedragen x € 1.000)  

 
 
ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

 

VASTE ACTIVA

(1) Vastgoedbeleggingen

(1.1) DAEB vastgoed in exploitatie 439.539 417.932

(1.2) Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 5.499 5.338

(1.3) Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 11.174 9.951

(1.4) Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.295 124

Totaal van vastgoedbeleggingen 457.507 433.345

(2) Materiële vaste activa 

(2.1) Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 641 652

Totaal van materiele vaste activa 641 652

(3) Financiële vaste activa 

(3.1) Andere deelnemingen 1 1

(3.2) Latente belastingvorderingen 0 0

Totaal van financiele vaste activa 1 1

Totaal van vaste activa 458.149 433.998

VLOTTENDE ACTIVA

(4) Voorraden

(4.1) Vastgoed bestemd voor verkoop 0 256

Totaal van voorraden 0 256

(5) Vorderingen

(5.1) Huurdebiteuren 48 35

(5.2) Belastingen en premies van sociale verzekeringen 17 0

(5.3) Overige vorderingen 40 73

(5.4) Overlopende activa 118 51

Totaal van vorderingen 223 159

(6) Liquide middelen 3.771 4.194

Totaal van vlottende activa 3.994 4.609

TOTAAL VAN ACTIVA 462.143 438.607
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PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

 

(7) EIGEN VERMOGEN

(7.1) Herwaarderingsreserves 296.106 276.269

(7.2) Wettelijke en statutaire reserves 0 72

(7.3) Overige reserves 98.309 94.363

Totaal van eigen vermogen 394.415 370.704

(8) VOORZIENINGEN

(8.1) Voorziening onrendabele investeringen en 

herstructurering 1.870 1.000

(8.2) Overige voorzieningen 44 44

Totaal van voorzieningen 1.914 1.044

(9) Langlopende schulden

(9.1) Schulden aan overheid 936 1.236

(9.2) Schulden aan kredietinstellingen 42.702 48.138

(9.3) Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden 10.938 9.819

(9.4) Overige schulden 1 1

Totaal van langlopende schulden 54.577 59.194

(10) Kortlopende schulden

(10.1) Schulden aan overheid 300 294

(10.2) Schulden aan kredietinstellingen 9.436 4.983

(10.3) Schulden aan leveranciers en handelskredieten 366 564

(10.4) Schulden ter zake van belastingen, premies van 

sociale verzekeringen en pensioenen 0 441

(10.5) Overlopende passiva 1.135 1.383

Totaal van kortlopende schulden 11.237 7.665

TOTAAL VAN PASSIVA 462.143 438.607
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9.2 Winst-en-verliesrekening over 2020 (alle bedragen x € 1.000) 

 

  

Resultaat Resultaat

2020 2019

11.1 Huuropbrengsten 18.243 17.764

11.2 Opbrengsten servicecontracten 661 610

11.3 Lasten servicecontracten -628 -586

11.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -724 -684

11.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -7.023 -4.392

11.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -3.353 -2.825

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 7.176 9.887

12.1 Verkoopopbrengsten vastgoedportefeuille 1.322 897

12.2 Toegerekende organisatiekosten -26 -29

12.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.029 -810

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 267 58

13.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.312 -1.000

13.2 Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 20.745 31.276

13.3 Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 

verkocht onder voorwaarden
105 49

13.4 Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoed bestemd 

voor verkoop
0 0

Waardeverandering vastgoed portefeuille 19.538 30.325

15.1 Opbrengsten overige activiteiten 71 80

15.2 Kosten overige activiteiten -106 -86

Netto resultaat overige activiteiten -35 -6

16.1 Overige organisatiekosten -1.177 -1.162

16.2 Leefbaarheid -71 -71

17.1 Waardeveranderingen financiële vaste activa 0 0

17.2 Opbrengst van vorderingen vaste activa en effecten 0 0

17.3 Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 149 1

17.4 Rentelasten -1.548 -1.989

Saldo financiële baten en lasten -1.399 -1.988

Resultaat voor belastingen 24.299 37.043

(18.1) Belastingen -588 -1.269

(18.2) Aandeel in resultaat deelnemingen 0 0

Resultaat na belastingen 23.711 35.774

Overzicht Totaalresultaat

Resultaat t.g.v. herwaarderingsreserve 20.460 29.829

Resultaat t.g.v. overige reserves 3.251 5.945

Totaal resultaat 23.711 35.774
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9.3 Kasstroomoverzicht 2020 (alle bedragen x €1.000)  
 

 
  

Boekjaar Boekjaar

2020 2019

(1.) Operationele activiteiten

Ontvangsten

Huurontvangsten 18.260 17.768

Zelfstandige huurwoningen 16.787 16.310

Onzelfstandige wooneenheden (standplaatsen) 7 6

Intramuraal 1.000 994

Maatschappelijk onroerend goed 201 200

Parkeervoorzieningen 266 258

Vergoedingen 681 646

Overige bedrijfsontvangsten 89 78

Ontvangen interest 163 0

Saldo ingaande kasstromen      A 19.193 18.492

Uitgaven

Betalingen aan werknemers -1.548 -1.360

Lonen en salarissen -775 -665

Sociale lasten -497 -467

Pensioenlasten -276 -228

Onderhoudsuitgaven -6.396 -3.533

Overige bedrijfsuitgaven -3.019 -2.528

Betaalde interest -1.705 -2.177

Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van resultaat -15 -17

Verhuurdersheffing -2.425 -1.935

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden -74 -78

Vennootschapsbelasting -1.049 -6.118

Saldo uitgaande kasstromen      B -16.231 -17.746

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten       (A -/- B) 2.962 746

(2.) (Des)investeringsactiviteiten

Materiële vaste activa - ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur 1.324 608

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi 

periode 0 288

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiele 

vaste activa        C 1.324 896

Materiële vaste activa - uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur -1.615 -140

Verbeteruitgaven -1.781 -7.454

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 0 -513

Investeringen overig -36 -17

Totaal van verwerving van materiele vaste activa        D -3.432 -8.125

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten    (C -/- D = E) -2.108 -7.228
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Toelichting op het kasstroomoverzicht 

 Betaalde interest toegerekend aan investeringen door de corporatie: € 0 

 Geactiveerde productie t.b.v. eigen bedrijf (verkoop, sloop, nieuwbouw, aankoop en 
woningverbetering): € 0 

 Deel betalingen aan werknemers en overige kasstromen die betrekking hebben op onderhoud:  
€ 798.000  

 
Totaal van toerekeningen: € 798.000 
 

Boekjaar Boekjaar

2020 2019

(3.) Financieringsactiviteiten

Ingaand

Nieuw te borgen leningen 4.000 13.000

Uitgaand

Aflossingen  geborgde leningen -4.983 -8.119

Aflossingen ongeborgde leningen -294 -288

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.277 4.593

Toename (afname) van geldmiddelen -423 -1.889

Liquide middelen per 1 januari 4.194 6.083

Liquide middelen per 31 december 3.771 4.194

Mutatie geldmiddelen -423 -1.889
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9.4 Toelichting op de jaarrekening 
9.4.1 Algemeen 
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Alle 
bedragen zijn in euro’s. 
 
9.4.2 Activiteiten 
Vecht en Omstreken is in 2020 omgezet van vereniging naar stichting, heeft 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. 
 
9.4.3 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 zijn 
maximaal 5% van de totale (huur)opbrengsten en investeringen in niet-DAEB-activiteiten maximaal 10% 
van de totale investeringen. De Autoriteit woningcorporaties heeft vrijstelling verleend voor het scheiden 
van de DAEB/niet-DAEB-werkzaamheden bij brief van 11 augustus 2017. 
 
