
Geachte heer, mevrouw, 
 
Turbulent. Zo betitelen wij het jaar 2013. Waarom? U leest het in ons jaarverslag 2013, dat u vanaf 
nu vindt op onze website: www.wv.nl.  
 
Turbulent, omdat de rijksoverheid een nieuw wetgevend kader voor corporaties bouwt.  
Turbulent, vanwege de interne dynamiek waarbij we onze ambities aan de zuidrand van Rotterdam 
stevig hebben neergezet. We kiezen voor vernieuwing, verduurzaming en versterking. Ook in deze 
moeilijke tijd, waarin de financiële druk door bijvoorbeeld de verhuurdersheffing oploopt, blijven we 
daar in investeren.  
Om dat te kunnen doen, verandert onze richting en snelheid. We passen onze organisatie er op aan, 
vernieuwen onze samenwerking met bewonersraad Progressie en intensiveren de samenwerking 
met onze gemeenten. 
 
Ik ben benieuwd wat u van onze maatschappelijke prestaties en de daaraan gekoppelde bestedingen 
vindt. Wilt u reageren? Doet u dat gerust. U kunt mij 
mailen: a.vandenbosch@wv.nl.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Alfred van den Bosch 
directeur‐bestuurder 
 
Woonvisie 
Koningsplein 50 
2981 EA  Ridderkerk 
Postbus 91 
2980 AB  Ridderkerk 
 
Tel. 0180‐494949 (algemeen) 
Tel. 0180‐494970 (doorkiesnummer) 
Fax 0180‐494961 
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Bestuursverslag, een turbulent jaar 
 
Dat kun je wel zeggen over 2013. Dat geldt helaas voor de ontwikkelingen in de volkshuisvesting en bij corporaties. Voor 

velen in de maatschappij gaat het helaas vooral nog over de incidenten in de sector en manier waarop de overheid een 

nieuw wetgevend kader rond corporaties bouwt. Hopelijk komt het echte volkshuisvestelijke werk de komende jaren weer in 

de spotlights te staan. Maar turbulent geldt ook zeker ook voor de ontwikkelingen bij Woonvisie. Over het algemeen op een 

positieve wijze. We scherpten onze strategie en ambitie aan en sturen actief op lagere bedrijfslasten en efficiënter werken,  

We intensiveren onze inspanningen om onze woningen daadwerkelijk duurzamer en energiezuiniger te maken. De 

organisatie is in daarvoor in ontwikkeling en past zich aan om klaar te zijn voor de toekomst.   

In dit jaarverslag schetsen wij tegen de achtergrond van de ontwikkelingen onze maatschappelijke prestaties, het financieel 

jaarresultaat 2013 en onze (toekomstige) financiële positie. Het afgelopen jaar baseerden wij voor het eerst onze 

woningwaardering op marktwaarde. Een omvangrijk traject dat zijn weerslag heeft gekregen in de jaarrekening. 

Het bestuursverslag is mede geschreven door de heer C.J.M. Karsten die van 7 oktober 2013 tot 1 mei 2014 interim 
bestuurder van Woonvisie was. Mijn conclusie is dat Woonvisie op veel terreinen goede resultaten heeft bereikt en een 
solide financiële positie kent. Ik hoop dat u dat herkent wanneer u dit verslag leest. 
 
 

Externe ontwikkelingen 
 
In februari 2013 wordt door de regeringspartijen PvdA en VVD met de oppositiepartijen CU, D66 en SGP een 

meerderheidsakkoord gesloten rond het woondossier. Vergaande maatregelen worden daarin verankerd: verruiming van de 

mogelijkheden om de huren te verhogen door een inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2013 en 2014 (vanaf 2015 

de invoering van de huursombenadering) en daartegenover de invoering van de verhuurdersheffing oplopend naar een 

jaarlijkse belasting van 1,5 miljard euro voor de sector. Voor Woonvisie betekent dit gemiddeld 7 miljoen euro per jaar, dat 

staat gelijk aan 1,5 maand huuropbrengsten. Deze verhuurdersheffing dwingt corporaties merendeels de geboden 

huurruimte ook maximaal te benutten. Alleen zo kunnen wij onze ambities in buurten en wijken blijven realiseren. 

 

Eind 2013 zien we als gevolg van deze ontwikkeling en de economische recessie de discussie over de betaalbaarheid van 

de sociale huurwoningen oplaaien. Terecht wordt de vraag opgeworpen wanneer het huurharmonisatiebeleid door de grens 

van de betaalbaarheid voor met name de lagere middeninkomens heen schiet. Maar ook de contramal, zorgen voor de 

toekomst: blijft de verhuurdersheffing gehandhaafd en wordt de invulling van de huurruimte beperkt onder politieke druk? In 

ieder geval wordt er sinds 2013 structureel geld en daarmee investeringscapaciteit aan de volkshuisvesting onttrokken en 

dat is nog niet voorbij. In 2013 komt daar de door ons te betalen saneringssteun aan het CFV (de zogenaamde Vestia 

heffing) nog eens bij; voor Woonvisie in 2013 een bedrag van 2 miljoen euro. 

 

In oktober 2013 sluit AEDES een wat „tandenknarsend‟ akkoord met Blok: de sector stemt dan maar in met de (tijdelijke) 

verhuurdersheffing, maar krijgt wel ruimte om (middel-)dure huurwoningen te bouwen. Dat biedt Woonvisie de mogelijkheid 

om (beperkt) huurwoningen te bouwen voor de doelgroep met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning en te laag 

voor een koopwoning. In de Novelle op de Herziening van de Woningwet die begin 2014 verschijnt, wordt deze mogelijkheid 

helaas weer beperkt. Het akkoord, dat een basis voor een genormaliseerde relatie tussen de overheid en de 

corporatiesector leek te vormen, lijkt daarmee van tafel. Het valt te bezien in hoeverre de Novelle uiteindelijk in de wet wordt 

opgenomen. De „geest‟ van de Novelle is echter wel duidelijk: corporaties zijn er nog voornamelijk voor de huisvesting van 

de laagste inkomensgroepen. De prestatievelden worden ingekrompen, de niet puur volkshuisvestelijke activiteiten (niet- 

DAEB) moeten worden afgescheiden en moeten geheel commercieel, dat wil zeggen zonder WSW borging, worden 

gefinancierd. Hoewel ook Woonvisie in haar beleid het huisvesten van de laagstbetaalden meer centraal stelt, beoordelen wij 

de Novelle als te rigide. Met veel andere corporaties vrezen wij dat dit ten koste gaat van de aanpak van de herstructurering 

in wijken, de mogelijkheid om te kunnen differentiëren in het woningaanbod en het realiseren van woningen voor de 

huishoudens die nu in onze woningmarkt tussen wal en schip vallen.  
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Interne ontwikkelingen 

Woonvisie anticipeert in 2013 op de externe ontwikkelingen. Zo benutten we de maximale ruimte om de huren te verhogen, 

waarbij we ons realiseren dat de uitgaven voor het wonen voor onze huurders flink omhoog gaan. Maar we snijden ook in 

eigen vlees. We bezuinigen structureel op onze bedrijfskosten en hanteren in onze begroting een vacaturestop. Onze 

onderhoudsuitgaven worden kritisch bezien en beperkt. In onze bouwplannen blijven we ambitieus, maar gaan we bewust 

terug naar wat minder vierkante meters en sturen we op lagere bouwkosten en hogere aanvangshuren. Deze aanpassingen 

worden eind 2013 vertaald in onze begroting voor 2014 en onze meerjarenramingen. Dan blijkt dat we niet hoeven in te 

leveren op onze ambities om onze woningvoorraad te vernieuwen en kunnen we nog woningen van andere corporaties in de 

BAR-gemeenten overnemen. 

 

Vanaf 2013 waarderen we ons bezit op marktwaarde, een forse inspanning, die er naast een meer consistente waardering 

toe moet gaan leiden dat we in de exploitatie van onze complexen beter kunnen sturen op gewenst rendement. Die 

rendementssturing zal vanaf 2014 moeten worden ontwikkeld. 

 

Eind 2013 besluiten we ook onze organisatie aan te passen. De afdeling Bedrijfsvoering en Beleid wordt deels rechtstreeks 

onder de directie geplaatst en deels bij de afdeling Financiën gevoegd; de functie van adjunct-directeur komt te vervallen. 

Deze veranderingen komen de efficiency en de slagvaardigheid van de organisatie ten goede.  

Voor de medewerkers van Woonvisie is dit na de reorganisatie van nog geen twee jaar terug, alweer een verandering. Daar 

zal het niet bij blijven. Begin 2014 constateerden we dat de inrichting van de organisatie vooral op het gebied van ICT, maar 

ook ten aanzien van AO/IC informatie- en risicomanagement en control verbetering vraagt. Daaruit volgt geen 

grootscheepse reorganisatie, maar wel tal van aanpassingen in taken en verantwoordelijkheden die uiteraard medewerkers 

raken en/of mogelijkheden bieden. Woonvisie blijft voortdurend in beweging. 

 

Koers bevestigd, scherper sturend 

Eind 2013 bevestigden we onze koers, maar formuleerden we onze strategie en ambities scherper. We zijn er vooral voor de 

huishoudens met een lager inkomen (< 34.229 euro) en uitgaande van de huidige omvang van ons bezit willen we jaarlijks 

aan 500 huishoudens uit deze doelgroep een voor hen nieuwe woning verhuren.  

 

We willen onze verouderde woningvoorraad (veelal portieketagewoningen uit de jaren ‟50 en ‟60 van de vorige eeuw) beter 

laten aansluiten op de huidige vraag van ouderen naar een levensloopbestendige woning, de duurzaamheid van ons bezit 

verbeteren en onze onderhoudskosten beperken. We formuleren dat concreet: de komende tien jaar willen we bijna 1.500 

woningen slopen en 1.300 nieuwe woningen realiseren (dan wel woningen renoveren met een met nieuwbouw vergelijkbare 

kwaliteit). In onze meerjarenbegroting hebben we precies in beeld in welke complexen en op welke termijn we deze 

kwaliteitsslag willen realiseren. Een groot deel van de nieuwe woningen willen we uiteraard realiseren als betaalbare 

huurwoning, concreet: 1.000 nieuwe betaalbare huurwoningen in tien jaar. De overige woningen worden wat duurder: voor 

de mensen met een inkomen tot 45.000 euro. Of we deze woningen kunnen financieren is als gevolg van veranderende 

regelgeving echter zeer de vraag. Die groep kunnen we deels ook op een andere manier bedienen; we besloten zo‟n 300 

extra woningen, merendeels eengezinswoningen te gaan verkopen.  

 

We blijven volop aandacht houden voor de leefbaarheid van onze wijken; dat vinden we nodig onder andere vanwege de 

instroom van bewoners van buiten de gemeentegrenzen, vooral in onze verouderde woningvoorraad in Ridderkerk. We 

bezuinigen niet op de inzet van onze wijk- en huismeesters en onze woonconsulenten.  

 

Tenslotte bevestigen we onze ambitie om op termijn te komen tot één slagvaardige en efficiënt werkende corporatie met zo‟n 

15.000 betaalbare woningen in de BAR-gemeenten. We zoeken daarvoor graag de samenwerking met onze collega‟s en 

nemen zo mogelijk bezit over van corporaties van buiten de BAR-gemeenten die daar wel bezit hebben.  
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Onze prestaties in 2013  

In dit jaarverslag leest u van alles over onze maatschappelijke prestaties in 2013. De belangrijkste daarvan wil ik er hier 

uitlichten.  

 

Wij bieden betaalbaar wonen 

Wie in Albrandswaard en Ridderkerk goede en betaalbare woonruimte nodig heeft, kon ook in 2013 bij Woonvisie terecht. 

Ruim meer dan de voorgeschreven 90 procent, namelijk 98 procent, van de vrijkomende woningen met een huur tot 681,02 

euro werd in 2013 verhuurd aan huishoudens met een inkomen onder 34.229 euro (bedragen 2013). We pasten de 

inkomensafhankelijke huurverhoging toe, maar zorgden er met een sociaal streefhuurbeleid en aftopping van de huren 

tegelijkertijd voor dat er voldoende betaalbare woningen blijven. We verkochten zes woningen. 

 

De woningvoorraad is afgestemd op de toekomstige vraag 

We zetten in 2013 flinke stappen voorwaarts in de noodzakelijke kwaliteitsslag in ons woningbezit. Eind 2013 is een 

gedragen besluit genomen over de herstructurering van een groot gebied in het centrum van Ridderkerk. Veel bewoners zijn 

inmiddels naar een nieuwe woning vertrokken, zodat we spoedig kunnen starten met de sloop van 200 woningen en de 

nieuwbouw van 160 woningen in de eerste fase. Samen met de bewoners namen wij afscheid van hun oude woonbuurt met 

de samenstelling en publicatie van het boekje Afscheid van een wijk. 

Ook voor de renovatie van 42 woningen aan de Geerlaan en de herontwikkeling van 46 woningen in Rijsoord werden 

plannen gemaakt. De besluitvorming volgt begin 2014. Samen met het project Kleidijk (26 woningen) in Rhoon werken we 

daarmee al aan 274 nieuwe woningen. 

Hier staat tegenover dat we begin 2014 helaas moesten besluiten het nieuwbouwproject Het Zand af te blazen. De 

investeringen voor 42 betaalbare huurwoningen maar ook 68 (te) dure huurwoningen vonden we in het huidige tijdsgewricht 

onaanvaardbaar hoog, zeker in combinatie met het risico dat de dure huurwoningen moeilijk te financieren en in de huidige 

markt moeilijker verhuurbaar zijn.  

 

Voor het woningbezit in Albrandswaard stelden we onze plannen vast. Ook daar verbeteren we de komende jaren de 

energiekwaliteit van grote delen van het bezit. Voor de oudste ca. 100 woningen uit onze voorraad zijn ingrijpender 

maatregelen nodig. Daarover overlegden wij met de bewonerscommissie en de gemeente, zodat we de plannen begin 2014 

definitief kunnen vormgeven. 

Voor de doelgroep met een zorgvraag hebben we voldoende toegankelijke woningen 

Met trots leverden wij net voor de zomer acht appartementen aan de Kievitsweg in Ridderkerk-Slikkerveer op.  

Het jaar 2013 stond voor de doelgroep senioren met een zorgvraag in het teken van enkele maatregelen, maar vooral 

planvorming. We spraken met de zorgorganisaties over de toekomstbestendigheid van bijzondere woonvormen (o.a. van 

zorgcentrum Reyerheem en de aanleunwoningen van ‟t Ronde Sant), inventariseerden de mogelijkheden zorg te verlenen in 

onze woningen, dachten na over de werkwijze rond (zorg)alarmering en bereidden de realisatie van stallingsruimten voor 

scootmobielen voor. 

Aan de Rijnsingel rondden we de verbetering van de toegankelijkheid van 300 woningen af. Bewoners vinden minder 

obstakels op hun pad dankzij verhoogde galerijvloeren en automatische deuren. 

Het woonklimaat in onze wijken en buurten is goed 

Onze veertien huismeesters en wijkbeheerders zijn het eerste aanspreekpunt voor klanten in de complexen en buurten waar 

zij werken. Ook in 2013 kwam de helft van hun kosten voor rekening van Woonvisie (490.000 euro). Samen zorgden zij voor 

een schone en veilige woonomgeving voor meer dan 2.500 huurders. Deze medewerkers staan in nauw contact met de 

consulenten en opzichters. Samen met hen en medewerkers van Sport en Welzijn en de gemeente vormen zij sinds 2012 

wijkteams die snel kunnen handelen als er in de wijk iets aan de hand is.  

In 2013 ontwikkelden we een wijkmonitor. In deze monitor is een breed scala aan gegevens opgenomen die ons een goed 

beeld moeten geven van de aandachtspunten in elke wijk. De wijkmonitor werd gevolgd door de eerste serie 

wijkactieplannen, plannen die ook gedeeld en besproken zijn met onze partners in de wijken. De wijkmonitor bevestigde ons 

beeld van de wijken: het is over het algemeen prima wonen in Albrandswaard en Ridderkerk. Waar het minder fijn wonen is, 

is de oorzaak vooral te vinden in botsende leefstijlen en gewoonten van bewoners. 
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Aan veiligheid werken we al meer dan tien jaar door toepassing van het Politiekeurmerk Veilige Woning. Als we een aantal 

dit jaar verlopen certificaten nog meetellen, staat meer dan de helft van de woningen (4.600 woningen) nu te boek als veilige 

woning. 42 procent van ons woningbezit heeft een geldig certificaat.  

 

We hebben een actieve en verbindende rol in netwerken 

Woonvisie was ook in 2013 partner in of ondersteuner van de verschillende netwerken in en voor de wijken: zorgnetwerk, 

buurtbemiddeling, WWZ-beraad, Wmo-partneroverleg, buurtpreventie en de wijkteams en participeerde in de projectgroepen 

voor de wijkontwikkelingsprogramma‟s van Slikkerveer en Ridderkerk-Centrum. 

We zorgen voor een duurzame woningvoorraad en lage energielasten 

Na het isoleren van eerste verdiepingsvloeren in meerdere woongebouwen, waren we in 2013 vooral in de woningen zelf 

aan het werk. De 138 woningen van het Huygensplantsoen werden in een zeer succesvol duurzaamheidsproject energetisch 

fors verbeterd en de ruim 400 appartementen van het Prunusplantsoen en het Goudenregenplantsoen tellen, dankzij isolatie, 

dubbel glas en vernieuwde installaties, vanaf 2014 ook mee in het „groene deel‟ van de woningvoorraad. Aan deze 

werkzaamheden is een participatie- en communicatietraject gekoppeld, waarin bewoners gestimuleerd worden hun 

energieverbruik verder omlaag te brengen. 

Onze dienstverlening was goed 

Hoe klanten onze dienstverlening ervaren, laten wij meten door KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Wij 

scoorden in 2013 een 7,5, maar bleven met onze telefonische bereikbaarheid helaas onder de maat.  

Met bewonersraad Progressie gaven we vervolg aan het gesprek over participatie dat in 2012 onder huurders en 

bewonerscommissies is uitgevoerd. Progressie en Woonvisie ontwikkelden een visie op participatie en de onderlinge 

samenwerking. In 2014 volgt daar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst uit. 