COVID-19 
In hoofdstuk 6 wordt beschreven welke (mogelijke) impact COVID-19 heeft op onze bedrijfsvoering. 
Daarin geven wij ook aan geen redenen te hebben om te twijfelen aan de continuïteit van de 
onderneming en hebben wij de jaarrekening opgemaakt op basis van continuïteitsveronderstelling en 
achten wij de ingenomen schattingen in de jaarrekening nog steeds passend. COVID-19 heeft geen 
impact op de waardering van het vastgoed in exploitatie. 
 
9.4.4 Stelselwijzigingen 
Vanaf 2020 is het niet meer toegestaan investeringen in duurzaamheid te activeren (als dit geen 
ingrijpende verbeteringen zijn) op basis van RJ645 202. Bij Woningstichting Vecht en Omstreken is 
geen sprake van ingrijpende verbetering, maar van een investeringsdeel en een onderhoudsdeel. Van 
de totale investeringen in duurzaamheid in 2020 ad € 4,8 miljoen is € 3 miljoen aangemerkt als 
onderhoudskosten. De cijfers over 2019 zijn niet aangepast. 
 
9.4.5 Schattingswijzigingen 
In de jaarrekening 2020 is sprake van een schattingswijziging. Voor de beleidswaarde wordt gebruik 
gemaakt van eigen normen voor onderhoud en voor verhuur en beheer. Voor onderhoud is de norm 
gebaseerd op de gemiddelde onderhoudsuitgaven voor de komende 15 jaar. Voor verhuur en beheer is 
de norm gebaseerd op de kosten in het eerste begrotingsjaar. In verband met de fusie per 1 januari 
2021 zijn de normen bepaald op basis van de cijfers van de gefuseerde organisatie. 
 
9.4.6 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.  
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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. 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 e.v.

Prijsinflatie 

Marktwaarde 2019 1,30% 1,50% 1,80% 2,00% 2,00% 2,00%

Marktwaarde 2020 1,40% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% 2,00%

Loonstijging

Marktwaarde 2019 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Marktwaarde 2020 2,50% 1,40% 1,95% 2,50% 2,50% 2,50%

Bouwkostenstijging

Marktwaarde 2019 3,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Marktwaarde 2020 3,50% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Huurstijging boven prijsinflatie

Zelfstandige woningen onder liberalisatiegrens

Marktwaarde 2019 1,20% 1,30% 50,00% 0,50% 0,50% 0,50%

Marktwaarde 2020 1,20% 1,20% 1,00% 0,50% 0,50%

2019 2020 2021 2022 e.v.

Marktwaarde 2019 4,40% 2,00% 2,00% 2,00%

Marktwaarde 2020 6,80% 7,40% 4,70% 2,00%

Provincie Noord Holland

Marktwaarde 2019 8,00% 5,00% 2,00% 2,00%

Marktwaarde 2020 6,70% 6,30% 4,20% 2,00%

Leegwaarde stijging provincie 

Utrecht
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Min. Max Min. Max

Instandhoudingsonderhoud doorexploiteren

EGW € 1.254 € 1.928 € 1.155 € 1.825

MGW € 1.091 € 1.761 € 1.023 € 1.622

Instandhoudingsonderhoud uitponden

EGW € 526 € 971 € 458 € 884

MGW € 434 € 772 € 370 € 694

Mutatieonderhoud

EGW

MGW

EGW

MGW

Huurderving van de huursom

2020 2019

€ 0

€ 0

€ 447

€ 0

€ 0

Beheerkosten

€ 439

1,0%

€ 458

€ 450

1,0%

 
Voor de bepaling van de marktwaarde wordt een beperkt deel van het bezit daadwerkelijk getaxeerd. 
Het betreft hier bedrijfsonroerend goed, maatschappelijk onroerend goed en intramuraal zorgvastgoed. 
 
9.4.7 Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB 
Met ingang van jaarrekening 2018 moeten woningcorporaties in de toelichting op de enkelvoudige 
jaarrekening een gescheiden verantwoording op nemen van de 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 
kasstroom overzicht opgenomen te worden in de jaarrekening. De niet-DAEB-activiteiten zien toe op: 

 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 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 
- Verhuurderheffing 
- Waardeveranderingen 
- Investeringskasstromen 

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

- Rente en aflossingen van leningen 
- Vennootschapsbelasting  
 

Gescheiden op basis van de omzet van de 
DAEB/niet-DAEB-tak van Vecht en Omstreken. 
De hierbij gehanteerde verdeling DAEB/niet-
DAEB is: 98,43% / 1,57% 

- Lasten en verhuur en beheer activiteiten 
- Overige exploitatie lasten 
- Overige kosten en opbrengsten 
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9.4.8 Financiële instrumenten 
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. 
 
9.4.9 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.  
 
9.4.10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
Vastgoedbeleggingen in exploitatie 
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 
maatschappelijk vastgoed en het 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 2020 bedraagt deze grens € 737,14 (2019: € 720,42). 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.  
 
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'). 
 
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle 
verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstelling 
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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.  
 
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 de 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. Er wordt geen rekening gehouden met afschrijvingen en/of waardeverminderingen. 
 
Bepaling beleidswaarde 
In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van 
Toegelaten Instellingen (hierna ‘woningcorporaties’).  
 
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Vecht en Omstreken en beoogt inzicht te geven in de 
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie. De beleidswaarde is 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: 
1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een 

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

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

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

4. 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 ‘lasten 
verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening. 

 
De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus 
verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 
 
Voor 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 de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de 
wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151.  
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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. 
  
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 de actuele waarde en de 
historische kostprijs.  
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Dit 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 
Deze 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 worden 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. 
 
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. 
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Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’.  
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de 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 investerings-
uitgaven 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. 
 
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, wanneer de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Eind 
december 2020 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 103,1% (voorgaand jaar: 113,29%). 
In 2017 moest het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 125,5% te hebben, waaraan nog 
niet wordt voldaan. Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om 
extra stortingen te verrichten. Vecht en Omstreken heeft geen 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 2020 (en 
2019) waren er voor Vecht en Omstreken geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de 
betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 
 
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 
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 de uiteindelijke 
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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 komend 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. 
 
9.4.11 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 
2020 bedroeg dit maximumpercentage 6,6% (2019: 5,6%). 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. Het betreft lonen/salarissen voor personeel dat primair bezig is met de 
exploitatie van het vastgoed en 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’. 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 post worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die 
geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan 
worden aan: onroerende zaakbelasting, verhuurderheffing en verzekeringskosten. 
 
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 
De post netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende organisatiekosten. 
Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).  
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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 
Deze 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 
Dit 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. 
 
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. Ook wordt rekening gehouden met 



 
 

 

72 
 

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
 
9.4.12 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. 
 
9.4.13 Toerekening van baten en lasten 
Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van 
een kostenverdeelstaat. Hierbij worden personeelslasten, algemene kosten en afschrijvingskosten 
verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers.  
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9.4.14 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 € 294 
miljoen (2019: € 273 miljoen). Deze heeft voor € 290 miljoen (2019: € 270 miljoen) betrekking op het 
DAEB-vastgoed en voor € 4 miljoen (2019: € 3 miljoen) op het niet-DAEB-vastgoed. 
 
Waar sprake is van activering van kosten die betrekking hebben op renovatie en verduurzaming, sluiten 
we aan op de in het BTIV voorgeschreven verwerking van onderhoud en beheer (gewijzigd in 2019). Als 
er sprake is van een ingrijpende verbouwing, maken wij onderscheid in een investeringsdeel en een 
onderhoudsdeel. Voor 2020 betekent dit het volgende: 
 

Totale kosten Investeringsdeel Onderhoudsdeel

Renovatie Scheperswegflats 3.639 1.397 2.242

Renovatie Heijcopflat 1.025 323 702

Renovatie Vijverlaan 101 46 55

Subsidie Maltbyflat -31 -31 0

Zonnepanelen/MOV e.d. 66 63 3

4.800 1.798 3.002  
 
Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met 
overheidsleningen of 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 2.597 (2019: 2.601) verhuureenheden opgenomen en in de 
post niet-DAEB zijn 279 (2019: 280) verhuureenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op 
de meest recente WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt € 557 miljoen (2019 € 531 
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 

DAEB Niet-DAEB Totaal

1 januari

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 148.295 1.911 150.206

Cumulatieve herwaardering 269.637 3.427 273.064

Boekwaarde per 1 januari 2020 417.932 5.338 423.270

Mutaties

Investeringen - uitgaven na eerste verwerking 1.798 0 1.798

Desinvesteringen - verkoop -760 -15 -775

Overboeking naar Niet-DAEB / DAEB vastgoed in exploitatie 0 0 0

Aanpassing marktwaarde 20.569 176 20.745

Totaal mutaties 21.607 161 21.768

31 december

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 149.943 1.909 151.852

Cumulatieve herwaardering 289.596 3.590 293.186

Boekwaarde per 31 december 2020 439.539 5.499 445.038
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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 ‘Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde’ gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het ‘Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde’. Aangezien de basisversie van het ‘Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde’ is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een 
onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. 
 
De volgende disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken: 

Woongelegenheden 5,34% - 6,53% 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 4,00% - 6,97% 

Parkeergelegenheden 6,58% - 6,67% 

Intramuraal vastgoed 5,67% - 6,66% 

 
Bij de waardering van het bedrijfsmatig onroerend goed, 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, verstrekt de taxateur een taxatie-update/aannemelijkheidsverklaring. Het taxatierapport en 
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. 
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Toepassing vrijheidsgraden 
Er zijn door de taxateur een aantal vrijheidsgraden toegepast binnen de full-waardering voor de 
BOG/MOG. Dit betreft de disconteringsvoet (4,00% t/m 6,97%), exit yield (4,75% t/m 8,35%) en 
markthuur. Voor het intramuraal zorgvastgoed zijn de volgende vrijheidsgraden toegepast: 
disconteringsvoet (5,67 t/m 6,66%), exit yield (6,75%) en markthuur. 
 
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de 
macro-economische parameters:  
 

Parameters 

woongelegenheden 2020 2021 2022 2023 2024 e.v.

Prijsinflatie 1,40% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00%

Loonstijging 2,50% 1,40% 1,95% 2,50% 2,50%

Bouwkostenstijging 3,50% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50%

Leegwaardestijging 7,40% 4,70% 2,00% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud per 

vhe

Beheerkosten - EGW 458 458 458 458 458

Beheerkosten - MGW 450 450 450 450 450

Beheerkosten - 

studenteneenheid 423 423 423 423 423

Beheerkosten -  zorgeenheid 

(extr.muraal) 415 415 415 415 415

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten als % 

van de WOZ 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

Verhuurdersheffing, als % van 

de WOZ 0,56% 0,53% 0,53% 0,50% 0,50%

Huurstijging boven prijsinflatie 

voorgaand jaar - zelfstandige 

eenheden 0,00% 1,20% 1,20% 1,00% 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 544          544          544          544          544          

Technische splitsingskosten -           -           -           -           -           

Verkoopkosten bij uitponden, 

als % van de leegwaarde 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30%

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.

 
In het scenario ‘doorexploiteren’ wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de 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  
€ 544 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede 
notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.  
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Parameters bedrijfsmatig en 

maatschappelijk onroerend 

goed 2020 2021 2022 2023 2024 e.v.

Prijsinflatie 1,40% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud

BOG

MOG

ZOG

Mutatieonderhoud BOG

Mutatieonderhoud MOG/ZOG

Beheerkosten BOG

Beheerkosten MOG

Beheerkosten ZOG

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten als % 

van de WOZ 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

Disconteringsvoet 8,90% 8,90% 8,90% 8,90% 8,90%

€ 9,70 per m2 bvo

2,5% van de marktjaarhuur

€ 5,80 per m2 bvo

€ 7,00 per m2 bvo

€ 9,30 per m2 bvo

€ 11,80 per m2 bvo

3% van de marktjaarhuur

2% van de marktjaarhuur

 
 
De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 
 

Parameters 

parkeergelegenheden 2020 2021 2022 2023 4

Prijsinflatie 1,40% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud - 

parkeerplaats

Instandhoudingsonderhoud 

garagebox

Beheerkosten parkeerplaats

Beheerkosten garagebox

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten als % 

van de WOZ 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23%

Disconteringsvoet 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58%

€ 179,- per jaar

€ 28,- per jaar

€ 39,- per jaar

€ 54,- per jaar

 
 
Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 544 per te splitsen eenheid. De verkoopkosten 
bedragen € 544 per verhuureenheid.  
 
In hoofdlijnen kan het verloop van de marktwaarde als volgt worden verklaard: 

Marktwaarde 31-12-2019 423.270        

Voorraadmutaties -775             

Wijziging handboek incl aanpassing parameters 8.858            

Mutatie WOZ 11.162          

Wijziging mutatiekans -547             

Overige mutaties 3.070            

Marktwaarde 31-12-2020 445.038         
 
Beleidswaarde 
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek, zoals opgenomen in 
het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ en bedraagt per 31 december 2020 € 163 miljoen 
(2019 € 99 miljoen). De opgenomen norm voor kwaliteit (onderhoud) is bepaald op € 2.760 per eenheid 
(2019 € 3.365), voor beheer is een norm opgenomen van € 735 (2019 € 613) en de streefhuur is 
bepaald op 80% (2019: 80%), waarbij rekening gehouden wordt met eventuele aftopping aan de 
liberalisatiegrens. In de beleidswaarde zijn dezelfde disconteringspercentages toegepast, zoals 
toegepast bij de marktwaarde.  
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De opbouw van de beleidswaarde per 31 december 2020 en 31 december 2019 laat zich als volgt 
presenteren: 
 

 
 
 

 
 
Afwijkingen in de beleidswaarde ten opzichte van het vorig jaar komen voort uit het herziene waarde-
ringshandboek 2020, de wet en regelgeving en het door Vecht en Omstreken uitgezette beleid.  
De afslag wegens beschikbaarheid neemt af (wordt een opslag) omdat er bij toepassing van het markt-
waardemodel berekeningen dit jaar minder woningen worden aangeduid voor uitponden. De afslag be-
taalbaarheid neemt vooral toe als gevolg van de aanpassing in het marktwaardemodel van de minimale 
mutatiegraad van 2 naar 4%. Dit versterkt het verschil tussen markthuur en streefhuur. De lagere kwali-
teitsafslag volgt uit een nadere uitwerking van de meerjaren onderhoudsbegroting in relatie met de 
meerjaren investeringsbegroting (verschuivingen van onderhoud naar investering). 
 
Wet eenmalige huurverlaging 
Bij de bepaling van de marktwaarde volgens het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”, en 
de hieruit afgeleide beleidswaarde, wordt geen rekening gehouden met de per 1 januari 2021 in werking 
tredende Wet eenmalige huurverlaging. Het doel van deze wet is om huishoudens in een sociale 
huurwoning, die te duur wonen, een eenmalige huurverlaging te geven. Omdat hier een korting op de 
verhuurderheffing tegenover staat is de impact hiervan op de marktwaarde gering. De marktwaarde 
daalt hierdoor naar verwachting met c.a. 1,5% en de beleidswaarde met c.a. 1%. 
 
 
 
 
  

Totaal DAEB niet-DAEB

Marktwaarde 31-12-2020 445.038             439.539             5.499                

Stap 1 beschikbaarheid 5.341                5.313                28                     

Stap 2 betaalbaarheid -192.230            -192.031            -199                  

Stap 3 kwaliteit -101.329            -101.213            -116                  

Stap 4 beheer 5.898                5.886                12                     

Beleidswaarde 162.718             157.494             5.224                

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                
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(1.3) Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
 

 
 
Na 2016 zijn geen woningen meer verkocht onder de koopgarantconstructie. In 2020 zijn geen 
woningen teruggekocht om te worden doorverkocht en er heeft geen afkoop van koopgarant 
plaatsgevonden. Ultimo 2020 zijn er 41 woningen verkocht onder koopgarant (ultimo 2019: 41). 
 