We versterken onze positie aan de zuidrand van Rotterdam 

Onze ambitie een sterke corporatie te zijn aan de zuidrand van Rotterdam, kreeg in 2013 gestalte in gesprekken over de 

mogelijke overname van woningen van collega-corporaties in de omringende gemeenten. 

We waren daarnaast via de overlegstructuur van Maaskoepel en Stadsregio betrokken bij subregionale 

woningmarktafspraken en de nieuwe verordening woonruimtebemiddeling. Hiermee samenhangend namen we het besluit 

onze woningen in de toekomst via Woonnet Rijnmond aan te bieden.  

 

Samen met anderen 

Onze prestaties kunnen we alleen leveren in goede samenwerking met anderen. Een overzicht van al onze stakeholders 

staat in de bijlagen. Deze stakeholders informeren en betrekken we zo mogelijk bij ons beleid, we overleggen over 

gezamenlijke te realiseren doelstellingen en/of participeren met hen in netwerken. Natuurlijk zijn de gemeenten en onze 

huurdersvertegenwoordigers daarbij onze belangrijkste samenwerkingspartners. Met de gemeente Ridderkerk en 

Albrandswaard overlegden we o.a. over onze nieuwbouw en herstructureringsprojecten, over de woonruimteverdeling en de 

huisvesting van bijzondere doelgroepen. Met de gemeente Ridderkerk, Politie en Sport en Welzijn vormen we een netwerk 

waarin we veel aandacht hebben voor de leefbaarheid in onze buurten. Met Progressie overlegden we vier maal, onder 

andere over ons huurbeleid en de woonruimteverdeling. Met 18 bewonerscommissies overlegden wij met vaste regelmaat 

over het beheer van woning en woonomgeving. Met onze zorgpartner Riederborgh overlegden wij over aanpassingen in het 

gebouw anticiperend op de aanpassing in de regelgeving rondom scheiding van zorg en wonen. Met onze zorgpartner Aafje 

werkten wij snel en adequaat samen toen bleek dat het gebouw Reyerheem niet meer voldeed aan de eisen op het gebied 

van brandveiligheid. Ook met Aafje overleggen wij over een noodzakelijke aanpassing van het gebouw als gevolg van de 

veranderende regelgeving.  

Tenslotte wil ik hier de stadsregio Rotterdam noemen. De stadsregio initieerde de „Samenwerkingsafspraken Woningmarkt 

subregio Zuidrand 2014-2020‟. Begin 2014 zijn deze afspraken tussen de BAR-gemeenten, de gemeente Rotterdam en 

zeven corporaties ondertekend. Voor Woonvisie zijn hierin de afspraken over de omvang van de sociale voorraad in de 

BAR-gemeenten een belangrijke leidraad voor haar vastgoedstrategie. 
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Onze financiële positie 

In 2013 behaalden we (voor belastingen) een positief jaarresultaat van 13,3 miljoen euro. Dat is inclusief afschrijvingen en 

waardeveranderingen van in totaal 4,6 miljoen euro. Een mooi resultaat. Daarbij is eveneens verheugend dat we 

opbrengsten en kosten nagenoeg conform de begroting realiseerden. Goede resultaten uit het verleden leiden tot sterke 

financiële ratio‟s ultimo 2013; Woonvisie kent een goede balanspositie. Daarnaast voorzien we de komende jaren eveneens 

gezonde positieve kasstromen, onder andere vanwege onze lage rentekosten. In tegenstelling tot veel andere corporaties 

kan Woonvisie nog veel investeren. En dat is maar goed ook, want we hebben genoeg te doen. 

 

In control 

Woonvisie is naar mijn oordeel in 2013 voldoende „in control‟ om de ambities (bij) te kunnen sturen; daarbij zijn risico‟s 

voldoende inzichtelijk en beheersbaar. We hanteren een planning en control cyclus, de governance is goed ingericht en 

voldoet aan onze branchecodes. Aanbevelingen van de accountant en vanuit de eigen interne controle worden gemonitord 

op navolging. Maar evenzeer is er op dit gebied ook verbetering nodig om in de toekomst als slagvaardige en efficiënte 

corporatie de uitdagingen die er liggen met succes te kunnen waarmaken. Het scherper formuleren van meetbare doelen en 

rapporteren over de voortgang van de realisatie is daar een voorbeeld van. Dat geldt ook voor het beter vastleggen van de 

verantwoordelijkheden en risicomanagement in onze voornaamste bedrijfsprocessen. Begin 2014 is in het MT onderkend dat 

verbeteringen in deze wenselijk zijn en worden er maatregelen genomen (onder andere door de inrichting van Business 

Control bij de afdeling Financiën en Bedrijfsvoering). Woonvisie blijft zich verbeteren. 

 

Inzet middelen 

Voor zover mijn kennis over 2013 gaat, verklaar ik dat al onze middelen in dit jaar volledig zijn aangewend in het belang van 

de volkshuisvesting. 

 

 

 

 

 

 

Alfred van den Bosch 

directeur-bestuurder  
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Governanceverslag 
 

 

In dit verslag beschrijft de raad van commissarissen hoe hij haar taken en verantwoordelijkheden in 2013 heeft ingevuld. De 

raad handelt daarbij conform de 1 juli 2011 geactualiseerde „Governancecode Woningcorporaties‟. Datzelfde geldt voor de 

toepassing van de „Sectorbrede beloningscode bestuurders woningcorporaties‟ en de „Honoreringscode commissarissen‟, 

beide van juli 2010. De raad heeft ook kennis genomen van Wet Normering Topinkomens en het daarop gebaseerde 

ministeriële besluit „Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014‟ 

(november 2013).  

 

Governancestructuur van Woonvisie 

Woonvisie is een stichting. Het bestuur van Woonvisie wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Deze is verantwoordelijk 

voor het formuleren en realiseren van de doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid. Het bestuur is ook 

verantwoordelijk voor de naleving van de statuten, wet- en regelgeving en de beheersing van de risico‟s verbonden aan de 

activiteiten van de corporatie.  

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken van de corporatie en is 

gevraagd en ongevraagd adviseur van de directeur-bestuurder. Bij het uitoefenen van zijn taken hanteert de raad van 

commissarissen primair de statuten van de stichting en het reglement van de raad van commissarissen. Uit de raad van 

commissarissen zijn twee commissies geformeerd: een remuneratiecommissie en een auditcommissie. De taken van beide 

commissies zijn vastgelegd in een reglement. De reglementen zijn gepubliceerd op onze website. 

Woonvisie heeft een integriteitscode, ook deze staat op de website. Woonvisie beschikt hiernaast over een 

klokkenluidersregeling, waarin onder andere is vastgelegd dat er binnen de organisatie een vertrouwenspersoon is. Ook de 

klokkenluidersregeling staat op onze website. 

In 2007 is, samenhangend met de verplichte invoering van de vennootschapsbelasting voor woningbouwcorporaties, 

Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V. opgericht. Op dit moment vinden er geen activiteiten plaats via deze entiteit. 

De governancestructuur is gedurende 2013 niet veranderd. 

Woonvisie kent een Treasurystatuut (2012) dat tenminste iedere twee jaar wordt herzien. Hiernaast beschikt Woonvisie over 

een Verbindingenstatuut en een Investeringsstatuut (beiden in 2013 geactualiseerd). 

 

Samenstelling, profiel, commissies en rooster van aftreden van de raad van 
commissarissen 

De samenstelling van de raad van commissarissen is gedurende 2013 niet gewijzigd. De raad bestond in 2013 uit acht 

leden.  

Naam Geboorte 

jaar 

   Functie Deskundigheid Beroep Belangrijkste nevenfuncties 

T. Beishuizen** 1957 voorzitter Bestuur 

Organisatie 

Financiën 

Bestuurder en 

toezichthouder 

 Development director St. Daniel 
den Hoed 

 Voorzitter Kring ZHZ Rabobank 

 Lid CCC Rabobank 

 Vice-voorzitter RvC Rabobank 
Midden-IJsselmonde  

 Lid raad van advies Social 
Sciene Group UW/LEI 

 Lid comité van aanbeveling 
Wielerronde Barendrecht 

 Voorzitter KNVB district West 2 
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 Lid bondsbestuur KNVB 

 Lid DB KNVB AV 

 Head of Delegation WU 15,16 en 
19 KNVB/UEFA 

R. Schallenberg** 1959 lid  Management 

Organisatie 

HRM 

Governance 

Consultant  Visitator Raeflex 

N.W. van den Berg 1953 lid Vastgoed en 

bouw  

Ontwikkelings- 

manager 

economie 

 Bestuurslid Stichting Rotterdam 
internet Valley 

 Directeur a.i. Glazen Maas 
Exploitatie B.V.  

 Directeur a.i. Glazen Maas  
Infra B.V. 

S.B. Stilling* 1951 lid Wonen en Zorg Directeur-

bestuurder 

Thuiszorg West-

Brabant 

 Lid RvT TCM 
(gebruikersvereniging TIS - 
Thuiszorg Informatie Systeem) 

 Bestuurslid van Het Punt (WMO-
loket) Roosendaal 

 Directeur-bestuurder @ease 
Holding BV 

 Lid van het bestuur van de 
coöperatieve iJGZ 

J. de Blok* 1967 lid Financiën Register-

accountant 

 Directeur/aandeelhouder 
Expl.mij. Stonebuilding BV 
Rotterdam 

 Directeur/aandeelhouder Jayzet 
Investments BV Rotterdam 

I.K.L. de Jong* 1964 lid Vastgoed  Hoofd Vastgoed 

en Grondzaken 

gemeente 

Leiden 

 Lid raad van commissarissen 
Wooninc. Eindhoven 

 Voorzitter raad van 
commissarissen Mozaïek Wonen 
Gouda 

W.B. van Hekken 1969 vicevoorzit

ter 

Financiën Head of Credit 

Risk 

Management 

Rabobank 

Voorne Putten 

 Docent (project)financiering voor 
de Academie voor Bouw en Infra 

J. Londema 1964 lid Ruimtelijke 

ontwikkeling, 

leefbaarheid, 

duurzaamheid, 

juridisch 

Geen  Vakbondsconsulent Sociale 
Zekerheid Abvakabo-FNV regio 
Rotterdam  

 Columnist Platform A 

* lid auditcommissie 

** lid remuneratiecommissie 

De raad van commissarissen kent een profielschets, die op de website van Woonvisie te vinden is. De raad meent dat in de 

huidige samenstelling de gevraagde aandachtsgebieden voldoende in de raad aanwezig zijn. Hiernaast acht de raad het van 

belang dat ten minste drie van de zeven leden een maatschappelijke binding hebben met zowel Ridderkerk als met Rhoon. 

Op dit moment voldoet de raad aan dit criterium.  

In overeenstemming met de statuten zijn de leden van de raad benoemd voor een periode van vier jaar.  



12 

 

In tegenstelling tot de (binnenkort te herijken) statuten is op grond van de Governancecode slechts eenmaal herbenoeming 

voor een periode van vier jaar mogelijk. De raad volgt dit laatste principe; de leden kunnen dan ook maximaal een keer 

worden herbenoemd.  

 

Rooster van aftreden van de raad van commissarissen per 31 december 2013 

Naam Benoemd per 
Herbenoemd/te 

herbenoemen per  
Aftredend per 

De heer T. Beishuizen 1-4-2012 2016 2020 

Mevrouw S.B. Stilling 1-1-2008 nee 2016 

De heer J. de Blok RA 1-5-2009 2013 2017 

Mevrouw drs. I.K.L. de Jong MRE 1-5-2009 2013 2017 

Mevrouw J. Londema* 1-4-2012 2016 2020 

De heer N.W. van den Berg* 1-4-2012 2016 2020 

De heer drs. R. Schallenberg MMC** 1-4-2012 2016 2020 

* benoemd op voordracht van Progressie (huurdersvertegenwoordiging) 

** benoemd op voordacht van de ondernemingsraad 

De heer drs. W.B. van Hekken was per 1 januari 2014 aftredend en niet herbenoembaar. Omdat de raad op den duur streeft 

naar een samenstelling van vijf leden is de vacature niet ingevuld. Omdat de heer Van Hekken specifieke kennis heeft van 

de sector woningcorporaties en financiering is afgesproken dat hij nog een jaar, uiterlijk tot 31 december 2014, als adviseur 

van de raad optreedt. De vergoeding voor Van Hekken is in overeenstemming met de honorering van de leden van de raad. 

Per 1 januari 2014 is de heer R. Schallenberg als vicevoorzitter benoemd. Alle leden voldoen aan de eisen van 

onafhankelijkheid conform de Governancecode. 

Per 14 maart 2014 maakt mevrouw S.B. Stilling geen deel meer uit van de raad van commissarissen. 

Informatieverzameling door de raad 

Via tal van bronnen verkreeg de raad in 2013 informatie die noodzakelijk is om zijn toezichthoudende rol voldoende in te 

vullen. Uiteraard volgen de leden van de raad alert de voorstellen en maatregelen van de landelijke, regionale en lokale 

overheid met betrekking tot wonen en de mogelijke gevolgen daarvoor voor Woonvisie. Dit gebeurt onder andere via de 

informatievoorziening van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties, via de nieuwssite en het magazine van 

branchevereniging Aedes. 

Via de werkorganisatie wordt de raad op de hoogte gehouden van relevant nieuws in de lokale pers. 

Een beeld van het gevoerde beleid van Woonvisie, de bereikte resultaten en de relevante (markt)ontwikkelingen vormde de 

raad zich door: 

 Informatie van het bestuur. Onder andere zijn in 2013 geagendeerd en besproken: het jaarverslag 2012, begroting 2014 
en meerjarenraming 2014-2023 en de per vergadering schriftelijk verstrekte informatie van de bestuurder. Diverse 
investeringsbesluiten werden aan de raad voorgelegd. Belangrijk voor de informatievoorziening zijn de vier besproken 
kwartaalrapportages over de voortgang van de voorgenomen activiteiten met aandacht voor besteding budgetten, de 
projectontwikkeling, liquiditeitsprognose en treasury activiteiten. De raad is door de bestuurder meegenomen in de 
afwegingen rondom het zoeken naar besparingen in de bedrijfskosten. Hiernaast is de raad door de interim bestuurder 
eind 2013 voldoende geïnformeerd over een herijking van de strategie en sturing. 
 



13 

 

 Informatie van de accountant: het jaarverslag is besproken in aanwezigheid van de accountant; de rapportage interim 
controle is besproken in de auditcommissie en de voltallige raad. 
 

 Informatie vanuit het CFV (Toezichtsbrief) en vanuit het WSW (kredietwaardigheid, faciliteringsvolume) en het Ministerie 
van BZK (Oordeelsbrief). 
 

 Informatie van belanghouders: één rvc-lid was aanwezig bij de stakeholdersbijeenkomst voor gemeenteraad en college 
van B en W op 14 maart 2013. 
 

 De voorzitter en de op voordracht benoemde leden waren aanwezig bij een overlegvergadering met Bewonersraad 
Progressie c.q. bij een overlegvergadering met de Ondernemingsraad. 
De leden bezochten bijeenkomsten, seminars e.d. op het gebied van volkshuisvesting en via de VTW een update over 
RvC/governance. Mevrouw I. de Jong volgde een leergang voor commissarissen en toezichthouders bij ESAA Erasmus 
Executive Programs.  

 De op voordracht van de huurdersorganisatie benoemde leden namen tenminste twee maal, op uitnodiging deel aan 
het vooroverleg van Progressie. 
 

De raad is van mening dat zij gedurende 2013 voldoende in de diepte en de breedte is geïnformeerd en die informatie 

voldoende heeft besproken om haar toezichtrol adequaat in te kunnen vullen.  

 

Toetsingskader van de raad 

Het kader voor het uitoefenen van de toezichtstaak van de raad is in 2013 gevormd door de statuten, ter zake doende wet- 

en regelgeving (waaronder het BBSH), de door Woonvisie onderschreven Aedescode, de strategie van Woonvisie zoals 

deze vastligt in „Goed Wonen‟ en „Werk aan de Woning‟, het ondernemingsplan met daarin beschreven de voorgenomen 

activiteiten gedurende 2013-2016 en ten slotte de elementaire beginselen van goed ondernemerschap. Op grond van dit 

kader beoordeelt de raad in ieder geval de bestuursbesluiten met betrekking tot de realisatie van volkshuisvestelijke doelen, 

de continuïteit van Woonvisie, de risico‟s die verbonden zijn aan de activiteiten van Woonvisie, de opzet en werking van 

interne beheersings- en controlesystemen, het kwaliteitsbeleid, de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording, de 

financiële verslaggeving en het de naleving van wet- en regelgeving. Bijzondere omstandigheid in 2013 is, dat de 

strategische visie eind 2013 door de interim bestuurder is herijkt; deze herijkte visie lag daarna ten grondslag aan de 

beoordeling van bestuursbesluiten. 

 

Vergaderingen en besluitvorming van de raad 

De raad van commissarissen is in het afgelopen jaar tien maal in een reguliere vergadering bijeen geweest.  

Zonder aanwezigheid van het bestuur heeft de raad in juli, onder begeleiding van een extern deskundige, het eigen 

functioneren geëvalueerd.  

De raad van commissarissen nam in 2013 de volgende belangrijkste besluiten. 

Met betrekking tot het functioneren van de stichting en de raad van commissarissen: 

 De bespreking van de risicomanagementrapportage primair te beleggen bij de auditcommissie. 

 Herbenoeming van I.K.L. de Jong en J. de Blok.  

 De benoeming van de heer R. Schallenberg als vicevoorzitter per 1 januari 2014. 
 
Met het oog op het realiseren van de doelstellingen van de stichting: 

 De goedkeuring van het besluit voor de realisatie van het bouwplan Kleidijk. 

 Het goedkeuren van een investering in zorgcentrum Riederborgh (tegen een kostendekkende huurverhoging) opdat 
daar zwaardere zorgcliënten kunnen worden gehuisvest.  

 Goedkeuren van de herijkte strategische visie 'Strategie en sturing'. 

 Het goedkeuren van het startdocument voor de herstructurering van het Centrum (fase 1); sloop 200 woningen, 
nieuwbouw 160 woningen. 

 Het goedkeuren van de begroting en jaarplan 2014. 
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Vanwege de continuïteit van de stichting en het beperken van risico’s: 

 Het goedkeuren van jaarverslag en jaarrekening 2012. 

 Het besluit dat de controller te allen tijde rechtstreeks toegang heeft tot de raad van commissarissen ingeval hij daartoe 
aanleiding ziet. 