Bij de jaarlijkse waardering wordt vanaf 2020 gebruik gemaakt van indexcijfers van NVM, regio Utrecht. 
Voorheen werd gebruik gemaakt van de indexcijfers van CBS. Deze index is gebaseerd op objectieve 
verkoopcijfers ontleend aan het Kadaster. Voor 2020 is gerekend met een waardeontwikkeling van 
+12,3% (2019: +6,9%). 
 
(1.4) Verloopoverzicht vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
 

 
 
 
 
 
 
 

Boekjaar Boekjaar

2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

Saldo begin boekjaar:

Reële waarde moment verkoop 8.217 8.870

Herwaarderingen 1.734 1.141

Boekwaarde begin boekjaar 9.951 10.011

Mutaties in het boekjaar:

Toevoegingen 0 0

Afname i.v.m. terugkoop 0 -473

Afname i.v.m. afkoop 0 -229

Herwaarderingen 1.224 642

Korrektie herwaardering voorgaande jaren 0 0

Saldo mutaties 1.223 -60

Saldo einde boekjaar:

Reële waarde moment verkoop 8.217 8.217

Herwaarderingen 2.957 1.734

Saldo einde boekjaar: 11.174 9.951

Boekwaarde onroerende zaken in ontwikkeling 1/1 124 0

Investeringen 1.491 124

Buitengebruikstellingen en afstotingen 0 0

Winsten of verliezen a.g.v. aanpassingen van de marktwaarde 0 0

Overboekingen van en naar voorraden en vastgoed voor eigen 

gebruik en vastgoed in exploitatie 0 0

Overige mutaties -320 0

Boekwaarde onroerende zaken in ontwikkeling 31/12 1.295 124

Nieuwbouw Wilhelminastraat 0 122

Nieuwbouw kanaalflatjes 25 0

Nieuwbouw Hortense Kwartier 1.270 2

Saldo 1.295 124
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(2) Materiële vaste activa 
(2.1) Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
 

 
 
Het betreft hier de kantoorgebouwen, inventaris en bedrijfswagens. In 2020 investeerden we in het 
gebouw € 6.965, in inventaris € 25.511 en in auto’s € 24.567. 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, de apparatuur en ook de auto’s worden in vijf jaar 
afgeschreven. De afschrijvingswijze is lineair. 
 
(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 
 

 
 
Dit betreft een latentie inzake de waardering van de leningenportefeuille, deze is in 2019 komen te 
vervallen. 
 
 
  

Boekjaar Boekjaar

2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

Saldo begin boekjaar:

Aanschafwaarde 1.745        1.748        

Cumulatieve afschrijvingen -1.093       -1.032       

Boekwaarde begin boekjaar 652           716           

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 57             17             

Desinvesteringen -41            -21            

Terugname afschrijvingen op desinvesteringen 33             21             

Afschrijvingen -61            -81            

Saldo mutaties -11            -64            

Saldo einde boekjaar:

Aanschafwaarde 1.761        1.745        

Cumulatieve afschrijvingen -1.120       -1.093       

Saldo einde boekjaar: 641           652           

Saldo begin boekjaar: 1 1

Aankopen 0 0

Verkopen 0 0

Saldo einde boekjaar: 1 1

Saldo begin boekjaar: 0 103

Toename belastingvordering 0 0

Afname belastingvordering 0 -103

Saldo einde boekjaar: 0 0
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(4) Voorraden 
 

 
 
Ultimo 2019 stond één teruggekochte koopgarantwoning op voorraad. Deze is in 2020 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 2020 toegenomen ten opzichte van 2019. De huurachterstand bedraagt, in 
vergelijk met de totale bruto huur, per einde boekjaar 0,60%, eind 2019 was dit 0,55%.  
 
(5.2) Belastingen en premies van sociale verzekeringen 

 
  
(5.3) Overige vorderingen 

 
 
(5.4) Overlopende activa 

 
 
(6) Liquide middelen 

 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.  

Voorraad nieuwbouw koopwoningen 0 0

Voorraad teruggekochte koopgarant-woningen 0 256

Saldo einde boekjaar 0 256

Huurachterstand 111           103           

Af:  Voorziening oninbare debiteuren -63            -68            

Saldo einde boekjaar 48             35             

Vennootschapsbelasting 10 0

Omzetbelasting 7 0

Saldo einde boekjaar 17 0

Overige debiteuren 40 73

Saldo einde boekjaar 40 73

Vooruitbetaalde verzekeringspremies 0 51

Overige overlopende activa 118 0

Saldo einde boekjaar 118 51

Kas 1              4              

Rabobank 1.764        621           

Rabobank spaarrekening 2.006        3.569        

Saldo einde boekjaar 3.771        4.194        
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(7) Eigen vermogen  
(7.1) Herwaarderingsreserves 

 
  
Per 31 december 2020 is in totaal € 296 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen 
vermogen begrepen (2019: € 276 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 € 282 
miljoen (2019: € 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. 
 
(7.2) Wettelijke statutaire reserves 

 
 
(7.3) Overige reserves 

 
 
Aanvullende specificatie over het totaal eigen vermogen: 
 

  

Saldo begin boekjaar 276.269 246.877

Gerealiseerde waardeverandering ivm verkoop -623 -437

Mutatie ivm sloop 0 0

Mutatie in het boekjaar 20.460 29.829

Saldo eind boekjaar 296.106 276.269

Saldo begin boekjaar 72 72

Overboeking Overige reserves -72

Saldo einde boekjaar 0 72

Saldo begin boekjaar 94.363 87.981

Overboeking van Wettelijke en statutaire reserves 72

Gerealiseerde waardeveranderingen 623 437

Resultaat boekjaar 3.251 5.945

Saldo einde boekjaar 98.309 94.363

Totaal eigen vermogen 394.415 370.704

Af: Marktwaarde vastgoed in exploitatie -445.038 -423.270

Bij: Beleidswaarde vastgoed in exploitatie 162.718 99.326

Totaal eigen vermogen op beleidswaarde 112.095 46.760
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Voorstel resultaatbestemming 
Het resultaat over het boekjaar 2020 ten bedrage van € 23.711.000, dat geheel ten gunste van het 
eigen vermogen wordt gebracht, betreft € 3.251.000 gerealiseerd resultaat en € 20.460.000 niet-
gerealiseerde waardeveranderingen.  
 
(8) Voorzieningen 
(8.1) Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering 

 
 
De voorziening onrendabele investeringen betreft het onrendabele deel van de investeringen. 
  
(8.2) Overige voorzieningen  

 
 
Er is een voorziening voor jubileumuitkeringen. Hier wordt op basis van een procentuele blijfkans, het 
aantal dienstjaren en de leeftijd van de werknemer een verplichting tot het uitbetalen van een 
jubileumuitkering berekend.  
 
(9) Langlopende schulden 
(9.1) Schulden aan overheid 

 
 
Dit is een lening van de Gemeente Stichtse Vecht waarvoor geen zekerheden zijn verstrekt. Het betreft 
een doorgeleende lening waarvoor de Gemeente Stichtse Vecht een opslag van 0,1% rente berekend. 
 
(9.2) Schulden kredietinstellingen 

 
 
Op het saldo van de leningen is de aflossing volgend boekjaar in mindering gebracht. Deze is 
opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
 
  

Saldo begin boekjaar: 1.000 0

Dotatie aan de voorziening 2.312 8.033

Onttrekking aan de voorziening -1.442 -7.033

Saldo einde boekjaar 1.870 1.000

L-flats 0 1.000

t Heijcop 1.837 0

nieuwbouw Wilhelminastraat 33 0

1.870 1.000

Saldo Overige voorzieningen begin boekjaar 44 42

Mutatie inzake individuele opleidingskosten 0 0

Mutatie inzake jubileumuitkering 0 2

Saldo Overige voorzieningen einde boekjaar 44 44

Saldo begin boekjaar 1.236 1.530

Aflossing volgend boekjaar -300 -294

Saldo einde boekjaar 936 1.236

Saldo begin boekjaar 48.138 40.121

Aflossing volgend boekjaar -9.436 -4.983

Nieuwe leningen 4.000 13.000

Saldo einde boekjaar 42.702 48.138
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Het vervalschema van de langlopende schulden in de komende jaren is hieronder weergegeven. 
  

 
 
In 2013 is door ons aan het WSW een volmacht tot hypotheekvestiging op eerste verzoek afgegeven.  
Van het saldo van de leningen overheid en kredietinstellingen ad € 53.374.000 is voor een bedrag van  
€ 52.138.000 borging door het WSW verstrekt (2019: € 53.121.000). Het gemiddelde rentepercentage 
over de leningen bedroeg in 2020 2,84%. In 2019 was dit 3,48%. Er was in 2020 geen sprake van 
leningen met een variabele rente. 
 
De marktwaarde van de leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2020 € 59.046.000 (per 31 
december 2019 € 61.776.000). De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij 
de toekomstige aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven. 
 
(9.3) Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 
 
Dit betreft de terugkoopverplichting van onroerende zaken die onder de koopgarantregeling zijn 
overgedragen aan derden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij 
overdracht ontstane verplichting. Hierbij wordt rekening gehouden met de waardeontwikkelingen van 
onroerende zaken en specifieke contractvoorwaarden met derden. 
 
(9.4) Overige schulden 

 
 
 

Schuldrestant

31-12-2020 2021 2022 2023 2024 2025

Leningen overheid 1.236              300          306          312          318          -           

Leningen kredietinstellingen 52.138            9.436       2.298       2.358       2.427       2.887       

Totaal 53.374            9.736       2.604       2.670       2.745       2.887       

Aflossingen <1 jaar 9.736              

Aflossingen 1<5 jaar 10.906            

Aflossingen >5 jaar 32.732            

Totaal 53.374            

Aflossingsverplichting

Saldo begin boekjaar:

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 8.217 8.870

Vermeerderingen / verminderingen 1.602 1.059

Boekwaarde begin boekjaar 9.819 9.929

Mutaties in het boekjaar:

Toename i.v.m. verkoop 0 0

Afname i.v.m. terugkoop 0 -469

Afname i.v.m. afkoop 0 -227

Waardeveranderingen 1.119 587

Saldo mutaties 1.119 -109

Saldo einde boekjaar:

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 8.217 8.217

Cumulatieve waardeveranderingen 2.721 1.602

Boekwaarde einde boekjaar 10.938 9.819

Waarborgsommen woningen / garages 1              1              

Saldo einde boekjaar 1              1              
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(10) Kortlopende schulden 
(10.1) Schulden aan overheid 

 
 
(10.2) Schulden aan kredietinstellingen 

 
 
(10.3) Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

 
 
(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: € 2,0 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 begroting 2021 opgenomen verwachte uitgaven: 
2021 € 193.000 
2022 € 194.000 
2023 € 196.000 
2024 € 197.000 
2025   € 199.000 
 
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:  
Voor de nieuwbouw Domineeslaantje bedraagt te resterende verplichting € 95.000 en voor de 
nieuwbouw van de Wilhelminastraat € 2.092.000. Met onze samenwerkingspartners voor het reparatie- 

Aflossingsverplichtingen volgend boekjaar 300           294           

Saldo einde boekjaar 300           294           

Aflossingsverplichtingen volgend boekjaar 9.436        4.983        

Saldo einde boekjaar 9.436        4.983        

Diverse crediteuren 366           564           

Saldo einde boekjaar 366           564           

Vennootschapsbelasting 0 449

Omzetbelasting 0 -8

Saldo einde boekjaar 0 441

Niet vervallen rente geldleningen 890 1.046

Vooruitontvangen huur 219 188

Te verrekenen inzake servicekosten 18 36

Vooruitontvangen schadeuitkering 4 113

Overige schulden op korte termijn 4 0

Saldo einde boekjaar 1.135 1.383
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en mutatieonderhoud is de duur van de verplichting een jaar. Onze kantoorautomatisering is belegd bij 
NEH, de overeenkomst heeft een korte resterende looptijd.  
 
Verplichtingen tussen 1 en 5 jaar: 
Met onze ketenpartner voor renovatie en verduurzaming is de restant looptijd van de overeenkomst drie 
jaar. Voor ons primaire systeem ViewPoint is in 2020 de overeenkomst verlengd met zeven jaar. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Woningstichting Vecht en Omstreken is per 1-1-2021 gefuseerd met Woningstichting Kockengen. De 
activiteiten van Woningstichting Kockengen worden daarmee voortgezet door Woningstichting Vecht en 
Omstreken. 
 
De huren van woningcorporaties worden geacht jaarlijks met het inflatiepercentage te stijgen. Begin 
2021 is echter een motie aangenomen om de huurprijzen in de sociale huursector in 2021 te bevriezen. 
Hierdoor worden de huren per 1 juli 2021 niet verhoogd. Voor de marktwaarde en beleidswaarde is 
hiermee nog geen rekening gehouden in de cijfers van de jaarrekening 2020. De marktwaarde daalt 
hierdoor naar verwachting met circa 1,5% en de beleidswaarde met circa 1%.    
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9.4.15 Toelichting op de posten uit de winst-en-verliesrekening 

 
(11) Exploitatie Vastgoedportefeuille 
(11.1) Huuropbrengsten  
 

 
 
De huurverhoging per 1 juli 2020 varieerde van 0% tot 6,6%. De gemiddelde huurstijging was 2,58% en 
de huursom nam toe met 2,51%. De toename van de netto huur met € 418.000 is als volgt te verklare 

 De netto huurontvangsten zijn in 2020 met € 361.000 toegenomen als gevolg van de jaarlijkse 
huurverhogingen. De toename is verder het gevolg van huurverhoging bij geriefverbeteringen of 
harmonisatie (€ 109.000). De netto huurontvangsten zijn in 2020 afgenomen met € 16.000 als 
gevolg van de verkoop van vier woningen en een garage vanuit het bestaande bezit en € 36.000 als 
gevolg van sloop.  

 In verband met het mogelijke oninbaar worden van een deel van het saldo huurdebiteuren is een 
voorziening gevormd, welke in 2020 via de post ‘huurderving wegens oninbaarheid’ is gemuteerd 
van € 68.000 naar € 63.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vastgoed in exploitatie DAEB

Woningen en Woongebouwen 17.871 17.450

Onroerende goederen niet zijnde woningen 221 220

18.092 17.670

Af: Huurderving

Wegens leegstand -112 -147

Wegens te woon -7 -2

Wegens oninbaar -7 -36

-126 -185

Subtotaal vastgoed in exploitatie DAEB 17.966 17.485

Vastgoed in exploitatie Niet-DAEB

Woningen en Woongebouwen 35 36

Onroerende goederen niet zijnde woningen 252 255

287 291

Af: Huurderving

Wegens leegstand -10 -12

Wegens te woon 0 0

Wegens oninbaar 0 0

-10 -12

Subtotaal vastgoed in exploitatie Niet-DAEB 277 279

Totaal 18.243 17.764



 
 

 

87 
 

 
De huuropbrengsten in het boekjaar naar soort object is: 

 
 
Informatie verkochte woningen in boekjaar: 

 
 
(11.2) Opbrengsten servicecontracten 

 
 
(11.3) Lasten servicecontracten 

 
 