 Het besluit om een interim bestuurder aan te stellen. 

 Het goedkeuren van het verbindingenstatuut. 

 Instemming met het voorstel van de auditcommissie om als accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V te 
herbenoemen. 

 Vaststelling van de investeringskaders zoals opgenomen in het investeringsstatuut. 

 Het goedkeuren van het verstrekken aan het WSW van een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht tot 
hypotheekvestiging op ons bezit dat als onderpand bij het WSW bekend is. 

 

De raad heeft investeringsbesluiten met betrekking tot het Centrum en Het Zand niet goedgekeurd. Risico‟s in afzet van 

koop- en duurdere huurwoningen, en ook aanbestedingsrisico‟s lagen daaraan ten grondslag. Na herijking van de strategie 

is een investeringsbesluit op basis van een bijgestelde vastgoedstrategie in het Centrumplan wel goedgekeurd. 

De raad van commissarissen kent een remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter. De 

commissie draagt zorg voor het bezoldigingsbeleid en de beoordeling van het bestuur. Deze commissie heeft vanwege het 

vertrek van directeur-bestuurder mevrouw F.A. de Graaf en het benoemen van een interim bestuurder veelvuldig vergaderd.  

De raad kent eveneens een auditcommissie die in 2013 vier keer vergaderde. De belangrijkste onderwerpen waren: de rol 

van de controller, informatiebehoefte van de raad, jaarrekening, jaarverslag en accountantsverslag 2012, invoeren 

marktwaardewaardering en –sturing, interne controle eerste en tweede ronde 2013, begroting 2014 en meerjarenbegroting, 

managementletter 2013 in aanwezigheid van de accountant, interne controleplan 2014 en de fraudescan 2013. 

 

De raad als werkgever 

De raad functioneert als werkgever voor de directeur-bestuurder. Tot 2 september 2013 was dit mevrouw F.A. de Graaf. De 

raad van commissarissen stelde in 2009 het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van mevrouw De Graaf vast, 

passend binnen de „Sectorbrede beloningscode bestuurders woningcorporaties‟. De belangrijkste afspraken over de 

beloning zijn: een functiecontract (dus geen overeengekomen arbeidsduur), een contract voor onbepaalde tijd, inschaling in 

functiegroep D, een vast salaris, ontwikkeling van het vaste salaris op basis van een beoordeling door de raad van 

commissarissen van de ontwikkeling van de bestuurder in haar functie, een eindejaarsuitkering van 7 procent, een bruto 

kostenvergoeding van 250 euro per maand en een bruto mobiliteitsbijdrage van 750 euro per maand. 

Per 1 januari 2013 was de honorering van mevrouw De Graaf 8.215,80 euro bruto per maand (dat is 113.378 euro bruto per 

jaar inclusief 8 procent vakantietoeslag en 7 procent eindejaarsuitkering). De directeur-bestuurder neemt verplicht deel aan 

de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Van de maandelijkse premie voor 

deze voorziening houdt Woonvisie een percentage in op het maandloon van de directeur-bestuurder dat overeenstemt met 

het percentage van werknemers op wie de CAO Woondiensten van toepassing is. Ook de overige arbeidsvoorwaarden zijn 

gebaseerd op de CAO Woondiensten.  

Over 2013 (1 januari – 30 november) ontving mevrouw De Graaf conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) de 

volgende beloning: 

Naam Beloning Belastbare 

vaste en 

variabele 

onkosten-

vergoedingen 

Voorzieningen  

ten behoeve van 

beloningen 

betaalbaar op 

termijn 

Uitkeringen bij 

beëindiging 

dienstverband 

Totaal 

F.A. de Graaf €  108.181 €  9.000 €  22.661 €  66.288 €  206.130 
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In de zomer van 2013 kwamen de raad en mevrouw F.A. de Graaf tot de conclusie dat het beter was afscheid van elkaar te 

nemen. In goed overleg werd de arbeidsrelatie per 30 november 2013 beëindigd; in dit kader ontving mevrouw De Graaf een 

beëindigingsvergoeding. De vergoeding en uitkering einde dienstverband valt binnen de regels van de WNT.  

Per 7 oktober 2013 werd de heer C.J.M. Karsten als directeur-bestuurder a.i. benoemd, met als specifieke taken onder 

andere het duidelijk neerzetten van de ondernemingsstrategie en het in gang trekken van (besluitvorming over) enkele grote 

vastgoedprojecten.  Met de heer Karsten is een managementfee van 1.100 euro per dag (excl. BTW) overeengekomen. In 

2013 is aan de heer Karsten in totaal een vergoeding van 50.600 euro (exclusief BTW) verstrekt. De vergoeding voor de 

heer Karsten valt binnen regels van de WNT. 

De raad van commissarissen heeft vastgesteld, dat het bestuur, zowel mevrouw De Graaf als de heer Karsten, onafhankelijk 

binnen de organisatie heeft gewerkt.  

Eind 2013 is de raad van commissarissen gestart met de werving van de nieuwe directeur-bestuurder. Na een intensief 

selectietraject is de heer Alfred van den Bosch per 1 mei 2014 benoemd. Van den Bosch heeft een lange carrière in de 

volkshuisvesting achter de rug. In 1990 startte hij zijn loopbaan bij het Woningbedrijf Amsterdam en werkte daarna voor 

Woongroep Holland. Sinds 2001 beklede hij directiefuncties bij de Alliantie. Woonvisie kan met Van den Bosch rekenen op 

jarenlange ervaring in en gedegen kennis van de volkshuisvesting. De raad van commissarissen ziet uit naar de 

samenwerking in de komende periode. 

 

Honorering van de raad 

Met ingang van 1 juli 2010 is de „Honoreringscode commissarissen‟ in woningcorporaties van kracht. Aan deze code toetst 

de raad de honorering van zijn leden. De hoogte van de honorering over 2013 is door de raad vastgesteld op 12.412 euro 

(exclusief BTW) voor de voorzitter en 8.275 euro (exclusief BTW) voor de leden.  

De honorering is per 1 januari 2014 niet verhoogd. Deze honorering past binnen voornoemde code. Met betrekking tot de 

honorering heeft de raad kennis genomen van het besluit „Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2014‟. De raad concludeerde dat de huidige honorering van de leden van de raad zo‟n tien 

procent boven deze regeling ligt, maar concludeerde eveneens dat toepassing van het overgangsregime passend is. 

 

De raad en de Governancecode 

Woonvisie onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en de algemeen verbindende verklaring daarvan. De raad 

meent volledig conform de code te functioneren.  
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Verklaring van de raad van commissarissen 

Conform het reglement van de raad van commissarissen van Woonvisie heeft de raad van commissarissen aan 

PrincewaterhouseCoopers Accountants N.V. opdracht verstrekt om de jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013 te 

onderzoeken. Het accountantsrapport is in de vergadering van 16 juni 2014 door de raad van commissarissen met de 

accountant besproken. De accountant heeft in de vergadering van de auditcommissie d.d. 27 mei 2014 een toelichting 

gegeven op de belangrijkste zaken en er is kennisgenomen van de door de accountant afgegeven goedkeurende verklaring.  

Op grond hiervan heeft de raad van commissarissen de jaarrekening en het jaarverslag goedgekeurd. Tevens verklaart de 

raad van commissarissen dat alle leden volledig onafhankelijk hebben gefunctioneerd. De raad is van mening dat het intern 

toezicht in 2013 naar beste kunnen en op goede wijze is ingevuld.  

De raad van commissarissen is de bestuurder(s) en alle medewerkers van Woonvisie dank verschuldigd voor inzet in het 

afgelopen jaar.  

Ridderkerk, 16 juni 2014 

 

T. Beishuizen  (voorzitter) 

drs. R. Schallenberg MMC (vicevoorzitter)    

N.W. van den Berg  (lid)    J. Londema   (lid) 

J. de Blok RA  (lid)    drs. I.K.L. de Jong MRE (lid) 
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De organisatie        
 

 

Het zijn de mensen die het doen! Met 95 medewerkers werkte Woonvisie in 2013 hard aan het realiseren van haar 

doelstellingen. In vergelijking met veel van onze collega‟s heeft Woonvisie relatief weinig medewerkers (Woonvisie 1 fte per 

110 gewogen verhuureenheden (vhe); landelijk (cijfer 2012) 1 fte per 89 gewogen vhe; referentie (cijfer 2012) 1 fte per 95 

gewogen vhe). Een van de oorzaken hiervan is dat Woonvisie weinig middenkaderfuncties heeft. Daardoor kennen we korte 

lijnen en kunnen we slagvaardig opereren. 

De discussie over beperking van de bedrijfslasten bij corporaties en efficiënter werken is desondanks Woonvisie niet voorbij 

gegaan. In 2013 besloten we daarom scherper te sturen. Dit kreeg zijn weerslag in de begroting 2014 waarbij we de 

besloten structureel 0,5 miljoen euro te bezuinigen op onze bedrijfskosten en vacatures niet meer in te vullen.  

In dit licht moet ook de organisatieaanpassing worden gezien waartoe eind 2013 werd besloten. De afdeling Bedrijfsvoering 

en Beleid werd gesplitst, waarbij staffuncties rechtstreeks onder de directie zijn geplaatst en Bedrijfsvoering werd 

toegevoegd aan de afdeling Financiën. Deze aanpassing werd per 1 februari 2014 gerealiseerd. Door deze aanpassing is de 

bovenkant van onze organisatie versmald, de coördinatie rondom de dagelijkse uitvoering versterkt en daarmee de 

slagkracht in de besluitvormingsprocessen vergroot.  

 

organisatieschema per 1 juni 2014 

 

De formatie 

Wij sloten 2013 af met 92 medewerkers die gezamenlijk 83,83 fte1 invulden; een fte staat binnen onze organisatie gelijk aan 

36 uur. Daarnaast stond er per 31 december 4,89 fte aan openstaande of niet ingevulde vacatures. 

De 92 medewerkers zijn onder te verdelen in 45 vrouwen en 47 mannen. De gemiddelde leeftijd bij de vrouwen is 43,6 jaar 

en bij de mannen is deze 48,9 jaar. De gemiddelde leeftijd voor de totale organisatie is net als vorig jaar 46,3 jaar. 

  

                                                           
1 fte = fulltime equivalent 
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Het gemiddelde aantal jaren dienstverband komt voor 2013 op 11,1 jaar. Hieraan ligt de onderstaande grafiek als grondslag: 

Dienstverband Vrouwen Mannen 

< 1 jaar 2 3 

1 - 10 jaar 24 23 

11 – 20 jaar 10 13 

> 20 jaar 9 8 

 

In 2013 kwamen zeven medewerkers nieuw in dienst, bij drie medewerkers kwam een einde kwam aan de dienstbetrekking 

en van tien medewerkers is de arbeidsovereenkomst omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. 

 

Control  
 

In 2013 zijn voortdurend de prestaties, de beheersomgeving en de risico‟s waar mogelijk geanalyseerd en beoordeeld. 

Werkzaamheden op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle vinden structureel plaats. In 2013 zijn 

twee audits uitgevoerd. Diverse processen hebben zo weer de revue gepasseerd en de rapportage is besproken met het 

directiebestuur en de auditcommissie. De verbeteringsvoorstellen worden overgenomen en uitgevoerd. Over de voortgang 

wordt in de periodieke managementinformatie gerapporteerd.  

 

Integriteit 
 

Het management en ook de raad van commissarissen spreekt minimaal één keer per jaar over integriteit. Ieder jaar wordt 

beoordeeld of onze integriteitscode nog actueel is. De code is beschikbaar op onze website. 

In 2013 is de fraudescan uitgevoerd en besproken. 

We nemen diverse maatregelen om integriteit te waarborgen, zoals een standaard voor inkoop- en aanbesteding, goede 

noodzakelijke functiescheiding, periodiek aandacht in de afdelingsoverleggen.  

 

Ziekteverzuim 

Het verzuimpercentage steeg van 3,5 procent in 2012 naar 4,7 procent in 2013. Het landelijk gemiddelde in 2013 bedroeg 

3,7 procent2. In totaal hebben 67 medewerkers zich in het afgelopen jaar 129 keer ziek gemeld. Het gemiddelde 

verzuimfrequentiecijfer (aantal ziekmeldingen gedeeld door het totaal aantal medewerkers in dienst dat jaar) steeg van 1,2 

naar 1,4 keer. Daarnaast groeide de gemiddelde verzuimduur in dagen (van 7,2 uur) naar 10,9 (was 7,7 in 2012). 

 

Opleiding  
 

In dit verslagjaar besteedden wij aan vorming en opleiding (inclusief seminars, coaching e.d.) een bedrag van circa 171.500 

euro. Dit komt neer op 4,1 procent van de bruto loonsom en is inclusief 42.000 euro die besteed is vanuit het Individueel 

Loopbaan Budget. Zonder dit bedrag komt het percentage van de bruto loonsom uit op 3,1 procent. 

In het najaar van 2013 volgde een grote groep medewerkers een cursus projectmatig werken, als onderdeel van het 

professionaliseringstraject binnen Woonvisie. Er is gestart met kennisdeling met collega-corporaties door samenwerking met 

Patrimonium Barendrecht en een werkbezoek aan Qua Wonen in Krimpen aan den IJssel. In 2014 bouwen we de collegiale 

kennisuitwisseling verder uit. 

Stagiairs 

Wij boden 15 stageplaatsen aan op verschillende niveaus en van verschillende duur. Wij kijken bij het aanbieden van 

stageplekken naar opdrachten die jongeren de kans bieden werkervaring op te doen of hun afstudeeropdracht bij ons uit te 

voeren, maar die ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan onze producten en die ons helpen bij ons werk.  

Woonvisie neemt ook deel aan een nieuw initiatief: de Academie van Strategisch Gebouwbeheer.  

                                                           
2 bron: CBS, categorie L (verhuur en handel van onroerend goed) 
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Dit is een groep pas afgestudeerde HBO- en WO-studenten die een jaar lang onder begeleiding van TU Delft en 

professionals voor bedrijven opdrachten uitvoeren op het gebied van integraal vastgoed beheer. Voor Woonvisie 

onderzoeken zij de mogelijkheden voor energetische en bouwkundige verbeteringen voor een vijftal complexen aan de 

Rijnsingel en omgeving in Ridderkerk-Bolnes. 

 

 

Ondernemingsraad 
 
De ondernemingsraad van Woonvisie bestond in 2013 uit Erica Houtman, Herman Schinkel, Ron van de Polder, Jan 

Peetoom en Rob van Slobbe.  

Het mandaat van de ondernemingsraad verliep in december, daarom zijn er verkiezingen gehouden. Met ingang van januari 

2014 neemt Marijke Roskam het stokje over van Jan Peetoom, de overige leden zijn herkozen. 

De personeelsvertegenwoordiging vergaderde zeven keer met de directeur-bestuurder en na het vertrek van deze met een 

afvaardiging van de raad van commissarissen en de directeur bestuurder ad interim. Daarbij kwam onder andere aan de 

orde: het vertrek van de directeur-bestuurder, de werving van een nieuwe directeur-bestuurder, een organisatiewijziging, het 

variabele gedeelte van de eindejaarsuitkering, werkkostenregeling, personeelsgids, jaarverslag en de begroting 2014. 
Advies is gevraagd over een organisatiewijziging bij de afdeling Bedrijfsvoering en Beleid en het aantrekken van een 

directeur-bestuurder a.i. 
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Kwaliteit van het bezit 
 

Nieuwbouw, aanpassingen, verkoop en onderhoud zijn de middelen om onze woningvoorraad aan te laten sluiten 

bij de vraag, woonwensen en kwaliteitseisen. In een (nieuw) strategisch voorraadbeleid bepaalden wij in 2012 welke 

ingrepen in de komende jaren nodig zijn. In 2013 startten wij met de uitvoering van enkele van deze ingrepen en 

werkten wij hard aan de kwaliteit van ons bezit. 

 

Ons bezit 
 

Op 31 december 2013 omvatte onze woningvoorraad 8.821 woningen, 8.044 in Ridderkerk en 777 in Albrandswaard. Het 

woningbezit was onder te verdelen in: 

Ridderkerk 
eengezinswoningen 3.003  37% 
appartementen  5.041  63% 
 
goedkoop < € 374     653    8% 
betaalbaar laag < € 574 5.240  65% 
betaalbaar hoog < € 682 1.761  22% 
(middel)duur > € 682    390    5% 
 
Centrum   1.569  19% 
West      948  12% 
Oost      863  11% 
Slikkerveer  1.013  13% 
Bolnes   1.661  21% 
Drievliet   1.656  20% 
Het Zand      117    1% 
Rijsoord      174    2% 
Oostendam       43    1% 
 
Albrandswaard 
eengezinswoningen    494  64% 
appartementen     283  36% 
 
goedkoop < € 374       36    5% 
betaalbaar laag < € 574    494  63% 
betaalbaar hoog < € 682    230  30% 
duur > € 682       17    2% 
 
Rhoon      711  92% 
Poortugaal       66    8% 
 

Nieuwbouw 
 

Riedertoren 

Het totale project van 79 koop- en huurwoningen en een parkeergarage, inclusief de buitenruimte is in de zomer 2013 

afgerond. De verkoop van de woningen is matig verlopen en besloten is om in 2014 de laatste 13 koopwoningen te gaan 

verhuren. 

 

Kievitsweg 

De acht nieuwe appartementen met gemeenschappelijke ruimte en een zusterpost die wij realiseerden voor cliënten van 

Stichting De Poort in het voormalige Groene Kruisgebouw zijn in het voorjaar opgeleverd.  
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Louise de Colignylaan 

Wij verbeterden de toegankelijkheid van dit complex, daterend uit 1980, door het plaatsen van een tweede lift. Ook 

realiseerden wij hier een ruimte voor onze huismeesters. 

 

Ridderkerk-Centrum 

In dit gebied worden 200 woningen gesloopt en 160 nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen staan gepland met 

start bouw januari 2016. Er is gestart met de herhuisvesting van de bewoners en eind 2013 heeft al ruim de helft van deze 

bewoners een nieuwe woning gevonden.  

In december is besloten over het nieuwbouwprogramma en in januari 2014 is gestart met de selectie van een ontwikkelende 

bouwer. 