(11.4) Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Woon-

ruimte 

 Bedrijfs-

ruimte 

 Maatschappelijk 

vastgoed 

 Parkeer-

gelegenheid  Overige 

Huuropbrengsten DAEB 17.878 190 9 15 0

Huuropbrengsten Niet-DAEB 36 2 0 250 0

Totaal 17.914 192 9 265 0

Aan toekomstige 

bewoners Aan andere partijen

Verkoopprijs verkochte huurwoningen verslagjaar DAEB 1.043.500                0

Verkoopprijs verkochte huurwoningen verslagjaar Niet-DAEB 0 0

Overige goederen, leveringen en diensten 661 609

Contributies 0 1

Totaal 661 610

Stookkosten 191 172

Water 52 56

Elektriciteit 164 154

Tuinonderhoud 21 20

Schoonmaak 113 108

Diversen 76 61

subtotaal 617 571

Toegerekende organisatie kosten 11 15

Totaal 628 586

Toegerekende Lonen, salarissen en werkgeverslasten 479 400

Toegerekende afschrijvingen 21 27

Toegerekende organisatie kosten 224 257

724 684
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Allocatie van organisatiekosten 

 
 
Onder kantoorkosten is in 2020 een bedrag € 314.000 verantwoord aan automatiseringskosten. De 
administratie- en advieswerkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit de kosten inleenkrachten en controller 
(€ 120.000), fusiekosten (€ 89.000) en accountantskosten (€ 125.000). De accountantskosten hebben 
betrekking op meerder boekjaren en zijn als volgt te specificeren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Overige personeelskosten 123 85

Mutatie personele voorzieningen 2 6

Kosten raad van commissarissen 53 58

Huisvestingskosten 62 59

Administratie- advieswerkzaamheden 564 747

Kantoorkosten 390 373

Bankkosten 18 19

Contributies 37 42

Overige opbrengsten verhuur- en beheeractiviteiten -29 -25

Leefbaarheid 89 81

Overige kosten 45 62

1.354 1.507

Allocatie overige organisatiekosten

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 224 257

Lasten onderhoudsactiviteiten 310 381

Lasten servicecontracten 11 15

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 0 0

Verkoopopbrengsten vastgoedportefeuille 9 8

Overige activiteiten 55 36

Leefbaarheid 71 70

Financiële baten en lasten 11 11

Overige organisatiekosten 663 729

Totaal 1.354 1.507

Onderzoek van de jaarrekening (Mazars) 48 62

Andere controleopdrachten 0 0

Subtotaal accountantskosten 48 62

Adviesdiensten op fiscaal terrein (Deloitte) 77 34

Andere niet-controlediensten

Totaal 125 96
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(11.5) Lasten onderhoudsactiviteiten 

 
 
De toerekende personeelskosten, afschrijvingen en organisatiekosten betreffen kosten die in relatie 
staan met de kosten van onderhoud. 
 
(11.6) Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

 
 
Op de verhuurderheffing in 2020 is een korting in mindering gebracht van € 477.000 vanwege het 
project verduurzaming Schepersweg. In 2019 was dit € 800.000 in verband met het project 
verduurzaming Matbyflat.  
 
 
 
  

Reparatieverzoek 787 743

Mutatieonderhoud 1.510 1.852

Onderhoudsdeel projecten 3.001 0

Planmatig onderhoud 907 926

6.205 3.521

Toegerekende kosten

Toegerekende Lonen, salarissen en werkgeverslasten 488 462

Toegerekende afschrijvingen 20 28

Toegerekende organisatie kosten 310 381

818 871

Totaal onderhoudslasten 7.023 4.392

Contributie Aedes 21 17

Belastingen 792 799

Verzekeringen 94 63

Verhuurderheffing 2.425 1.923

Saneringsheffing 0 0

Heffing Aw 15 17

Heffing CJIB 6 6

Totaal 3.353 2.825
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(12) Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

 
 
In 2020 zijn vier woningen verkocht vanuit het bestaande bezit. Ook is er één garage verkocht. 
Er zijn geen woningen verkocht met koopgarant. Er heeft geen afkoop van de koopgarantconstructie 
plaatsgevonden. Er zijn geen woningen teruggekocht. Er is één in 2019 teruggekochte woning in 2020 
doorverkocht. De Autoriteit woningcorporaties heeft bij brief van 1 mei 2020 goedkeuring verleend aan 
deze verkoop. 
 
(13) Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
(13.1) Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 
 
(13.2) Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 

 
 
(13.3) Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

 
  

Vastgoed in exploitatie DAEB

Verkoopopbrengsten 1.346 921

Verkoopkosten -24 -24

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.322 897

Af: Toegerekende lonen, salarissen en sociale lasten -16 -20

Af: Toegerekende organisatiekosten -9 -8

Af: Toegerekende afschrijvingskosten activa tdv de exploitatie -1 -1

Af: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.029 -810

Subtotaal Vastgoed in exploitatie DAEB 267 58

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 267 58

Toegerekende organisatie kosten 0 0

Onrendabele investeringen -1.312 -1.000

Totaal -1.312 -1.000

Mutatie marktwaarde vastgoedportefeuille 20.745 31.276

Totaal 20.745 31.276

Toename marktwaarde 1.224 152

Waardeverandering van terugkoopverplichting -1.119 -102

Totaal 105 49
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(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 

 
 
De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd: 
 

 
 
Het aantal formatie-eenheden bedroeg per ultimo boekjaar 20,2 (2019: 18,7) en het gemiddeld formatie-
eenheden bedroeg 18,2 (2019: 17,9). Er zijn geen werknemers werkzaam buiten Nederland. De 
verdeling over de verschillende afdelingen is als volgt weer te geven: 
 

2020 2019

Directie en staf 3,1                      2,6                     

Financiën 2,9                      2,9                     

Wonen 7,3                      6,4                     

Vastgoed 6,9                      6,8                     

Totaal 20,2                    18,7                    
 
De pensioenregeling van Woningstichting Vecht en Omstreken is ondergebracht bij het bedrijfstak-
pensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW).  
  

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 21 27

Lasten onderhoudsactiviteiten 20 28

Lasten verkoop portefeuille 1 1

Overige activiteiten 2 3

Overige organisatiekosten 17 22

Totaal 61 81

Lonen en salarissen 1.160 1.026

af: Ontvangen ziekengeld -10 -24

Sociale lasten 176 170

Pensioenlasten 203 168

1.529 1.340

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 479 400

Lasten onderhoudsactiviteiten 488 462

Lasten verkoop portefeuille 16 20

Overige activiteiten 49 47

Overige organisatiekosten 497 411

Totaal 1.529 1.340
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De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn: 
• Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 
• Er is sprake van een middelloonregeling. 
• De pensioen(richt)leeftijd is 68 jaar. 
• De regeling kent zowel een partner- als wezenpensioen, waarbij deze is verzekerd door middel van 

een opbouwregeling (uitkeringsovereenkomst). Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en 
wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks een premie vast. Deze is 
momenteel vastgesteld op 27% van de pensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor.  

• Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, past het bestuur van het pensioenfonds de 
ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aan overeenkomstig 
de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Voor actieve deelnemers geldt dat het bestuur 
streeft naar verhoging met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. De 
toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere 
termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het 
pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken 
worden aangepast. 

 
De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn: 

 Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders 
van de toegelaten instelling [en haar groepsmaatschappijen]. 

 De toegelaten instelling [en haar groepsmaatschappijen] is uitsluitend verplicht tot betaling van de 
vastgestelde premies. In geen geval bestaat een verplichting tot bijstorting. 

 Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting. 
 