 

Rijsoord   

Het identiteitstraject, waarbij de bewoners van Rijsoord aangeven wat wenselijk is voor Rijsoord, is afgerond. In dit 

identiteitstraject hebben we de Rijsoordenaar leren kennen. We zijn op zoek gegaan naar de antwoorden op de volgende 

vragen: Wie zijn de Rijsoordenaren? Waarom woont men graag in Rijsoord? We hebben dit gevraagd aan de huurders van 

de Gerard Alewijnszstraat en Dominee Sleeswijk Visserstraat, maar ook aan de 'overige' Rijsoordenaren (eigenaren van 

koopwoningen, moeders op het schoolplein, bezoekers van de kerstmarkt enzovoort). 

Aan een afvaardiging van de huidige huurders (de klankbordgroep) zijn verschillende scenario's voorgelegd voor het aantal 

en het type woningen en de architectonische uitstraling hiervan. Begin 2014 is er een plan voor 44 nieuw te bouwen 

woningen aan de Gerard Alewijnszstraat en Ds. Sleeswijk Vissterstraat vastgesteld. In de tweede helft van 2014 start het 

laatste deel van het sociale traject met de klankbordgroep. In deze bijeenkomsten wordt o.a. de communicatie, het beheer 

en het sociaal plan ten aanzien van de herhuisvesting van de huidige bewoners besproken.  

 

Kleidijk 

Voor de 26 nieuwbouw eengezinswoningen aan de Kleidijk is de planontwikkeling voltooid. Juridische bezwaren in de 

bestemmingsplanprocedure zorgden voor wat vertraging. In maart 2014 is de eerste paal geslagen. De woningen worden in 

het najaar van 2014 opgeleverd. 

 

Geerlaan  

Eind 2013 besloten we van start te gaan met de verdere ontwikkeling van de Geerlaan. In 2014 worden de alternatieven 

sloop/nieuwbouw voor 42 woningen onderzocht. Vervolgens wordt ook het overleg met bewoners en gemeente over de 

planontwikkeling verder opgepakt.  

 

Riederborgh 

Riederborgh wil in het zorgcentrum meer verpleegplaatsen realiseren en daarvoor verzorgingsplaatsen opgeven. De 

bouwkundige aanpassing die hiervoor nodig is, is programmatisch en financieel uitgewerkt. Het verzoek van Riederborgh om 

de investering te verwerken in een huurcomponent keurde de raad van commissarissen op 30 september 2013 goed. 

 

Het Zand 

In maart 2014 besloten wij niet door te gaan met ontwikkeling van deze locatie volgens de plannen die er nu liggen.  

Koningsplein 

De afronding van het Koningsplein in Ridderkerk wordt door projectontwikkelaar Leyten uit Rotterdam ontwikkeld. We zijn in 

overleg met Leyten om een twintigtal appartementen af te nemen in de eerste fase van dit plan in het centrum van 

Ridderkerk.  

Oranjestraat en Prinses Margrietstraat 

De nieuwbouwwoningen en het gezondheidscentrum zijn in 2012-2013 opgeleverd. Met deze ontwikkeling van 201 

huurwoningen, 68 koopwoningen en 12 bedrijfsruimtes is de vernieuwing van Slikkerveer-Zuidoost voltooid.  

Op één woning na zijn alle woningen, inclusief een kavel, verkocht.  
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Reyerheem 

Voor dit complex onderzoeken wij samen met zorginstelling Aafje de renovatiemogelijkheden om het gebouw op de lange 

termijn te laten aansluiten bij de veranderende zorgvraag. In 2013 startten wij al met bouwkundige en installatietechnische 

ingrepen die noodzakelijk waren voor het gebouw voor de korte termijn.  

 

Onderhoud 
 

In 2013 gaven wij bijna 16 miljoen euro uit aan onderhoud. Aan de hand van Corporatie in Perspectief (benchmark van CFV) 

over 2012 vergeleken wij onze onderhoudsuitgaven met die van onze collega‟s. Wij kunnen stellen dat onze 

onderhoudskosten in 2013 nagenoeg onder het landelijk gemiddelde en die van onze referentiegroep liggen.  

 

Om scherp te kunnen sturen op onderhoudskosten maken wij een onderscheid in „moeten‟ en „willen‟. Zo maken wij 

strategische keuzes in waar en wanneer wij onderhoud plegen. 

In april 2013 besloten wij tot het vervroegd uitvoeren van energiebesparingsprojecten om het gunstige aanbestedingsklimaat 

en de verlaging van de BTW op arbeid van 21 procent naar 6 procent te benutten. Het betreft een bedrag van 2,5 miljoen 

euro, waarvan ongeveer 1,3 miljoen euro een verhoging is van de onderhoudsbegroting en 1,2 miljoen euro een investering 

in energetische maatregelen. Doel was om deze extra maatregelen binnen de vastgestelde onderhoudsbegroting uit te 

voeren. Dit doel is bereikt, door aanbestedingsvoordeel en door uitstel van een aantal werkzaamheden in het kader van de 

actualisatie van het strategisch voorraadbeleid voor Albrandswaard. 

Opgemerkt moet worden dat niet de gehele begroting in 2013 uitgevoerd kon worden. De werkzaamheden zijn wel geheel 

voorbereid en aanbesteed, maar worden vanwege de late start van de voorbereiding pas in het tweede kwartaal 2014 

afgerond.  

In 2013 verstrekten wij 8.876 reparatieopdrachten, dat komt neer op 1,0 verzoek en 219 euro per verhuureenheid. 

Inventarisaties en sanering van asbest leidden tot 61.000 euro ten laste van het budget reparatieverzoeken wat een 

verdubbeling van kosten ten opzichte van 2012 betekent.  

Het mutatiebudget van 1,5 miljoen euro is gebaseerd op historische realisatie en een verwacht aantal mutaties. Het aantal 

mutaties in 2013 bedroeg 5 procent minder dan begroot. De gemiddelde kosten per verhuureenheid bedroegen 168 euro in 

2013 en zijn ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. Mutatiebeleid waarbij bewoners met langduriger huurcontracten 

worden beloond door een korting op de mutatietarieflijst te geven, draagt voor circa 5 procent mee in de totale mutatiekosten 

en volgt het beeld uit 2012.  

Het contractonderhoud is met 18 procent onderschreden, dankzij gunstige aanbesteding en verlaging van het BTW 

percentage op arbeid. 

Voor de verschillende onderhoudswerkzaamheden hebben wij afspraken met uitvoerende partijen over prijzen en het 

prestatieniveau van het uit te voeren werk. Gemiddeld 77 procent van de onderhoudsopdrachten is op deze basis 

uitgevoerd. In 2013 bereidden wij een procesondersteuning voor die het mogelijk maakt om vanaf 2014 kwaliteitscontrole te 

registreren in ons primaire systeem. Alleen als partijen aan de gestelde normen voldoen komen zij in aanmerking voor de 

jaarlijkse verlenging van het servicecontract. 

47% 

8% 
9% 

13% 

9% 

14% planmatig onderhoud

contractonderhoud

kwaliteitsonderhoud

klachtenonderhoud

mutatieonderhoud

overig
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Woningverbetering  
Woningverbeteringen zoals dakkapellen, vaste trappen, dubbel glas, cv-installaties, zonneschermen en dergelijke worden 
altijd aangebracht op verzoek van huurders. In 2013 kregen we 162 verzoeken, waarvan wij er 153 honoreerden. Tegenover 
de kosten staat een verhoging van de kale huur.  
 
ZAV 

Wij kregen 340 aanvragen voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV), variërend van wijzigingen in vloer- of 

wandafwerking, plaatsing van schotelantennes, luxe keukens of wijziging van indeling van kamers. We stelden voor deze 

vorm van woningverbetering in 2013 nieuw beleid op, waarin we ruimere mogelijkheden en duidelijker richtlijnen opnamen 

voor toegestane aanpassingen en de vergoedingen die wij daaraan koppelen.  

 

Veiligheid 

Begin 2013 stelden wij ons veiligheidsbeleid vast en de maatregelen die nodig zijn om veilig te wonen zijn onder handen. 

70 procent van ons woningbezit voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, dat is ons streven. Ruim 4.500 van onze 

woningen kregen al het certificaat “Veilige Woning”, onderdeel van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Bij planmatig 

onderhoud, bij mutatie en nieuwbouw worden onze woningen opgeleverd met voorzieningen volgens de geldende normen 

van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.  

Open verbrandingstoestellen zijn een grote zorg. Daarom plaatsten we in alle woningen met een dergelijk toestel een CO-

melder. Bij de woningen waar het toestel eigendom is van de huurder, stelden we de voorwaarde dat de huurder een 

onderhoudsabonnement voor het toestel afsluit. In 2013 vervingen wij in 125 woningen een open verbrandingstoestel voor 

een gesloten toestel. In de komende jaren blijven wij toestellen vervangen en ook verdwijnen er vele met de sloop van 

woningen zodat wij in 2020 geen open verbrandingstoestellen meer in ons woningbezit hebben. 

Wij stelden in 2013 ons asbestbeleid vast. Onderdeel hiervan is een complete inventarisatie van in welke woningen op welke 

plek en in welke vorm asbest zit. Wij besloten bereikbaar asbest op zo kort mogelijke termijn te verwijderen; een planning is 

in 2013 opgesteld en bewoners zijn actief benaderd. 

 

Duurzaamheid en energiebesparing  

Duurzaam en „groen‟ ondernemen staan op de agenda. Zowel grootschalig als kleinschalig. Onze grootste inspanning is het 

beperken van de CO²-uitstoot door energiemaatregelen in en aan onze woningen. We liggen op schema om onze 

energiedoelstelling voor 2022 (70 procent van onze woningen naar minimaal label B) te halen. Ook in ons eigen kantoor 

verminderen we het energiegebruik met LED-verlichting en zonnepanelen. 

Op allerlei fronten houden wij rekening met de duurzaamheidseisen van deze tijd. We isoleren onze woningen zo goed 

mogelijk en we kiezen voor verwarmingsinstallaties die zuinig omgaan met energie of die gebruik maken van alternatieve 

energiebronnen. Duurzaamheid combineert zich op totale woonlasten dan met betaalbaarheid. 

In 2013 is het percentage woningen met energielabel A of B met ongeveer 3 procent toegenomen ten opzichte van 2012. 

Jaarlijks zal dit met nog gemiddeld 5 procent toenemen, dat is ons streven, zodat in 2022 70 procent van ons bezit tenminste 

label B heeft. 

Situatie 2013  
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(Ver)huurbeleid 

 

Ons huurbeleid is gericht op het behoud van zoveel betaalbare woningen als nodig is voor de huisvesting van de 

doelgroep. Over het gewenste aantal maakten wij afspraken met de gemeente Ridderkerk en de gemeente 

Albrandswaard. 

 

Betaalbaarheid aanbod 

De financiële bereikbaarheid van woningen is belangrijk voor de primaire aandachtsgroep van sociale huisvesting en komt 

terug in afspraken met de gemeenten over nieuwbouw en woonruimteverdeling. In 2011 kwam de betaalbaarheid van het 

wonen in een heel ander licht te staan door toewijzingseisen uit Europese regelgeving. Tot de betaalbare woningen worden 

alle woningen verstaan met een huur onder de huurtoeslaggrens van 681,02 euro, ofwel 92 procent van het aanbod in 2013. 

Voor veel mensen is de grens van 574,35 euro, de tweede aftoppingsgrens uit de Wet op de huurtoeslag, een betere 

maatstaf voor betaalbaarheid. Ongeveer 73 procent van het woningaanbod in 2013 had een huur onder die huurprijs.  

Om de betaalbaarheid van het aanbod ook in de toekomst te kunnen waarborgen is in de Strategische Visie 2014-2024 de 

gewenste opbouw van de portefeuille over tien jaar vastgesteld. Een belangrijk sturingsmiddel is om dit te bereiken is de 

hoogte van de streefhuur. Elk jaar worden de streefhuren opnieuw bekeken en waar nodig bijgesteld. Uitgangspunt is een 

juiste verhouding tussen huurprijs en kwaliteit. Ligging, uitstraling, mutatiegraad, het aantal reacties op een vrijkomende 

woning en ook kwaliteitsaspecten nemen wij hierin mee. In 2013 lag het gemiddelde streefhuurpercentage op 76 procent.  

 

Huisvesting van de doelgroep 

Woningen met een huur binnen de grens van de Wet op de huurtoeslag zijn in eerste instantie bedoeld voor de lagere 

inkomensgroepen. Woonvisie verhuurde in 2013 ruim 98 procent van de vrijkomende woningen met een huur onder 681,02 

euro aan een huishouden met een inkomen onder 34.229 euro en voldeed daarmee ruimschoots aan de eis uit de Europese 

regelgeving. 

Wordt gekeken naar de BBSH-aandachtsgroep, een afbakening op basis van inkomen, leeftijd en aantal personen in het 

huishouden, dan ligt de verdeling anders. De aandachtsgroep kan gezien worden als het aandeel huishoudens dat in het 

bijzonder is aangewezen op woningen met een huurprijs tot 574,35 euro. De aandachtsgroep slaagde voor 82 procent, iets 

meer dan in 2012, binnen het aanbod in die prijsklasse. De grote keuzevrijheid in het woonruimteverdeelsysteem biedt 

huishoudens uit de aandachtsgroep de mogelijkheid te kiezen voor een duurdere woning, maar slechts een beperkt aantal 

deed dit. Van de huishoudens die niet tot de aandachtsgroep behoorden, betrok iets meer dan 60 procent een woning met 

een huur onder 574,35 euro. Deze woningzoekenden hoorden niet bij de aandachtsgroep, maar hadden (bijna) allemaal wel 

een inkomen onder 34.229 euro. 

Van het totale woningaanbod in 2013 werd 64 procent toegewezen aan de BBSH-aandachtsgroep. 

 

Inkomensafhankelijk huurverhoging 

De regering besloot in 2013 het zogenaamde scheefwonen aan te pakken. Ruim een kwart van de huurwoningen van 

woningcorporaties wordt bewoond door scheefwoners. Er is sprake van scheefwonen als een huishouden met een inkomen 

hoger dan 33.614 euro in een DAEB-woning woont. Het aandeel scheefwoners ligt in veel gemeenten in de Randstad ruim 

boven het landelijk gemiddelde. Voor onze huurders ligt het percentage op ongeveer 36 procent.  

 

Om scheefwonen tegen te gaan kregen verhuurders de mogelijkheid om bij de jaarlijkse huurverhoging een deel van het 

huurverhogingspercentage afhankelijk te maken het inkomen van de huurder. Woonvisie heeft de inkomensafhankelijke 

huurverhoging in zijn geheel doorgevoerd. 
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Het basishuurverhogingspercentage is vastgesteld op de inflatie van 2,5 procent plus 1,5 procent en kwam daarmee uit op 4 

procent. Huurders met een inkomen tussen 33.614 en 43.001 euro kregen een huurverhoging van 4 plus 0,5 procent en 

huishoudens met een inkomen boven de 43.001 euro kregen een huurverhoging van 4 plus 2,5 procent. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn veel huurbezwaarschriften ingediend, in totaal 450. Aan de hand van de juiste 

inkomensgegevens is in veel gevallen het huurverhogingspercentage gecorrigeerd. Dertig bezwaarschriften kwamen 

uiteindelijk terecht bij de Huurcommissie.  

Huurbetaling en huurachterstand 

Bezit Huurachterstand Huuromzet Percentage huurachterstand 

Bedrijfs onroerend goed € 76.905 € 1.706.520 4,51% 

Maatschappelijk onroerend goed € - € 2.446.143 0,00% 

Woningen Albrandswaard € 115.382 € 4.940.320 2,34% 

Woningen Ridderkerk € 804.553 € 50.976.221 1,58% 

Uit exploitatie € 7.384 € - - 

Eindtotaal € 1.003.740 € 60.069.203 1,67% 

 

De huurachterstand is ten opzichte van 2012 in 2013 verder toegenomen van 1,21 naar 1,67 procent voor het totale 

woningbezit. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Een hiervan is de aanhoudende crisis. Meer huurders die voorheen 

nooit huurachterstand hadden, lopen nu continu één maand achter met betalen (zogenoemde „slepers‟). Woonvisie heeft 

convenanten met o.a. de gemeente om huisuitzetting zo veel mogelijk te voorkomen door meer huurders aan te melden voor 

schuldhulpverlening bij Plangroep. De afspraak is dat huurders vanaf het moment dat zij zijn aangemeld bij Plangroep, geen 

verdere huurachterstand mogen opbouwen. In de praktijk blijven toch achterstanden toch oplopen. Verder moeten we ook 

hand in eigen boezem steken en vaststellen dat door drukte niet altijd voldoende daadkrachtig op betalingsachterstanden is 

ingegrepen. Begin 2014 is een intensief verbetertraject ingezet. Diverse acties moeten er toe leiden dat de huurachterstand 

eind 2014 naar 1,2 procent is teruggebracht. Belangrijkste verandering daarbij is dat  meer wordt ingezet op acties in de 

eerste achterstandsfasen en dit via een minnelijk incassoproces. Hierbij worden huurders dan vroegtijdig aangesproken en 

dit voorkomt dat achterstanden oplopen.  

We moesten in 2013 constateren dat nieuwe huurders kwetsbaar zijn voor het oplopen van achterstanden. 7 procent van de 

nieuwe huurders, en relatief vaak huurders in de leeftijdscategorie tussen de 40 en 50 jaar, bouwden in hun eerste jaar al 

een huurachterstand op. Vanaf het tweede kwartaal worden nieuwe (kwetsbare) huurders intensiever gevolgd en vinden er 

regelmatig „aftersalesgesprekken plaats.  

Huurtoeslag 

In november 2013 kwam van de Belastingdienst het bericht dat de huurtoeslag vanaf 1 januari 2014 niet meer direct 

overgemaakt zou worden naar de verhuurder, maar rechtstreeks naar de huurder. Woonvisie ontving voor ongeveer 1.550 

huurders huurtoeslag. Wij informeerden alle huurders in november 2013 schriftelijk over deze wijziging om problemen met 

de huurbetaling voor de maand januari 2014 zoveel mogelijk te voorkomen.  

Betalingsregelingen 

In de loop van 2013 hebben we geïnvesteerd in het vaker proberen af te sluiten van betalingsregelingen met onze huurders. 

Zowel huurders als ook Woonvisie hebben hier belang bij, extra juridische kosten worden hiermee vermeden. Op 31 

december 2013 hadden wij 116 betalingsregelingen lopen met een totaalbedrag van 69.200 euro; een forse stijging ten 

opzichte van voorgaande jaren. 

Wet schuldsanering natuurlijk persoon (WSNP) 

Op 31 december 2013 stonden 10 huurders geregistreerd in de WSNP met een totaalbedrag van 12.000 euro. 
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Bij de deurwaarder 

Op 31 december 2013 hadden wij 108 zittende en 67 vertrokken huurders bij de deurwaarder in behandeling. Hiermee is 

een huurschuld van respectievelijk 158.000 euro en 186.600 euro gemoeid. 

Ontruimingen 

Doel is het aantal huisuitzettingen zo laag mogelijk te houden. Woonvisie heeft met de gemeente Ridderkerk, de GGD, 

stichting Vivenz en Conclusion BV een convenant preventie huisuitzetting getekend.  

Door tijdige interventie trachten de betrokken partijen woningontruimingen op basis van huurachterstand tegen te gaan. Het 

voorkomen van veel persoonlijk leed, veelal door psychosociale oorzaak en om zoveel mogelijk maatschappelijke kosten te 

voorkomen, wegen als belangrijke factor. Woonvisie meldt de huurder aan bij schuldhulpverlening na een achterstand van 

minimaal twee en maximaal vier maanden.  

In 2013 werden (slechts) vijf woningen ontruimd. Dit waren allemaal ontruimingen op grond van huurachterstand. Opvallend 

hierbij is dat in vier gevallen sprake is van „vertrek met de noorderzon‟. De huurachterstand (zonder alle kosten) voor deze 

vier gevallen bedroeg ruim 19.000 euro. 

Huurderving 

Huurderving is gestegen van 0,6 procent in 2012 tot 0,7 procent van de totale huuropbrengst in 2013. De stijging is vooral 

toe te schrijven aan leegstand in verband met tijdelijke verhuur/sloop, maar ook nog steeds aan een aantal moeilijk te 

verhuren woningen. 

 

Woningzoekenden 

Eind 2013 stonden ruim 7.000 woningzoekenden ingeschreven. Dat zijn er 300 meer dan eind 2012. Het percentage 

woningzoekenden dat actief reageert op het woningaanbod lag in 2013 opnieuw lager dan het jaar ervoor. Slechts 24 

procent van de woningzoekenden reageerde een of meerdere keren (2012: 28 procent). 

 

Urgentieaanvragen 

Er zijn in 2013 totaal 13 urgenties aangevraagd en afgegeven in Ridderkerk: 7 urgenties op medische gronden, 5 urgenties 

op grond van woonlasten en 1 urgentie op grond van de Hardheid clausule. We ontvingen 7 urgenties van buiten de 

gemeente Ridderkerk. Opvallend is dat er dit jaar geen enkele urgentie is afgegeven op grond van geweld en bedreiging.  

In Albrandswaard worden de urgenties afgegeven via de SUWR, hierover zijn bij ons geen gegevens bekend. 

 

Woningmutaties 

De ruim 500 huuropzeggingen in 2013 zorgden voor een stijging van de mutatiegraad ten opzichte van 2012 van 5,4 naar 

5,7 procent. De mutatiegraad varieerde enorm per wijk. De meeste mutaties werden geteld in Ridderkerk-Centrum. Van de 

bijna 200 mutaties in deze wijk hadden er 130 betrekking op woningen die vallen in het herstructureringsgebied. 

Reacties en acceptaties 

Op elke vrijkomende woning reageerden gemiddeld een kleine 40 woningzoekenden. Toch werd niet elke woning even 

makkelijk verhuurd, gemiddeld moest een woning 2,2 keer worden aangeboden. In 2012 was dat 2,8 keer. Daarmee leek 

verhuren iets eenvoudiger dan een jaar geleden. De aanbiedingen in het uitverhuistraject van de sloop in Ridderkerk-

Centrum en de (tijdelijke) verhuur van de daar leegkomende woningen beïnvloedden dit cijfer positief. 

 

Van de nieuwe bewoners kwam 65 procent uit dezelfde gemeente, Ridderkerk of Albrandswaard, 26 procent uit de regio en 

9 procent uit andere gemeenten. Dat relatief veel lokale woningzoekenden een woning vonden, is deels ook het gevolg van 

de extra labeling die plaatsvond in het herhuisvestingstraject in Ridderkerk-Centrum. 
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Gemiddelde wachttijd 

De woningzoekenden die in 2013 bij ons een woning vonden, stonden gemiddeld ongeveer drie jaar ingeschreven. Starters 

hadden gemiddeld 34 maanden nodig en doorstromers moesten 36 maanden geduld hebben. 

 

Bijzondere doelgroepen 

Woonvisie stelt jaarlijks tien woningen beschikbaar voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Wij hebben hiervoor 

een samenwerkingsverband met Stichting IJsselmonde-Oost en Stichting Pameijer. In 2013 verhuurden wij geen woningen 

aan Stichting Pameijer en twee woningen aan Stichting IJsselmonde-Oost. De veranderingen door de scheiding van wonen 

en zorg maken de vraag vanuit organisaties als IJsselmonde-Oost en Pameijer nu en in de toekomst kleiner. Wij zijn met 

deze organisaties in gesprek hoe deze doelgroepen in de toekomst toch goed terecht kunnen op de woningmarkt.  

Daarnaast zijn aan de Kievitsweg acht appartementen gerealiseerd voor (jonge) mensen met een fysieke beperking.  

 

Statushouders 

Per 1 oktober 2012 is de nieuwe werkwijze Plaatsing Statushouders van start gegaan. Vertrekpunt in de nieuwe 

toewijzingsprocedure is dat het COA een kandidaat (of kandidaten) aan de gemeente toewijst en dat de gemeente in 

samenwerking met de woningcorporatie vervolgens de huisvesting regelt. Na de koppeling heeft de corporatie tien weken de 

tijd om een woning beschikbaar te stellen. 

In Albrandswaard zijn in totaal 17 statushouders geplaatst in 7 woningen. Woonvisie stelde 1 woning ter beschikking.  

In Ridderkerk zijn er in totaal 25 statushouders geplaatst, verdeeld over 9 woningen, van wie 2 met hun gezin zijn herenigd.  

 

Convenant screening aspirant-huurders 

Op grond van het convenant screening aspirant-huurders zijn kandidaten van buiten Ridderkerk gescreend. In één geval 

werd een code rood afgegeven met de opmerking om deze kandidaat het voordeel van de twijfel te geven. Woonvisie heeft 

besloten vanwege betalingsproblemen uit het verleden deze kandidaat de woning niet toe te wijzen. In alle andere gevallen 

werd code groen afgegeven. 

Check sociaal 

Bijna alle kandidaten voor een woning worden gecheckt op kredietwaardigheid. Op het moment dat Woonvisie in 2012 

begon met deze check, leverde dit maandelijks ongeveer 12x een code rood op. Code rood duidt op betalingsproblemen. 

In 2013 is hierin een sterke daling te zien. Maandelijks komen wij nog hooguit eenmaal een code rood tegen. Dit betekent 

overigens niet direct dat een woning niet wordt toegewezen.  

Convenant gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast zittende bewoners 

In 2012 is er een convenant tussen de gemeente Ridderkerk, de politieregio Rotterdam-Rijnmond en Woonvisie afgesloten 

dat tot doel heeft de gegevens van overlastplegers uit te wisselen om op die manier tot een meer integrale aanpak van 

woonoverlast te komen. Hiervan worden geen gegevens bijgehouden. 

 

Verkoop 

We verkopen leegkomende woningen in een bepaald aantal oudere complexen die excentrisch liggen ten opzichte van ons 

overige bezit en we verkopen de leegkomende Koopgarant-woningen. Deze woningen worden niet opnieuw met Koopgarant 

verkocht, omdat wij het product te risicovol vinden en omdat onze primaire doelgroep hier niet mee geholpen wordt. 

In 2013 zijn 5 huurwoningen in de verkoop gekomen waarvan 4 verkocht (2 verkocht met overdracht in 2014). Er zijn 5 

Koopgarant-woningen teruggekocht waarvan inmiddels 2 weer zijn verkocht.  

Eind 2013 is ook het besluit genomen de verkooppool uit te breiden van ongeveer 100 woningen naar 391 woningen. De 

verkooppool is voornamelijk uitgebreid met eengezinswoningen in de wijken West, Oost, Bolnes en Centrum. Gezien de 

moeilijke markt is voor 2014 ingezet op de verkoop van 13 woningen.  
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Verkoop nieuwbouw 

De verkoop van nieuwbouwwoningen verloopt traag, dat past in het tijdsbeeld. Vooral de woningen in de Riedertoren vragen 

extra aandacht en verkoopstimulerende maatregelen. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om alle woningen te 

verkopen. De 13 woningen die niet verkocht zijn, worden in 2014 verhuurd. Deze omzetting van koop naar huur levert een 

extra beslag op het vermogen op van € 330.000,-. 

Op een twee-onder-een-kapwoning in de Oranjestraat na, zijn de overige woningen in de diverse projecten verkocht. 

 

Project  Totaal te verkopen  Verkocht  Onverkocht 

Oranjebuurt  33  32  1 

Riedertoren  38  25  13 

Marijkehof  3  3 0 

Margrietstraat ZABO)  4  4  0 
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Betrekken van bewoners bij beleid 
 

 

Woonvisie vindt het belangrijk om te weten wat huurders willen en hoe zij onze woningen en diensten ervaren. We 

hechten dan ook veel waarde aan het overleg met onze klanten, formeel en collectief via de bewonerscommissies 

en bewonersraad Progressie en individueel in ons dagelijks werk. 

 

Bewonersraad Progressie 

Met bewonersraad Progressie is veelvuldig overleg geweest. Onder begeleiding van bureau Gerrichhauzen en Partners zijn 

de eerste belangrijke stappen gezet in de richting van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de gezamenlijke 

zoektocht naar nieuwe vormen van bewonersparticipatie. Dit traject wordt in 2014 afgerond. Verder spraken wij met 

Progressie over onder andere de jaarlijkse huurverhoging en het huurbeleid 2013, onderhoudsbeleid 2014, de nieuwe 

woonruimteverordening, het veiligheids- en duurzaamheidsbeleid, verkoopbeleid, communicatieplan asbest en wijziging van 

de algemene huurvoorwaarden. 

 

Bewonerscommissies  

In 2013 waren er 18 bewonerscommissies actief. Daarvan waren er 17 in Ridderkerk en 1 in Albrandswaard. Nieuwkomer 

was de bewonerscommissie voor de Riedertoren. Van de bewonerscommissie van de Riederborgh aanleunwoningen namen 

wij aan het eind van het jaar afscheid. Alle commissieleden legden hun taak neer gezien hun hoge leeftijd. Er zijn geen 

nieuwe leden gevonden. 

Met de bewonerscommissies vindt minimaal één maal per jaar overleg plaatst. 

 

KWH huurlabel 

Hoe klanten onze dienstverlening ervaren, laten wij beoordelen door KWH, het kwaliteitsinstituut voor woningcorporaties. Wij 

voeren het huurlabel al sinds 2006. In 2013 behielden we het label, maar scoorden we onvoldoende op telefonische 

bereikbaarheid. Samen met het maken van duidelijke afspraken, blijft de telefonie ons belangrijkste aandachtspunt. In 2014 

wordt een plan van aanpak gemaakt om op dit punt weer een voldoende te gaan scoren.  

 

Communicatie 

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders zo goed mogelijk geïnformeerd worden. Daarvoor hebben we onze website, we 

sturen regelmatig schriftelijke informatie en we organiseren bijeenkomsten. Op onze website www.wv.nl staat ons actuele 

woningaanbod. Reparaties melden kan ook online en klanten kunnen er diverse formulieren en folders downloaden. Verder 

ontvangen onze huurders ons bewonersblad Woonvizier. We verspreiden waar nodig nieuwsbrieven over projecten en in 

onze woonwinkel kunnen klanten terecht voor mondelinge informatie en het afhalen van formulieren en folders die ook op 

onze website staan, bijvoorbeeld over zelf klussen, medehuurderschap en klachtenafhandeling. 

In 2013 zetten we onze eerste voorzichtige stappen op het gebied van sociale media. Op Facebook plaatsen wij sinds de 

zomer informatie over koopwoningen en vrijesectorwoningen. Ook algemene berichten over bijvoorbeeld gewijzigde 

openingstijden en meldingen over ons woningaanbod plaatsen we daar. Onze ervaringen zijn positief en we zijn van plan het 

gebruik van sociale media uit te breiden. 

 

Klachten en geschillen 

Ook al doen wij ons best al onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, het kan voorkomen dat iemand niet tevreden is. 

Daarover gaan wij graag in gesprek. Komen we er samen niet uit als het over onze dienstverlening gaat, dan kan een 

beroep worden gedaan op de onafhankelijke klachtencommissie. Wie het niet eens is met het (niet) toewijzen van een 

woning kan een klacht indienen bij de geschillencommissie. 
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Klachtencommissie 

Woonvisie heeft een klachtencommissie met onafhankelijke leden. De commissie adviseert aan de directeur-bestuurder.  

De klachtencommissie ontving in 2013 zeventien klachten, zes minder dan in 2012. De klachten gingen over overlast van 

buren (3), reparatieverzoek (1), stookkosten (2), energie/stookkosten (1), zelf aangebrachte voorzieningen (1), een 

medewerker (2), stank/geluidsoverlast (4), overige zaken (3). 

 

Twee van deze klachten zijn behandeld door de klachtencommissie. De overige 15 klachten zijn door de organisatie 

opgelost en de klagers zagen geen aanleiding alsnog de klachtencommissie in te schakelen.  

 

Naar aanleiding van klachten heeft de klachtencommissie de directeur-bestuurder ook (ongevraagd) geadviseerd over 

mogelijke verbetering van de dienstverlening. De commissie adviseerde om de uitvoering van het ZAV (zelf aangebrachte 

voorzieningen) beleid schriftelijk vast te laten leggen. Zo kunnen misverstanden worden voorkomen. Ook benadrukte de 

klachtencommissie het belang van het bestaan of instellen van een bewonerscommissie in grote complexen voor het 

meewegen van de belangen van bewoners bij onder andere het verrichten van (grootschalig) planmatig onderhoud.  

 

De klachtencommissie bestond in 2013 uit mevrouw mr. C.J. Vendel-Mulder (voorzitter), de heer M. Cornelisse (lid op 

voordracht van Woonvisie), de heer G. Rijsdijk (lid op voordracht van Woonvisie), de heer C.W. de Lijster (lid op voordracht 

van Progressie), mevrouw R. Eggens (lid op voordracht van Progressie) en mevrouw J.J. Kooijman-Boekenstijn (ambtelijk 

secretaris). 

De commissie hield één keer algemene vergadering. 

 

Geschillencommissie 

Woonvisie en de gemeente Ridderkerk hebben een onafhankelijke geschillencommissie ingesteld, die geschillen behandelt 

over inschrijving als woningzoekende en de woningtoewijzing door Woonvisie.  

In 2013 zijn er geen klachten ingediend bij de geschillencommissie.  

De geschillencommissie bestond in 2013 uit mevrouw A. Twilt (onafhankelijk voorzitter), mevrouw E.E. Houtman (namens 

Woonvisie) en mevrouw P.L. van Pagee (namens de gemeente Ridderkerk). Er is een vacature voor een lid namens de 

bewonersraad. Vanwege het geringe aantal klachten is in overleg met bewonersraad Progressie besloten deze functie ad 

hoc in te vullen. Ambtelijk secretaris is mevrouw J.J. Kooijman-Boekenstijn. 

 

Vereniging van Eigenaren 

Wij hebben meerdere „gemengde complexen‟. Hierin zijn niet alle eenheden eigendom van Woonvisie, maar zijn er ook 

particuliere eigenaren. De VvE regelt het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van deze complexen. 

Besluiten over het onderhoud van het gebouw en besluiten over wat huurders wel en niet mogen veranderen, kunnen wij 

dan ook niet zonder instemming van de meerderheid van eigenaren nemen.  

 

In 2013 waren wij als eigenaar maar ook namens onze huurders vertegenwoordigd in 22 VvE's, die extern beheerd worden. 

Door verkoop van een bedrijfspand zijn wij geen deelnemer meer in VvE Voorn, maar wij zijn nu wel, door een 

terugkoopregeling, mede-eigenaar van een aantal woningen in VvE Waterland (Willaertslande). Besluiten worden genomen 

in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Input voor de vergadering krijgen wij o.a. door overleg met 

bewonerscommissies, VvE-besturen en externe beheerders. 

Wij voeren regelmatig overleg met de externe VvE-beheerders. Bovendien pasten wij onze interne procedures aan om 

reparatieverzoeken voor de algemene VvE-delen beter te kunnen monitoren op tijdige afhandeling. De verzoeken worden via 

de VvE-beheerder ingediend. 
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Leefbaarheid 
 

 

Woonvisie laat zich zien in de wijken. Wij werken aan een veilige en schone woonomgeving. Dat doen wij niet alleen. 

In veel gevallen doen wij dat samen met de gemeente, politie en of welzijns- en zorginstellingen. 

 

Wijkbeheer 

Onze wijkbeheerders zijn de oren en ogen van de organisatie. Zij controleren of de wijk schoon, heel en veilig is en 

ondernemen direct actie als dat niet zo is. Vijf huismeesters zetten zich, naast hun taken als huismeester, ongeveer zes uur 

per week in als wijkbeheerder. In de loop van 2013 werden twee medewerkers fulltime belast met wijkbeheer. Inmiddels is er 

volledige dekking van de wijken door wijkbeheerders. 

In 2013 hadden vooral verwilderde tuinen de aandacht van onze wijkbeheerders. 

Eind 2013 evalueerden wij de inzet van wijkbeheerders. De uitkomst was positief. Bewoners geven aan het prettig te vinden 

dat de wijkbeheerder toezicht houdt op het schoon, heel en veilig houden van de omgeving en dat ze andere huurders 

aanspreken op ongewenst gedrag en het naleven van de algemene huurvoorwaarden. In de toekomst gaan de 

wijkbeheerders meer thematisch te werk. Zo zal er door het jaar heen worden ingezet op een tuinonderhoudactie, een 

portiekactie, het leeghouden van de galerijen etc.  