De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2020 109,3% (ultimo 2019: 113,1%). De 
beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2020 103,1% (ultimo 2018 110,7%). Hiermee voldoet het 
pensioenfonds niet aan de minimaal vereiste 104,2% die is voorgeschreven door De Nederlandse Bank 
(DNB). Er is daarom sprake van een dekkingstekort. Daarnaast is de dekkingsgraad lager dan de 
vereiste dekkingsgraad van 126,0%. SPW dient daarom in het eerste kwartaal van 2021 een 
herstelplan in bij DNB, waarin wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen tien jaar 
tijd de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad. Het bestuur heeft verder 
een financieel crisisplan opgesteld, waarin is beschreven welke aanvullende maatregelen kunnen 
worden genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur neemt, indien blijkt dat het fonds niet 
tijdig kan herstellen, conform dit financieel crisisplan, aanvullende maatregelen. Ook heeft het bestuur 
van het pensioenfonds in 2020 besloten de opgebouwde aanspraken van (gewezen) deelnemers en de 
ingegane pensioenen per 1 januari 2021 niet te verhogen met een gedeeltelijke toeslag. Er was geen 
ruimte voor een gedeeltelijke toeslag, omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2020 lager was 
dan 110%. Voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden was de ambitie van het fonds 1,60% 
(stijging van de prijzen in de periode van juli 2019 tot en met juli 2020). Voor actieve deelnemers was de 
ambitie van het fonds 2,25% (cao-verhogingen in de sector in de periode van 31 juli 2019 tot en met 31 
juli 2020).  
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(15) Nettoresultaat overige activiteiten 
(15.1) Opbrengst overige activiteiten 

 
 
(15.2) Kosten overige activiteiten 

 
 
(16) Netto resultaat overige activiteiten 
(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 2020 2,84%. In 2019 was dit 3,48%.  
 
(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. 
  

Dienstverlening voor derden 63 70

Overige opbrengsten 8 10

Totaal 71 80

Toegerekende personeelskosten 49 47

Toegerekende organisatiekosten 55 36

Afschrijvingskosten activa t.d.v. de exploitatie 2 3

Totaal 106 86

Toegerekende personeelskosten 497 411

Toegerekende organisatiekosten 663 729

Afschrijvingskosten activa t.d.v. de exploitatie 17 22

Totaal 1.177 1.162

Wijkonderhoud 32 34

Overige kosten 39 37

Totaal 71 71

Rente en betalingskorting VPB 148 0

Rekening courant banken 1 1

Termijndeposito's en spaarrekeningen 0 0

Totaal 149 1

Leningen Gemeente Stichtse Vecht 32 38

Leningen kapitaalmarkt 1.500 1.784

Overige rentelasten 5 0

Overige rentelasten (rente vpb) 0 156

Toegerekende organisatiekosten 11 11

Totaal 1.548 1.989
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Jaarresultaat voor belastingen conform jaarrekening 24.299 37.043

Bij:

Commerciële afschrijvingen materiële vaste activa 61 81

Waardeveranderingen materiële vaste activa (VOV) 1.119 102

Onderhoud fiscaal aangemerkt als investering 10 55

Fiscaal hoger resultaat verkoop woningen 66 0

Terugname afwaardering lagere WOZ-waarde (schatting) 0 2.654

Correctie mutatie commerciële voorziening 5 4

subtotaal bij: 1.261 2.896

Af:

Fiscale afschrijvingen -820 -362

Niet gerealiseerde waardeveranderingen -20.745 -31.276

Overige waardeveranderingen 1.312 1.000

Waardeveranderingen VOV -1.224 -152

Dotatie HIR verkopen -355 0

Fiscaal geen verkoopresultaat 0 -86

Commercieel geactiveerd onderhoud 0 -5.134

Vrijval verschil leningen o/g -56 -63

Heffingsvermindering verhuurderheffing -477 0

subtotaal af: -22.364 -36.074

Fiscale winst 3.195 3.865

Bij:

Beperkt aftrekbare kosten 5 5

Bijdrage Saneringssteun 0 0

Effect renteaftrekbeperking art. 15b Wet Vpb 0 845

Af:

Investeringsaftrek 0 0

Belastbare winst 3.200 4.715

Af:

Verliesverrekening 0 0

Belastbaar bedrag 3.200 4.715
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In ons geval is er geen sprake meer van belastinglatenties. Hiermee komt de vennootschapsbelasting 
voor 2020 op: 
 

 
 
Per eind 2020 resteerde er geen terug te nemen afwaardering. Het effectieve belastingtarief voor 2020 
is 2,4% (2019: 3,4%). 
  

Acute belastingen 783 1.166

herziening 2017 -1.950 0

herziening 2018 -951 0

herziening 2019 2.706 0

Mutatie latentie leningenportefeuille 103

Totaal 588 1.269
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Gescheiden verantwoording DAEB en niet-DAEB  
 
Resultatenrekening DAEB 

 
  

Resultaat Resultaat

2020 2019

11.1 Huuropbrengsten 17.946 17.476

11.2 Opbrengsten servicecontracten 661 610

11.3 Lasten servicecontracten -628 -586

11.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -713 -673

11.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -7.014 -4.387

11.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -3.300 -2.818

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 6.951 9.622

12.1 Verkoopopbrengsten vastgoedportefeuille 1.322 897

12.2 Toegerekende organisatiekosten -26 -29

12.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.029 -810

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 267 58

13.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.312 -1.000

13.2 Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 20.568 31.705

13.3 Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 

verkocht onder voorwaarden
105 49

13.4 Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoed bestemd 

voor verkoop
0 0

Waardeverandering vastgoed portefeuille 19.361 30.754

15.1 Opbrengsten overige activiteiten 71 80

15.2 Kosten overige activiteiten -106 -86

Netto resultaat overige activiteiten -35 -6

16.1 Overige organisatiekosten -1.177 -1.162

16.2 Leefbaarheid -71 -71

17.1 Waardeveranderingen financiële vaste activa 0 0

17.2 Opbrengst van vorderingen vaste activa en effecten 0 0

17.3 Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 149 1

17.4 Rentelasten -1.548 -1.989

Saldo financiële baten en lasten -1.399 -1.988

Resultaat voor belastingen 23.898 37.207

(18.1) Belastingen -579 -1.203

(18.2) Aandeel in resultaat deelnemingen 0 0

Resultaat na belastingen 23.319 36.004
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Kasstroomoverzicht DAEB  

 
  

Boekjaar Boekjaar

2020 2019

(1.) Operationele activiteiten

Ontvangsten

Huurontvangsten 17.982      17.489      

Vergoedingen 681          646          

Overige bedrijfsontvangsten 89            78            

Ontvangen interest 163          -              

Saldo ingaande kasstromen      A 18.915      18.213      

Uitgaven

Betalingen aan werknemers -1.524      -1.338      

Onderhoudsuitgaven -6.386      -3.530      

Overige bedrijfsuitgaven -2.972      -2.487      

Betaalde interest -1.705      -2.177      

Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van resultaat -15           -17           

Verhuurdersheffing -2.425      -1.935      

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden -74           -78           

Vennootschapsbelasting -1.049      -6.118      

Saldo uitgaande kasstromen      B -16.149     -17.680     

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten       (A -/- B) 2.766       533          

(2.) (Des)investeringsactiviteiten

Materiële vaste activa - ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur 1.324       608          

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi 

periode -              288          

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiele 

vaste activa        C 1.324       896          

Materiële vaste activa - uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur -1.615      -140         

Verbeteruitgaven -1.781      -7.454      

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -              -513         

Investeringen overig -36           -17           

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA        D -3.432      -8.125      

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten    (C -/- D = E) -2.108      -7.228      

(3.) Financieringsactiviteiten

Ingaand

Nieuw te borgen leningen 4.000       13.000      

Uitgaand

Aflossingen  geborgde leningen -4.983      -8.119      

Aflossingen ongeborgde leningen -294         -288         

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.277      4.593       

Toename (afname) van geldmiddelen -619         -2.102      
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Resultatenrekening niet-DAEB  

 
  