Samenwerking in wijkteams 

De lijn die wij vorig jaar inzetten, is in 2013 doorgetrokken. In Ridderkerk werken vertegenwoordigers van Woonvisie, 

gemeente, politie en Sport en Welzijn samen in wijkteams met als doel problemen in de wijk integraal aan te pakken en op te 

lossen. In 2013 leidde de samenwerking tot gezamenlijke jaarplannen voor 2014. 

 

Leefbaarheid 

In 2013 investeerden wij ruim 1,1 miljoen euro in leefbaarheid. Het grootste deel van dat bedrag, bijna 80 procent, betreft het 

door Woonvisie gedragen deel van de kosten van huismeesters, wijkbeheerders en consulenten. Daarnaast werd 

bijgedragen en deelgenomen aan netwerken als buurtbemiddeling, het (lokaal) zorgnetwerk en buurtpreventie. De meest 

aansprekende leefbaarheidsprojecten in 2013 zijn: 

Daadwerkelijk in de buurtdag (Ridderkerk): medewerkers van Woonvisie, gemeente en Sport en Welzijn verrichtten op deze 

dag werkzaamheden voor de wijk en ook voor individuele huurders (onder andere: high tea, bloemschikken, mobiele 

wasstraat).  

Portieken in Ridderkerk-Bolnes zijn schoongemaakt en opgeruimd. Om dat zo te houden, zijn de ruimtes onder de trappen 

dichtgemaakt. 

Ook in Ridderkerk-Centrum hadden portieken de aandacht. Een doorlopende actie waarin de wijkbeheerder eerst een gele 

en vervolgens een rode sticker plakt op de spullen die daar niet horen. Bewoners zijn dan gewaarschuwd. Zijn de spullen na 

het plakken van de rode sticker nog steeds niet verwijderd dan laat de wijkbeheerder de zaken afvoeren. Zaken van waarde 

worden 13 weken opgeslagen. Afhankelijk van de situatie lopen de bewoners van een portiek het risico dat de 

verwijderingskosten bij hen in rekening worden gebracht. 

Boeletuin Ridderkerk-Bolnes: dit project is in 2012 opgestart. In september is de Boeletuin, een volkstuincomplex voor 

basisschoolleerlingen, in gebruik genomen. 

In 2013 vroegen wij leerlingen van het Welland college in Rotterdam om als afstudeeropdracht een plan van aanpak op te 

stellen voor achtertuinen in de De Wetstraat en Retiefstraat (Ridderkerk-Bolnes). 

In de zomer is gestart met een project via het Buurtnetwerk in Rhoon-Noord. Met een groepje bewoners in deze wijk maken 

we plannen om de groenvoorziening op te knappen en leefbaarder te maken. We denken hier ook aan het aanvullen van 

speeltoestellen. 
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Er is een wijkbeheerder aangesteld in Rhoon. Dit is voor veel huurders even wennen, men is niet gewend op straat 

aangesproken te worden door iemand van Woonvisie. 

Samenwerkingen met wijkideeteam en zorgpartijen. De entree van Ridderkerk-West gaven wij een fleurig aanzien door 

dertig lantaarnpalen te voorzien van hanging baskets. In Slikkerveer werd een diner voor 70+ers georganiseerd. Met onze 

samenwerkingspartners spraken wij af in de toekomst meer met elkaar op te trekken en samen meer activiteiten te 

ondernemen. 

 

Overlast 

In 2013 ontwikkelden we twee procedures en voerden deze in: een overlastprocedure en een procedure die omschrijft hoe 

we om gaan met verwaarloosde tuinen. 

Het aantal overlastmeldingen steeg in 2013, ten opzichte van 2012, met 23 procent. We registreerden in totaal 217 

meldingen. We ontvingen de meeste meldingen van geluidsoverlast, gevolgd door klachten over vervuiling en/of 

stankoverlast. 

Buurtbemiddeling 

Woonvisie heeft in totaal 38 meldingen doorgestuurd naar Buurtbemiddeling. Een verdubbeling ten opzichte van 2012. 

Lokaal Zorgnetwerk 

Mensen die kampen met veel en ingewikkelde problemen, zijn vaak geneigd zorg te mijden. De hulpverlening moet hen vaak 

zelf benaderen. Om deze mensen goed te helpen is snelle en intensieve samenwerking tussen verschillende instanties in 

hun directe leefomgeving noodzakelijk. Het Lokaal Zorgnetwerk zorgt hiervoor. In 2013 besloot de gemeente Ridderkerk 

afscheid te nemen van de GGD als voorzitter van het Lokaal Zorgnetwerk en de taak volledig in eigen beheer te nemen. 

Woonfraude en hennepteelt 

Woonvisie treedt hard op tegen huurders die zonder onze toestemming (onder)huren, onderverhuren, overbewonen, hennep 

kweken of andere illegale praktijken uitvoeren in onze woningen.  

In 2013 werden onder andere in samenwerking met de sociale recherche vier huisbezoeken afgelegd i.v.m. verdenking van 

uitkeringsfraude en huurachterstand en/of onderverhuur. Bij een van de huisbezoeken werden op de vliering goederen 

aangetroffen bestemd voor een kwekerij. Bij nacontrole waren deze goederen verwijderd. 

Bij een adres werd door het hennepteam een hennepkwekerij ontmanteld. De huurder heeft vrijwillig de huur opgezegd en is 

aangemeld in het regionaal vangnet. 

Periodiek controleren de consulenten een aantal internetsites die zich richten op woningruil en kamerverhuur. Hier is een 

aantal adressen uit gekomen die nader onder de loep zijn genomen. Er kwamen geen bijzonderheden uit het onderzoek. 
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Wonen, zorg en welzijn 
 

 

Of een woning bij je past is afhankelijk van veel factoren: waar de woning staat, wat hij kost, hoeveel kamers er zijn 

en wat voor type het is. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Er zijn groepen die daarnaast (moeten) letten op 

bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de woning en de nabijheid van zorgvoorzieningen. Vooral door de al forse 

vergrijzing in Ridderkerk en de te verwachten vergrijzing in Albrandswaard is de verbinding tussen wonen, zorg en 

welzijn belangrijk. 

 

Woningen 

Ouderen vormen de belangrijkste doelgroep voor nu en de nabije toekomst. Ridderkerk vergrijst en een groot deel van de 

ouderen huurt al van Woonvisie. In Albrandswaard is de vergrijzing minder sterk, maar er zal geanticipeerd moeten worden 

op een groeiende groep zelfstandig wonende ouderen.  

We beleefden in 2013 een bijzonder moment met de oplevering van acht appartementen voor (zwaar) lichamelijk beperkten 

in Ridderkerk. Door inzet van en samenwerking met Stichting De Poort konden we het voormalige Groene Kruisgebouw in 

de wijk Slikkerveer, een karakteristiek pand, verbouwen tot passende woningen. Zeven van de acht woningen werden 

meteen betrokken. 

De extramuralisering van de zorg werd in 2012 en 2013 in regelgeving gevat. Dat cliënten met een zorgzwaartepakket 1, 2 

of 3 niet meer kunnen verhuizen naar een intramurale woonvoorziening, heeft effecten voor corporaties en hun woningen en 

dienstverlening. In 2013 bracht dat vooral overleg over de toekomstbestendigheid van ons zorgvastgoed met zich mee. Ook 

maakten we de eerste afspraken over nieuwe huurovereenkomsten en woningtoewijzing.  

 

Wmo, woningaanpassingen 

Van individuele woningaanpassingen en andere voorzieningen uit de Wmo zien wij vaak weinig. De aanvraag en 

behandeling lopen via de gemeente. Komt een aangepaste woning vrij, dan verhuren wij die vanzelfsprekend het liefst aan 

iemand die geholpen is met deze aanpassingen.  

Aan de Rijnsingel in Ridderkerk-Bolnes rondden wij de verbetering van de toegankelijkheid van honderden woningen af. 

Door de ophoging van de galerijen en de aanpassing van deuren komen de bewoners van deze appartementengebouwen 

op de weg naar hun woning nu geen obstakels meer tegen.  

Ook van ons seniorencomplex aan de Louise de Colignylaan (Ridderkerk) verbeterden wij de toegankelijkheid. Wij plaatsten 

daar een tweede lift. Onze flats aan het Huijgensplantsoen zijn in 2013 eveneens voorzien van automatische deuropeners 

en hier wordt een scootmobielruimte voorbereid.  

 

Personenalarmering 

Personenalarmering is een belangrijk stukje dienstverlening om (vooral) ouderen veiliger te laten wonen. In 2013 gingen wij 

een nieuwe overeenkomst aan met Erasmusbrug. Daarmee zorgden we voor meer eenheid in werkwijze en nog betere 

garanties op een snelle opvolging op alarmoproepen. Er staan voor 2014 opnieuw verbeteringen gepland. Wij bieden nu in 

totaal in ruim 500 woningen deze service aan. 

 

Maatschappelijk vastgoed 

De ontwikkelingen in de corporatiesector dwongen ons opnieuw heldere standpunten in te nemen over onze rol in wijken en 

buurten en onze investeringen in maatschappelijk (en commercieel) vastgoed. Wij zijn eigenaar van onder andere 

zorgcentra, zorgwoningen, een kerkgebouw en een wijkvoorzieningencentrum. Nieuwe maatschappelijke initiatieven passen 

nog wel onze visie, maar we zijn er terughoudend mee. Er moet echt een verband zijn met onze kerntaak of onze 

woongebieden.  
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Samenwerking 

We hadden goede contacten met Aafje en Riederborgh, belangrijke zorgpartijen in ons werkgebied. Op verschillende 

niveaus wisten we elkaar goed te vinden. Met elk van die partijen spraken we over de toekomst van het vastgoed, vooral in 

relatie tot de extramuralisering. We overlegden ook over diensten als personenalarmering, projecten in de wijken, de Wmo 

en onze strategische visie.  



35 

 

Financiële continuïteit 
 

 

Het huidige verdienmodel van woningcorporaties staat onder zware druk. Door enerzijds verslechtering van de 

financiële positie en anderzijds wel gelijkblijvende volkshuisvestelijke prestaties moeten woningcorporaties 

scherper aan de wind gaan varen. Financiële sturing met oog voor maatschappelijke toegevoegde waarde is 

essentieel.  

 

Financiële sturing 
 

Algemeen 

Wij sturen op kasstromen, rendement en financierbaarheid en hebben een scherp oog voor risico‟s. In 2014 maken wij 

daarbij de koppeling tussen onze meetbare doelen en risicomanagement.  

Om ook op lange termijn aan onze volkshuisvestelijke opgaven te kunnen voldoen, is daarnaast toevoeging van waarde en 

het borgen van een gezonde bedrijfsvoering van groot belang. Marktwaarde- en rendementssturing en ook het vernieuwde 

toetsingskader van het WSW en het CFV vragen om een nieuw financieel beleidsplan dat in de loop van 2014 nader vorm 

krijgt. 

 

Marktwaardering  

Met ingang van het boekjaar 2013 waarderen wij ons bezit op marktwaarde in verhuurde staat. Hiermee zijn wij beter in staat 

te sturen op een zo optimaal mogelijk rendement. Wij zijn weliswaar geen commerciële belegger maar een optimaal 

rendement is noodzakelijk om onze middelen te kunnen blijven inzetten voor de volkshuisvesting.  

Onze directe en indirecte rendementen (op complexniveau) kunnen wij beter in kaart brengen en spiegelen met 

marktconforme rendementen. We verkrijgen onder meer inzicht in: 

- de huurkorting (markthuur vs. streefhuur); 

- het verschil tussen onze onderhoudskosten en beheerkosten ten opzichte van die van commerciële verhuurders; 

- de waardeontwikkeling van onze bestaande en ontwikkelportefeuille ten opzichte van de markttrends; 

- de opgeofferde waarde bij (des)investeringsbeslissingen. 

De marktwaarde stelt ons verder in staat onze maatschappelijke rol meer te verduidelijken en transparant te maken wat wij 

maatschappelijk investeren en geeft ons antwoord op de vraag of onze „economische offers‟ in verhouding staan tot onze 

maatschappelijke doelen. Dit is voor ons noodzakelijk omdat we een meer actief portefeuillebeleid voeren met acquisitie en 

dispositie.   

 

Waarde ontwikkeling en effect op vermogensratio’s 

In de marktwaardeontwikkeling over 2013 van het woningbezit van Woonvisie zijn in het bijzonder drie zaken van belang:  

de algemene waardetrend op de markt, het in de waardering manifest worden van de opgelegde verhuurdersheffing en de 

toepassing van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ondanks de eerste voorzichtige tekenen van opleving van de 

koopmarkt, moest in 2013 een daling van de leegwaarde geconstateerd worden. Deze bedroeg over de hele linie -3 procent. 

Ook het meerekenen van de verhuurdersheffing zorgde voor een waardedaling. Beide bewegingen worden gecompenseerd 

door de inkomensafhankelijke huurverhoging in combinatie met de reguliere huurindexering, waarmee de marktwaarde in 

verhuurde staat een lichte stijging laat zien, daar waar de leegwaarde is gedaald.  

In algemene zin kan worden gesteld dat de verhuurbaarheid van ons bedrijfsonroerendgoedbezit ten opzichte van 2012 

meer onder druk is komen te staan. Voor wat betreft onze winkels en bedrijfsruimten hangt dit samen met ontwikkelingen in 

de retailsector. Voor ons zorgvastgoed speelt vooral de beoogde extramuralisering een rol.  

 

De bedrijfswaarde gaat net als de marktwaarde uit van contant gemaakte kasstromen en geeft dezelfde omhooggaande  

beweging als de marktwaarde die laat zien. Verschillen in de mate van stijging komen door beleidsmatige afwegingen die 

wel van invloed zijn op de bedrijfswaarde maar niet op de marktwaarde. Afbeelding 1 vergelijkt de verschillende waardes van 

ons bezit en laat het verschil zien tussen 2012 en 2013.  
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De marktwaarde in verhuurde staat en de bedrijfswaarde geven op verschillende wijzen inzicht in de vermogensopbouw van 

Woonvisie. De marktwaarde geeft een geobjectiveerde weergave van wat ons bezit waard is en welk marktpotentieel 

aanwezig is. De bedrijfswaarde is conform de belangrijkste parameters van het CFV opgesteld en geeft meer het 

beleidsperspectief weer. Afbeelding 2 vergelijkt de vermogensratio‟s uitgedrukt in beide waarderingen. Beide afbeeldingen 

laten het potentieel zien tussen marktconforme en beleidsmatige aannames. Wij zijn nu in staat om vanaf 2014 met behulp 

van de verschillende waardebegrippen de „opgeofferde waarde‟ in beeld te brengen en te communiceren. 
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Jaarresultaat 2013 

Resultaat voor belastingen 

De jaarrekening 2013 sluit met een positief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van 13,3 miljoen euro tegen -18,6 miljoen 

euro in 2012. Het verschil zit vooral in een daling van het exploitatieresultaat door de verhuurdersheffing met ca. 3,0 miljoen 

euro en een positief effect vanuit de marktwaardering via niet-gerealiseerde waardeveranderingen van ca. 34,0 miljoen euro. 

De overige effecten zijn kleiner van aard en hebben bij elkaar een positief effect van 0,9 miljoen euro.  

 

Kasstroomontwikkeling 

De kasstroom uit operationele activiteiten was 14,1 miljoen euro. Hiermee kon de investeringskasstroom van 2,3 miljoen 

euro makkelijk worden gedekt. Na het aangaan van een nieuwe lening van 5,0 miljoen euro en een aflossing van 11,8 

miljoen euro (netto 3,0 procent van het totaal aan schulden) is 5,0 miljoen euro een toegevoegd aan de liquide positie. 

 

Vennootschapsbelasting 

Begin januari 2014 heeft PwC in overleg met ons uitgebreid schriftelijk geantwoord op de door de Belastingdienst gestelde 

vragen over het door ons ingediende verzoek om in 2007 een fiscale voorziening voor toekomstige verliezen van uit te 

voeren projecten te mogen vormen. Voor 2013 is de waardering van de belastinglatentie aangepast aan de fiscale regels 

van de marktwaardering. De acute belastingdruk komt vooralsnog uit op 2,4 miljoen euro. Hierbij hebben we rekening 

gehouden met een fiscaal verrekenbaar verlies van 2 miljoen euro uit 2009. Het bedrag kan nog wijzigen naar aanleiding van 

de uitkomst van de gesprekken met de Belastingdienst en de daarop volgende vaststelling van de belastbare bedragen van 

2007 tot en met 2012. 

 

Ons kader 
 

Kasstromen 

1. Positieve exploitatiekasstromen na aftrek van rente en 2 procent aflossingsfictie voor de eerste vijf jaren. In de jaren 

daarna is het hooguit toegestaan twee achtereenvolgende jaren hier niet aan te voldoen. Wij hanteren hierbij echter wel als 

ondergrens dat de exploitatiekasstroom na aftrek van rente altijd positief moet zijn. 

2. Een interest coverage ratio (ICR) van 1,4. Een ICR van 1,4 houdt in dat uit de exploitatiekasstromen de rente en de 

fictieve aflossing van 2 procent betaald kan worden.  

 

Vermogen (ratio’s gebaseerd op bedrijfswaarde) 

1. Reikwijdte: om zo dicht mogelijk bij de kasstromen te blijven, gaan wij bij het bepalen van de solvabiliteit uit van de 

bedrijfswaarde, waarbij alle toekomstige aan ons vastgoed gerelateerde kasstromen de basis vormen. Gegeven ons 

risicoprofiel (neutraal) en de wijze waarop Woonvisie ingerekend staat (conservatief), vinden wij een solvabiliteit van 25 

procent een gedegen norm voor risico-opvang.  

2. Beschikbaarheid: een loan to value (LTV) van maximaal 70 procent. De LTV vergelijkt het geleend vermogen met de 

waarde (gebaseerd op contant gemaakte kasstromen) die in een organisatie aanwezig is. De normstelling ligt in lijn met de 

gekozen solvabiliteit. Duidelijke en scherpe rendementsdoelstellingen om waardeontwikkeling van ons vastgoed te borgen 

worden in het investeringsstatuut opgenomen. Wij zullen jaarlijks bij de totstandkoming van de begroting de normen herijken. 

De normen die in dit stuk voorgelegd worden, vormen het kader voor de begroting 2014.  

Rendement 

Woonvisie moet voldoende rendement halen om te kunnen bestaan, maar daarbij gegeven haar missie/visie niet meer dan 

noodzakelijk. In 2014 hebben wij ons geëist rendement naar de verschillende onderdelen van de portefeuille DAEB en niet-

DAEB geformuleerd. 

 

Toetsingscriteria CFV/WSW  

In de vernieuwde modellen van het CFV en WSW gaat het enerzijds over financiële en anderzijds over kwalitatieve 

beoordelingskaders. Woonvisie houdt rekening met deze kaders bij haar bedrijfs- en investeringsbeslissingen.  
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Faciliteringsvolume en beoordeling WSW/achtervang gemeenten 

Op 15 november 2013 ontvingen we van het WSW bericht dat we onverminderd kredietwaardig zijn. Op basis van de dpi 

2012 werd een faciliteringsvolume van 57 miljoen euro vrijgegeven, dat is gebaseerd op de investerings- en 

herfinancieringsopgave van Woonvisie voor 2013-2015. Mogelijke extra leencapaciteit voor overname van bezit is in de 

prognosecijfers nog niet meegenomen.  

In de nog vast te stellen Herzieningswet en de Algemene Maatregelen van Bestuur zullen naar alle waarschijnlijkheid nadere 

regels worden gesteld. Het WSW zal op basis daarvan eventuele beleidsconsequenties formuleren. 

De achtervangovereenkomst tussen de gemeente Ridderkerk en het WSW loopt tot en met 2014. De achtervangovereen-

komst tussen de gemeente Albrandswaard en het WSW liep per 1 januari 2014 af. Het WSW heeft de gemeente 

Albrandswaard verzocht over te gaan tot nieuwe besluitvorming in het college, zodat een nieuwe achtervangovereenkomst 

opgesteld kan worden. 

Toezicht en beoordeling CFV 

Het CFV controleert jaarlijks aan de hand van de verslaggeving hoe de corporaties ervoor staan. Het uitgevoerde onderzoek 

2013 heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen of een nader onderzoek en het doen van interventies.  

 

Uitkomsten meerjarenperspectief 2014-2023 inclusief risicoanalyse 
 

Kasstromen  

 

 
 

 

Interest coverage ratio (ICR) 
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Solvabiliteit 

 

 
 

Loan to value 

 

 

 

Toelichting meerjarenperspectief 2014-2023 
 

Algemeen 

Voor haar meerjarenperspectief gebruikt  Woonvisie de bedrijfswaarde voor het beeld op haar vermogenskengetallen.   

Voor het meerjarenperspectief geldt als belangrijke onderlegger het Woonakkoord.  

Wat wij zien is een sterk positief effect op de kasstromen, onze vermogenspositie en loan to value, door onze scherpere 

koers. Daarbij is ook goed het effect te zien van het doorschuiven van onze investeringen vanuit de eerste jaren van de 

beschouwingsperiode naar achteren. Dit gecombineerd met gelijkblijvende bedrijfslasten en dalende onderhoudsuitgaven 

met als resultante weinig bijlenen, geeft in 2015 tot en met 2017 een enorme financiële boost. In 2014 zullen wij voor het 

eerst een substantieel bedrag aan verhuurdersheffing betalen, de benoemde maatregelen vanuit de scherpere koers hebben 

dan nog niet dat beoogde effect om dit te kunnen opvangen. Vanaf 2016 beginnen we met investeren en zien we vanaf 2018 

de impact hiervan goed terug en vlakken de lijnen af. 

Twee elementen die onze cijfers flink 'liften' zijn: a) streefhuurpercentage van 76 procent naar 80 procent en hoger 

aanvangsniveau bij nieuwbouw en b) veel lagere investeringsuitgaven per nieuwbouwwoning. Bij de huidige inrekening is dit 

meteen voor de komende tien jaar de uitdaging! Wel/niet realiseren maakt veel uit voor onze financiële positie. 
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Risico-scenario 

Mogelijke extra leencapaciteit voor overname van bezit is hier vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Wij onderzoeken 

echter onze investeringsruimte ten behoeve van potentiële aankopen binnen ons werkgebied. Om onszelf een goed beeld te 

vormen of wij na eventuele overname van woningen financieel nog voldoende solide zijn, hebben wij een set aan risico‟s 

geanalyseerd (scenario‟s), gekwantificeerd en als risicobuffer (op onze normen) ingerekend. Hierbij gaat het om risico‟s die 

zich kunnen voordoen ten aanzien van de exploitatie (o.a. huurverhoging gelijk aan inflatie), vastgoedstrategie (o.a. verkoop 

bestaand bezit valt tegen), heffingen en dergelijke verplichtingen (o.a. meerdere jaren saneringssteun) en parameters (o.a. 

rentestijging. Bovenstaande uitkomsten bij het meerjarenperspectief zijn inclusief de risico-inschatting. 

Conclusie 

Het meerjarig perspectief gebaseerd op het Woonakkoord in combinatie met het risico-scenario geeft voor Woonvisie een 

stabiele basis om onze continuïteit aan te toetsen en onze investeringsruimte aan af te lezen. De uitkomsten laten een beeld 

zien over de jaren waarbij de ICR gemiddeld 1,8 is en een loan to value die zich beweegt tussen de 50 en 55 procent. 

Afgezet tegen ons kader is dit ruim voldoende.  

 

Risicomanagement 
 

Algemeen 

Om de maatschappelijke opgave te kunnen realiseren, moeten de financiële mogelijkheden optimaal benut worden. Gezien 

het feit dat Woonvisie ook maatschappelijk onderneemt, is risicomanagement van essentieel belang. Wij hebben 

strategische, tactische en operationele risico‟s geïdentificeerd. Jaarlijks worden de specifieke risico‟s (op strategisch en 

tactisch niveau) en de procesrisico‟s beoordeeld en wordt bepaald welke risico‟s urgent en onacceptabel zijn en waar 

specifieke aanvullende maatregelen op worden getroffen om te komen tot een acceptabele beheersing.  

Risicoacceptatie en bereidheid  

Van alle benoemde risico‟s kan met een analysemodel een berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (buffer) 

worden benaderd. Het totaal van alle risico‟s komt uit op circa 85 miljoen euro (exclusief macro-economische en 

marktrisico‟s). Vervolgens is op basis van de ingevoerde risico's een risicosimulatie uitgevoerd. Deze geeft aan dat met een 

betrouwbaarheid van 95 procent (van alle schattingen) de totale schadelast kan worden afgedekt met een bedrag van circa 

29 miljoen euro (benodigde weerstandscapaciteit). 

 

De (minimale) beschikbare weerstandscapaciteit is vastgesteld aan de hand van de berekeningen van het CFV. Deze 

bedraagt ultimo 2013 circa 52 miljoen euro. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan 

worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Hierbij moet wel worden aangegeven dat de beschikbare 

weerstandcapaciteit inclusief markt- en macro-economische risico‟s is. Geconcludeerd mag worden dat het 

weerstandsvermogen voldoende is. 
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Kengetallen 
 

  

2013 2012 2011

Verhuur van het bezit

Nieuwe verhuringen 496 478 462

% toewijzen aan doelgroep 99% 97% 0%

Aanbiedingscijfer 2,8 2,8 2,4

Huurachterstand % huur 1,67% 1,21% 1,02%

Gemiddelde huur % maximale huur 71,4% 70,1% 71,5%

Kwaliteit van het bezit

Verkoop huurwoningen 3 1 8

Verkoop koopwoningen 1 4 14

Oplevering huurwoningen 8 50 23

Oplevering koopwoningen 4 52 29

Aantal toegankelijke woningen (3 of 4 sterren) 1.458 1.450 1.410

Aantal reparatieverzoeken 8.876 9.090 9.805

Uitgaven onderhoud (bedragen x € 1.000) 13.362 13.244 14.547

Woningen energielabel A-B 1.530 1.339 1.214

Woningen met Politiekeurmerk Veilige woning 4.564 4.270 3.915

Betrokkenheid bewoners

Sociale klachten 193 167 171

Ontruimingen 5 8 11

Waardering dienstverlening (KWH huurlabel) 7,5 7,9 7,6

Investeringen leefbaarheid (x € 1.000) 1.139 1.068 1.177

Financiële kengetallen

Financiering per woning (totaal leningportefeuille/aantal woningen) 25.040 25.800           28.400             

Gemiddelde WOZ waarde per eenheid 154.023 162.912 168.178

WOZ waarde volledig bezit (x € 1.000) 1.483.396 1.484.000 1.526.000

Marktwaarde in verhuurde staat (x € 1.000) 826.370 823.275 nvt

WSW borgingsruimte  (x € 1.000) 57.000 50.000           62.000             

Solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde) 71,3% * 70,6% * nvt

Loan-to-value (o.b.v. marktwaarde) 26,7% * 27,7% * nvt

Operationele kasstroom minus aflossingsfictie ( x € 1.000) 9.744 12.000           10.500             

Rentedekkingsratio 2,3 ** 1,7 ** 1,58

De organisatie

Fte‟s 83,8 81,9 76,70

Stageplaatsen 8 5 0

Ziekteverzuim 4,7% 3,5% 3,8%

* het hoofdstuk financiële continuiteit geeft het meerjarig perspectief van de solvabiliteit en loan-to-value o.b.v. bedrijfswaarde

** bedrijfsresultaat minus rentelasten en belastingen gedeeld door rentelasten
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Jaarrekening 
 
  

Balans per 31 december 2013 (na resultaatsbestemming)
bedragen x € 1.000

Referentie 31-12-2013 31-12-2012

Vaste activa 

Materiële vaste activa  1.1

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4.505                 4.777                 

4.505                 4.777                 

Vastgoedbeleggingen 1.2

Commercieel vastgoed in exploitatie 60.651               51.722               

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 765.719             771.552             

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 10.612               12.279               

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.973                 2.503                 

838.955             838.056             

Financiële vaste activa  1.3

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.3.1 18                      18                      

Andere deelnemingen 1.3.2 1.342                 1.107                 

Latente belastingvordering(en) 1.3.3 1.790                 2.476                 

Leningen u/g 1.3.4 23                      92                      

Overige vorderingen 1.3.5 310                    304                    

3.483                 3.997                 

Subtotaal 846.943             846.830             

Vlottende activa

Voorraden 1.4

Vastgoed bestemd voor verkoop 1.4.1 3.402                 3.059                 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 1.4.2 -                         182                    

Overige voorraden 1.4.3 473                    480                    

3.875                 3.721                 

Onderhanden projecten 1.5

Verkochte woningen uit projectontwikkeling -                         64                      

Vorderingen  1.6

Huurdebiteuren 1.6.1 605                    443                    

Gemeenten 1.6.2 60                      256                    

Overige vorderingen 1.6.3 218                    228                    

Overlopende activa 1.6.4 418                    352                    

1.301                 1.279                 

Liquide middelen  1.7

Kas 6                        1                        

Rekening-courant banken 4.379                 4.160                 

Gelden onderweg 3                        -1                       

Spaarrekeningen (direct opeisbaar) 7.505                 2.717                 

11.893               6.877                 

Subtotaal 17.069               11.941               

Totaal 864.012             858.771             



43 

 

 
  

Balans per 31 december 2013 (na resultaatsbestemming)
bedragen x € 1.000

Referentie 31-12-2013 31-12-2012

Eigen vermogen 1.8

Overige reserves  616.670             606.261             

616.670             606.261             

Voorzieningen 1.9

Overige voorzieningen 11                      513                    

11                      513                    

Langlopende schulden 1.10

Schulden/leningen kredietinstellingen 1.10.1 203.994             215.868             

Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.10.2 11.899               12.897               

Overige schulden 1.10.3 69                      81                      

215.962             228.846             

Subtotaal 832.643             835.620             

Kortlopende schulden 1.11

Schulden aan kredietinstellingen 1.11.1 16.874               11.836               

Schulden aan leveranciers  1.11.2 5.472                 3.464                 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.11.3 2.490                 582                    

Schulden ter zake van pensioenen 1.11.4 44                      51                      

Overige schulden 1.11.5 219                    199                    

Overlopende passiva 1.11.6 6.270                 7.019                 

31.369               23.151               

Subtotaal 31.369               23.151               

Totaal 864.012             858.771             
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Winst-en-verliesrekening 2013
bedragen x € 1.000

Referentie Jaarrekening Jaarrekening

2013 2012

Exploitatie vastgoedportefeuille 2.1

Huuropbrengsten 2.1.1 55.984               54.150               

Opbrengsten servicecontracten 2.1.2 3.722                 3.281                 

Af: Lasten servicecontracten 2.1.3 3.830                 3.548                 

Af: Lasten verhuur en beheeractiviteiten 2.1.4 5.356                 5.077                 

Af: Lasten onderhoudsactiviteiten 2.1.5 15.639               13.243               

Af: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2.1.6 4.174                 1.979                 

Af: Afschrijvingen op materiële vaste activa 2.1.7 30                      31                      

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 30.677               33.553               

Verkoop vastgoed in ontwikkeling 2.2

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 600                    1.188                 

Af: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 735                    797                    

Af: Toegerekende organisatiekosten 304                    375                    

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -439                   16                      

Verkoop vastgoedportefeuille (inclusief voorraad) 2.3

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.3.1 728                    3.140                 

Af: Toegerekende organisatiekosten 2.3.2 150                    141                    

Af: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 2.3.3 509                    3.179                 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 69                      -180                   

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.4

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.4.1 -1.744                -1.493                

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.4.2 -2.211                -36.321              

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 2.4.3 -670                   -490                   

Saldo waardeveranderingen vastgoedportefeuille -4.625                -38.304              

Overige activiteiten 2.5

Opbrengsten overige activiteiten 2.5.1 309                    87                      

Af: Kosten overige activiteiten 2.5.2 37                      54                      

Netto resultaat overige activiteiten 272                    33                      

Overige organisatiekosten 2.6

Af: Overige organisatiekosten 2.6.1 2.073                 2.807                 

Netto resultaat overige organisatiekosten -2.073                -2.807                

Leefbaarheid 2.7

Af: Kosten leefbaarheid 2.7.1 1.139                 1.068                 

Netto resultaat leefbaarheid -1.139                -1.068                

Financiële baten en lasten 2.8

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 124                    150                    

Af: Rentelasten en soortgelijke kosten 9.588                 9.997                 

Saldo financiële baten en lasten -9.464                -9.847                

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefeningen voor belastingen 13.278               -18.604              

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.9 -3.104                -2.756                

Resultaat deelnemingen 2.10 235                    153                    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefeningen na belastingen 10.409               -21.207              

Jaarresultaat na belastingen 10.409               -21.207              
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Kasstroomoverzicht (directe methode)
bedragen x € 1.000

2013 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren en vergoedingen 58.879               59.130               

Overige opbrengsten 603                    402                    

Saldo ingaande kasstroom 59.482               59.532               

Uitgaven:

Lonen en salarissen -5.678                -5.247                

Onderhoudsuitgaven -13.456              -11.387              

Vogelaarheffing/Verhuurdersheffing/Saneringsheffing -2.205                -174                   

Overige bedrijfslasten -14.173              -11.609              

Vennootschapsbelasting -                         -                         

Rentelasten -9.809                -10.596              

Saldo uitgaande kasstroom -45.321              -39.013              

Kasstroom uit operationele activiteiten 14.161               20.519               

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Ontvangsten MVA:

Verkoopontvangsten 1.516                 7.257                 

Subsidies 256                    200                    

Saldo ingaande kasstroom MVA 1.772                 7.457                 

Uitgaven MVA:

Nieuwbouw/aankoop woongelegenheden -3.928                -10.313              

Overige investeringen -153                   -42                     

Saldo uitgaande kasstroom MVA -4.081                -10.355              

Ontvangsten FVA:

Ontvangsten FVA -                         -                         

Uitgaven FVA -                         -                         

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA -                         -                         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.309                -2.898                

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten financieringen:

Nieuwe leningen 5.000                 -                         

Storting kasgeld/roll-over    (1.10.1) -                         1.000                 

Saldo ingaande kasstroom financieringen 5.000                 1.000                 

Uitgaven financieringen:

Aflossingen leningen    (1.10.1) -11.836              -13.373              

Aflossing kasgeld/roll-over -                         -9.000                

Saldo uitgaande kasstroom financieringen -11.836              -22.373              

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -6.836                -21.373              

Toe- of afname liquide middelen 5.016                 -3.752                

Beginsaldo liquide middelen     (1.7) 6.877                 10.629               

Eindsaldo liquide middelen    (1.7) 11.893               6.877                 

Saldo mutatie boekjaar 5.016                 -3.752                
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Uitgangspunten bij het kasstroomoverzicht

Algemene toelichting

Algemeen

Grondslagen voor consolidatie

Schattingen

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Regelgeving

Vergelijking met voorgaand jaar

Stelselwijziging

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

Huursector. In dit besluit wordt BW2 Titel 9 voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Op 31 januari 2011 heeft de Raad voor de 

jaarverslaggeving (RJ) de vernieuwde Richtlijn 645 toegelaten instellingen volkshuisvesting gepubliceerd. De richtlijn was voor het eerst van kracht voor het 

boekjaar 2012. In deze richtlijn zijn onder meer specifieke modellen voor de balans en de winst-en-verliesrekening opgenomen en zijn voor de sector specifieke 

presentatie, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. 

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

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

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

bestaat uit liquide middelen onder aftrek van bankkredieten.

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

heeft landelijke toelating en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector. 

De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen. Het werkgebied betreft Ridderkerk en Albrandswaard.

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

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

geeft de specificaties van Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V. 

Daarnaast heeft Woonvisie belangen in meerdere verenigingen van eigenaars. Zie hiervoor bijlage 5.

Woonvisie vormt zich bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening verschillende oordelen en maakt schattingen die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk 

is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de waarderingsgrondslagen of bij de toelichting op 

de betreffende jaarrekeningposten.

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

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

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

stelsel- en schattingswijzigingen.

In het verslagjaar 2012 werd, als gevolg van de integrale toepassing van de vernieuwde verslaggevingsrichtlijn RJ 645 (2011), het sociaal en commercieel 

vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de eventueel structureel lagere bedrijfswaarde (zijnde de realiseerbare 

waarde) verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen volgens het lineaire systeem, met een indeling in componenten en  bepaald op basis van de 

verwachte economische levensduur. Met ingang van verslagjaar 2013 kwalificeert Woonvisie haar sociaal vastgoed in exploitatie als vastgoedbelegging, 

conform verslaggevingsrichtlijn RJ 213 (Vastgoedbeleggingen), waarbij de waardering van het sociaal vastgoed plaatsvindt tegen actuele waarde gebaseerd op 

marktwaarde in verhuurde staat met inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn en de 

bepalingen zoals opgenomen in het BBSH. Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt eveneens gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde marktwaarde in 

verhuurde staat.