Resultaat Resultaat

2020 2019

11.1 Huuropbrengsten 297 288

11.2 Opbrengsten servicecontracten 0 0

11.3 Lasten servicecontracten 0 0

11.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -11 -11

11.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -9 -5

11.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -53 -7

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 224 265

12.1 Verkoopopbrengsten vastgoedportefeuille 0 0

12.2 Toegerekende organisatiekosten 0 0

12.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 0 0

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 0 0

13.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 0 0

13.2 Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 177 -429

13.3 Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 

verkocht onder voorwaarden
0 0

13.4 Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoed bestemd 

voor verkoop
0 0

Waardeverandering vastgoed portefeuille 177 -429

15.1 Opbrengsten overige activiteiten 0 0

15.2 Kosten overige activiteiten 0 0

Netto resultaat overige activiteiten 0 0

16.1 Overige organisatiekosten 0 0

16.2 Leefbaarheid 0 0

17.1 Waardeveranderingen financiële vaste activa 0 0

17.2 Opbrengst van vorderingen vaste activa en effecten 0 0

17.3 Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0

17.4 Rentelasten 0 0

Saldo financiële baten en lasten 0 0

Resultaat voor belastingen 401 -164

(18.1) Belastingen -9 -66

(18.2) Aandeel in resultaat deelnemingen 0 0

Resultaat na belastingen 392 -230



 
 

 

99 
 

Kasstroomoverzicht niet-DAEB  

  

Boekjaar Boekjaar

2020 2019

(1.) Operationele activiteiten

Ontvangsten

Huren 278          279          

Vergoedingen -              -              

Overige bedrijfsontvangsten -              -              

Ontvangen interest -              -              

Saldo ingaande kasstromen      A 279          

Uitgaven

Betalingen aan werknemers -24           -22           

Onderhoudsuitgaven -10           -3             

Overige bedrijfsuitgaven -47           -41           

Betaalde interest -              -              

Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van resultaat -              -              

Verhuurderheffing -              -              

Leefbaarheid -              -              

Vennootschapsbelasting -              -              

Saldo uitgaande kasstromen      B -82           -66           

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten       (A -/- B) 196          213          

(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 196          213          
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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 2020 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 31-12-2018 de 
volgende verhuureenheden: 
 

 
 
Gemeente Stichtse Vecht heeft per 1 januari 2019 64.336 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. Per 31 december 2020 was er geen sprake van uitstaande bedragen aan 
leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten behoeve van bestuurders.  
 
  

31-12-2018 gewogen

weging St.Vecht Wijdemeren Totaal totaal

Woningen

huurwoning 1 2.016          473 2.489       2489

eenheden in verzorgingshuizen 1 95              0 95            95

overige woongelegenheden 1 4                0 4              4

subtotaal 2.115          473          2.588       2.588       

Overige eenheden:

garages en parkeerplaatsen 0,2 294            3 297          59,4

bedrijfsruimten/winkels 1 18              1 19            19

MOG 2 -             0 -           0

overig bezit 0,2 -             0 -           0

subtotaal 312            4              316          78            

Totaal 2.427          477          2.904       2.666       
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In de volgende overzichten zijn de bezoldigingen over 2019 en 2020 weergegeven: 
 

Gegevens 2020   

bedragen x € 1 dhr. M.C.A. Drost 

Functiegegevens directeur-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen           107.276  

Beloningen betaalbaar op termijn             17.693  

Subtotaal           124.969  

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum           147.000  

    

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag 

N.v.t. 

Bezoldiging           124.969  

    

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom 
de overschrijding al dan niet is toegestaan 

N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling 

N.v.t. 

    

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 deeltijdfactor in fte) 1 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 99.792 

Beloningen betaalbaar op termijn 15.234 

Subtotaal 115.026 

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 142.000 

    

Bezoldiging 115.026 
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Gegevens 2020             

bedragen x € 1 
Dhr. C. van 

Diepen 

Dhr. dr. 
J.S.C.M. 

Hoekstra 

Mw. Mr. L. 
van der 

Sluis 

Mw. H. Jorna-
Leussink Msc 

Mw. W. 
van Aren-

donk 

Mw. A.J. 
Stunnen-

berg 

Functiegegevens Voorzitter Overig lid Overig lid Overig lid Overig lid Overig lid 

Aanvang en einde  
functievervulling in 2020 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 30/6 1/1 - 30/6 1/1 - 31/12 8/9 - 31/12 

              

Bezoldiging             

Bezoldiging 
            

13.560  
             

9.040  
                 

4.520  
             

4.520  
       

9.040  
       

3.000  

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

            
22.050  

            
14.700  

                 
7.310  

             
7.310  

      
14.700  

       
4.619  

Onverschuldigd betaald 
en nog niet terug- 
ontvangen bedrag 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging 
            

13.560  
             

9.040  
                 

4.520  
             

4.520  
       

9.040  
       

3.000  

         

Het bedrag van de over-
schrijding en de reden 
waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op  
vordering wegens  
onverschuldigde betaling 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2019             

bedragen x € 1 
Dhr. C. van 

Diepen 

Dhr. dr. 
J.S.C.M. 

Hoekstra 

Mw. Mr. L. 
van der 

Sluis 

Mw. H. Jorna-
Leussink Msc 

Mw. W. 
van Aren-

donk 
  

Functiegegevens Voorzitter Overig lid Overig lid Overig lid Overig lid   

Aanvang en einde  
functievervulling in 2019 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12   

              

Bezoldiging             

Bezoldiging 13.080 8.720 8.720 8.720 8.720   

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

21.300 14.200 14.200 14.200 14.200   

 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen. 
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10. Ondertekening van de jaarrekening 

 
Breukelen, 8 juni 2021 
 
 
Directeur-bestuurder     Raad van commissarissen 
 
 
 
 
M.C.A. Drost      drs. C. van Diepen   
   
 
 
 

11. Overige gegevens 

 
11.1 Statutaire winstbestemming 
Er is geen sprake van een statutaire bepalingen in verband met bestemming van de winst. 
 
11.2 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 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 2020 was er sprake van één meldingsplichtig besluit bij verkoop. Bij de levering van de woning 
Kickestein 30 in Loenen bleek dat de woning door de koper was gekocht met als doel deze te verhuren 
aan een medewerker van zijn bedrijf. Daarop werd de levering uitgesteld en gevraagd om een 
zienswijze van de gemeente, de huurderbelangenorganisatie en werd een verzoek tot goedkeuring 
ingediend bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Nadat hierop goedkeuring werd ontvangen door de 
Aw is de woning alsnog geleverd.  
 
11.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring. 
 

12. Controleverklaring 

 
De onafhankelijke controleverklaring van de accountant behorende bij deze jaarstukken leest u in een 
losse bijlage. 
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Bijlage - overzicht afkortingen 
 
ALV algemene ledenvergadering 
ATAD Anti-Tax 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 
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 
GPR  gemeentelijke praktijkrichtlijn 
HAT huisvesting alleenstaanden of tweepersoons huishouden  
HBO huurdersbelangenorganisatie 
I&A informatie & automatisering 
MJOB meerjarenonderhoudsbegroting 
MOBW Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen 
mv mechanische ventilatie 
NVBW Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties 
NWB Nederlandse Waterschapsbank 
OR ondernemingsraad 
PE permanente educatie 
PKVW politie keurmerk veilig wonen 
RIE risico inventarisatie en evaluatie 
RJ Raad voor de Jaarverslaglegging 
RvC raad van commissarissen 
RGS Referentie Grootboek Schema 
RWU Regioplatform Woningcorporaties Utrecht 
SBR Standard Business Reporting 
SPW Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties 
SUN standaard uitrustingsniveau 
SWRU Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht 
VAR regionale weekkrant huis-aan-huis 
Vhe verhuurbare eenheid 
Vpb vennootschapsbelasting 
VTW Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties 
VvE vereniging van eigenaren 
WACC weighted average cost of capital  
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens 
WNT Wet Normering Topinkomens 
WOM wonen op maat 
WOZ waardering onroerende zaken 
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
ZAV zelf aangebrachte verandering 