Voor een overzicht van het effect van de stelselwijzing op de waardering van het vastgoed in exploitatie verwijzen wij naar de toelichting op de balans 

per 31-12-2013, rubrieken 1.1 Materiële vaste activa en 1.2 Vastgoedbeleggingen.
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Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

               97.270 

Materiële vaste activa

- Sociaal vastgoed in exploitatie -267.320            

- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie -2.604                

-269.924            

Vastgoedbeleggingen

- Commercieel vastgoed in exploitatie 7.047                 

- Sociaal vastgoed in epxloitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 771.552             

- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.503                 

781.102             

Financiële vaste activa

- Latente belastingvorderingen -2.076                

-2.076                

Voorraden

- Uit exploitatie genomen vastgoed bestemd voor verkoop 22                      

- Correctie boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -133                   

-111                   

             606.261 

                 4.363 

Correctie afschrijvingen op materiële vaste activa 10.799               

Correctie boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -133                   

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -36.321              

Vennootschapsbelasting 85                      

              -21.207 

De stelselwijziging naar marktwaarde in verhuurde staat is zowel in de vermogenspositie als de resultaatpositie retrospectief verwerkt, met aanpassing van de 

vergelijkende cijfers. Als gevolg van de stelselwijziging is het eigen vermogen ultimo 2012 toegenomen met een bedrag van 508.991.000 euro ten opzichte van 

de waardering van het sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie tegen historische kostprijs of lagere bedrijfswaarde. 

De waarden van het vastgoed in exploitatie per 31 december 2013 en per 31 december 2012 zijn getaxeerd rekening houdend met de in de 

waarderingsgrondslagen uiteengezette uitganspunten. De waarde per 1 januari 2012 is bepaald op basis van de waarde per 31 december 2012 rekening 

houdend met de voor 2012 geldende IPD Nederlandse Jaar Corporatie Vastgoedindex, gecorrigeerd voor een eventuele acquisitie en/of dispositie in 2012.

Ten gevolge van de stelselwijziging is de actieve latentie vennootschapsbelasting per 31 december 2012 herijkt. De actieve latentie vennootschapsbelasting is 

ultimo 2012 afgenomen met 2.076.000 euro. De herijking heeft niet geleid tot een mutatie in de (fiscale) winst-en-verliesrekening.

Hieronder is een overzicht gegeven van het effect van de stelselwijziging op het eigen vermogen ultimo 2012 (bedragen x € 1.000):

Eigen vermogen per 31 december 2012 vóór stelselwijziging

Eigen vermogen per 31 december 2012 ná stelselwijziging

Het resultaat over 2012 is afgenomen met een bedrag van 25.570.000 euro tot een bedrag van -/- 21.207.000 euro. Hieronder is een overzicht gegeven van 

het effect van de stelselwijziging op het resultaat over 2012 (bedragen x € 1.000):

Resultaat over 2012 vóór stelselwijziging

Resultaat over 2012 ná stelselwijziging

Het resultaat over 2013 op basis van de nieuwe grondslagen bedraagt 10.427.000 euro positief. Indien op de oude grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou 

het resultaat 1.393.000 euro positief bedragen. Het resultaat over 2012 op basis van de nieuwe grondslagen bedraagt 21.207.000 euro negatief. Indien op de 

oude grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat 4.363.000 euro positief bedragen.
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Classificatie

- Woningen met een huurprijs onder de maximale huurgrens kwalificeren als DAEB, de overige kwalificeren als Niet-DAEB.

- Garages, bergingen en parkeerplaatsen volgen waar mogelijk de kwalificatie van de gekoppelde woning.

- Bedrijfs Onroerend Goed kwalificeert als niet-DAEB.

- Maatschappelijk vastgoed kwalificeert als DAEB.

Kwalificatie

Marktwaarde in verhuurde staat

Bedrijfswaarde

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

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

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

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

omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2013 intern 

geformaliseerde meerjaren begroting.

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

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

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten:

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

belegging. Deze keuze heeft invloed op de waardering. In het najaar van 2012 heeft Woonvisie na goedkeuring door onze raad van commissarissen de keuze 

gemaakt om vanaf het boekjaar 2013 het vastgoed te waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. Deze methode geeft naar de mening van Woonvisie het 

meest objectief inzicht in de waarde van de complexen, rekening houdend met de risico‟s per complex. Ook sluit deze methode het beste aan bij de 

rendementsfilosofie bij investeringen. En stelt het ons beter in staat de maatschappelijke bijdrage van Woonvisie als woningcorporatie te duiden.

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

uitgeschreven.

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

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

van algemeen economisch belang (de zogenoemde DAEB niet-DAEB indeling). De verdeling kent de volgende principes:

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

sociaal vastgoed en het niet-DAEB vastgoed classificeert als het commercieel vastgoed.

Opbrengsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e.v.

DAEB ( ≤ 681,02 euro)

Huurstijging voor huishoudens met een inkomen ≤ 34.229 euro 4,00% 3,50% 3,50% 3,50% 2,00% 2,00%

Huurstijging voor huishoudens met een inkomen > 34.229 euro en ≤ 43.275 euro 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 2,00% 2,00%

Huurstijging voor huishoudens met een inkomen > 43.275 euro 6,50% 6,00% 6,00% 6,00% 2,00% 2,00%

Huurderving sociaal 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Niet-DAEB ( > 681,02 euro)

Huurstijging voor niet-DAEB portefeuille 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Huurderving portefeuille middelduur 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Kosten

Prijsinflatie (basisgegeven) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00%

Bedrijfskosten 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00%

Onderhoud 1,50% 2,00% 2,25% 2,50% 3,00% 3,00%

Zakelijke lasten 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 3,00%

Investeringen (bouwkosten) 1,50% 2,00% 2,25% 2,50% 3,00% 3,00%
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Verkopen onder voorwaarden

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

Aanpassing balans

Model resultatenrekening

Er is gerekend met de volgende bijkomende uitgangspunten:

- Een restwaarde op basis van geschatte grondwaarde van 5.000 euro per woning (nominaal) aan het einde van de exploitatieperiode of de verwachte 

opbrengstwaarde bij verkoop. 

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

minimale levensduur is gesteld op 10 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is.

- De heffingsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde.

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

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

 

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt niet langer rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie van de bestaande leningenportefeuille en 

beleggingen. 

De rentabiliteitswaardecorrectie betrof het tijdelijke verschil tussen de contante waarde van de verwachte kasstromen uit hoofde van leningen en beleggingen en 

de waardering van deze posten op de balans. 

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

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

bedrag worden taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe deskundigen. 

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

geoormerkte verkopen.

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

De presentatie van de balans vindt plaats op basis van de richtlijn 645. De belangrijkste wijziging voor het verslagjaar 2013 is te vinden aan de activazijde en 

betreft het volledig verschuiven van het Sociaal vastgoed in epxloitatie en het Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie van de rubriek Materiële 

vaste activa naar de rubriek Vastgoedbeleggingen. 

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

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

organisatiekosten.

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

toegerekende uren van de op 31 december 2013 beschikbare formatie.

In het verlengde van de wijzigingen als het gevolg van de herziene richtlijn 645, nemen wij vanaf het verslagjaar 2012 de winst-en-verliesrekening op volgens 

de functionele indeling. Deze indeling sluit beter aan op het sturen op kasstromen en rendementen. 

Rente 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e.v.

Leningen o/g (lange termijn 10 jr.) DAEB 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,25% 5,25%

Leningen o/g (lange termijn 10 jr.) niet-DAEB 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,75% 6,75%

Leningen o/g (korte termijn < 1 jr.) 2,00% 2,75% 3,25% 3,50% 4,25% 4,25%

Rente liquide middelen (opbrengst) 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,00% 2,00%

Disconto

Disconteringsvoet DAEB 5,25%

Disconteringsvoet niet-DAEB 6,75%
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vaste activa

Materiële vaste activa

 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Vastgoedbeleggingen

Algemeen

Commercieel vastgoed in exploitatie

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging

Waardering

Waarderingsgrondslag

Basisveronderstelling

Waarderingsmethode

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

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

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

en onroerende zaken voor eigen gebruik.

De marktwaarde in verhuurde staat dient te worden bepaald als de meest waarschijnlijke prijs, die redelijkerwijs op de markt te verkrijgen is op balansdatum 

tussen ter zake goed geïnformeerde, tot transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn.

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

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

basiskenmerken van de methodiek zijn als volgt: 

• De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het 

vastgoed. 

• De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop de toegelaten instelling 

actief is. 

• Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen die niet specifiek aan het vastgoed zijn toe te rekenen zijn bijvoorbeeld 

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

opgenomen in de waardering van het vastgoed. 

• Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted Cash Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een 

periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven betrouwbaar worden geschat en dat deze aan de hand van een disconteringsvoet “contant” worden gemaakt 

naar het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield).

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

procent overdrachtskosten voor bedrijfs onroerend goed, in mindering gebracht.

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 

kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Bij de bepaling van de afschrijvingen is, indien van toepassing, rekening gehouden met eventuele restwaarden.

Hieronder worden tevens opgenomen de activa ten gunste van leveringen en diensten. Deze worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van annuïtiaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen.

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

tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en daarna tegen actuele waarde, zijnde de reële waarde.

Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde 

maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed.

Het sociaal vastgoed in exploitatie 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 januari door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld, voor het jaar 2013 geldt een bedrag van 681,02 euro. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd 

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

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

Herkomst parameters

Externe taxateur

Beklemmingen

Nadere toelichting waarderingsparameters

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

De marktwaarde in verhuurde staat dient te worden bepaald als hoogst realiseerbare waarde die redelijkerwijs op de markt te verkrijgen is (i.c. de meest 

waarschijnlijke prijs), berekend op basis van een doorexploitatie en uitpondscenario.

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

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

daaraan verbonden rechten en plichten gestand worden gedaan, inclusief de specifieke kenmerken die typerend zijn voor de exploitatie onder marktconforme 

omstandigheden. Er wordt gestreefd naar een optimalisatie van de inkomsten middels het verhuren van leegkomende woningen tegen de maximaal redelijke 

huurprijs conform het Woningwaarderingsstelsel (WWS) dan wel marktconforme huurprijs. 

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

aansluitend de uitponding ter hand neemt, naar schatting zal opbrengen. Bij dit scenario is er sprake van zowel een (afnemende) exploitatiekasstroom als een 

verkoopkasstroom. Voor de exploitatiekasstroom geldt in principe hetzelfde als bij het scenario doorexploiteren. Bij het uitpondscenario wordt van de aanname 

uitgegaan dat de lopende huurovereenkomsten met alle daaraan verbonden rechten en plichten gestand worden gedaan. Er wordt gestreefd naar een 

optimalisatie van de inkomsten middels de verkoop van woningen aan zittende huurders c.q. middels de verkoop van vrijkomende woningen aan derden. In het 

geval van uitponden wordt er van uitgegaan dat alle woningen direct worden aangeboden aan de zittende huurder, en dat de resterende huurwoningen aan 

derden worden verkocht na beëindiging van het huurcontract.

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

taxatieproces vastgesteld. Deze generieke parameters worden ter besluitvorming aangeboden aan het Hoofd vastgoedsturing en vervolgens in het 

taxatiesysteem (TMS) ingevoerd.

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

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

vastgoed en daarmee van invloed op de waarde. Deze verplichtingen worden beklemmingen genoemd. Eigen interne beleidsbeslissingen, die dus niet over 

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

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

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

Cash Flow (DCF) methode. Jaarlijks wordt 1/3e (twee rondes van 1/6) van de interne taxaties door een beëdigd externe taxateurs gevalideerd. Dit is 

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

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

• Exit Yield

• Disconteringsvoet

• Inflatie, huurstijging en kostenstijgingen

• Vrije verkoopwaarde (op moment van waardebepaling)

• Verkoopwaardestijging

• Stijging markthuur

• Onderhoudsnorm

• Beheerkosten (norm)

• Splitsingskosten

• Verkoopkosten

• Mutatieleegstand (aantal maanden)

• Mutatiegraad

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

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

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

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

Mutatie reële waarde

• Disconteringsvoet

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

waarde van inkomsten in de toekomst te bepalen.

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

bepaald door de IRS zoals deze geldt op het moment van waardebepaling op peildatum en de IRS op de laatste dag van de 23 daaraan voorgaande 

kalendermaanden te middelen. Deze rentevoet wordt verhoogd met: 

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

generieke risicovrije rentevoet.

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

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

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

en het specifieke marktrisico.

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

De woningen kenden ultimo 2013 een gemiddelde disconteringsvoet van 8,5 procent met een bandbreedte van 7,2 procent tot en met 9,6 procent. Voor de BOG-

eenheden gold ultimo 2013 een gemiddelde disconteringsvoet van 8,2 procent met een bandbreedte van 7,4 procent tot en met 11,7 procent.

• Beheerkosten

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

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

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

• Mutatieleegstand

De periode waarin geen huur wordt ontvangen voor op balansdatum leegstaande BOG eenheden.

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

winst-en-verliesrekening verantwoord onder „Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille‟. Mutaties in de reële waarde worden binnen het 

eigen vermogen afzonderlijk als „herwaarderingen‟ bijgehouden en in de toelichting op het eigen vermogen vermeld .

• Onderhoud

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

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

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

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

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

VEX (Vastgoed Exploitatie Wijzer) voor onderhoudslasten is hiervoor de basis. De normatieve bedragen voor instandhoudingonderhoud volgens de VEX  

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

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

Op bezit dat als vastgoedbelegging is gekwalificeerd wordt niet afgeschreven.

Enkele parameters lichten we hieronder kort toe:

• Exit yield (% )

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

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

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

De woningen kenden ultimo 2013 een gemiddelde Exit yield van 7,6 procent met een bandbreedte van 4,5 procent tot en met 9,7 procent. Voor de BOG-

eenheden gold ultimo 2013 een gemiddelde Exit-yield van 9,7 procent met een bandbreedte van 8,3 procent tot en met 15,6 procent.

• Mutatiegraad

De woningen kenden ultimo 2013 een gemiddelde mutatiegraad van 5,9 procent met een bandbreedte van 5,5 procent tot en met 9,0 procent.
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Typering

Waardering

Bijzondere waardeverminderingen 

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

complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie zijnde een vastgoedbelegging. Complexen in aanbouw worden 

uitsluitend gekwalificeerd als vastgoed in ontwikkeling wanneer de bijbehorende projectplannen intern zijn geformaliseerd en extern zijn gecommuniceerd. 

Gemaakte kosten voor projecten inzake complexen in aanbouw die niet aan deze kwalificatie voldoen zullen in het betreffende verslaggevingsjaar direct ten laste 

van de winst-en-verliesrekening worden gebracht.

Op individueel niveau (project, deelproject of eenheid) kan Woonvisie afwijken van de bovenstaande standaard kwalificatie, mits de afwijking gemotiveerd is 

onderbouwd. 

De vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden initieel en na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de tot en met 

balansdatum bekende werkelijk kosten of lagere marktwaarde. Op iedere balansdatum wordt de realiseerbare waarde van de kosten getoetst. Indien de 

projectvoortgang per (deel)project zich bevindt in één van de volgende fasen ultimo het verslagjaar , wordt voor dat (deel)project de volledige investering 

afgeboekt ten laste van de winst-en-verliesrekening:

- Fase “Kale grondpositie”;

- Fase “In onderzoek”;

- Fase “In ontwikkeling”.

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

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

lagere marktwaarde.

Vanaf het moment dat een (deel)project in de fase "Project in aanbouw" is aangekomen wordt het (deel)project initieel en na de eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de tot en met balansdatum bekende werkelijk kosten onder aftrek van nog te verwachten kosten en onder aftrek van eventuele onrendabele toppen, tenzij 

er sprake is van een lagere marktwaarde, dan tegen die lagere marktwaarde. 

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

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

volgende rekenmethodieken bij de volgende fasen binnen de projectvoortgang:

- Fase “Projecten in aanbouw”

Waardering tegen werkelijke kosten of tegen lagere marktwaarde in verhuurde staat op basis van markthuur (vergelijkbaar met 80-85 procent van de 

leegwaarde) minus nog te verwachten kosten.

- Fase “Projecten in aanbouw, in rechten afdwingbaar”

Waardering tegen werkelijke kosten of tegen lagere marktwaarde in verhuurde staat op basis van contracthuur (vergelijkbaar met 60-65 procent van de 

leegwaarde) minus nog te verwachten kosten.

Het voldoen van een woning in ontwikkeling aan de kwalificatie “in rechten afdwingbaar” wordt in principe als toepasbaar beschouwd op het moment dat binnen 

het project 10 procent van de huurovereenkomsten zijn afgesloten. Uitzonderlijke situaties zoals afspraken met de gemeente kunnen een project eerder aan de 

kwalificatie “in rechten afdwingbaar” laten voldoen.

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

correcties hierop, worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord onder „Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille‟.

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

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

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

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

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

kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft Woonvisie een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde 

van de woningen in het economisch verkeer. De waardeveranderingen die voortvloeien uit de terugkoopverplichting worden bepaald met behulp van de 

prijsindex bestaande koopwoningen van het kadaster en verantwoord via de winst- en verlies rekening. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen 

één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.
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Waardering van grond bij marktwaardering

Financiële vaste activa

Deelnemingen - Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V.

Deelnemingen - Verenigingen van Eigenaars

Actieve latentie vennootschapsbelasting

Overige vorderingen

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop

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

afgesloten. Deze voorraad wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde exclusief de BTW. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten 

die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging. In de kosten van de vervaardiging zijn begrepen de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige 

kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek 

van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

De deelneming van Woonvisie in VvE‟s waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend wordt gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde methode . 

Dit gebeurt aan de hand van het procentuele aandeel dat Woonvisie in de  vereniging heeft. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de 

grondslagen die gelden voor de jaarrekening van Woonvisie. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor toepassing aan onze 

grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming. 

Is de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief, dan wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Woonvisie in 

deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar 

(nominale) schulden in staat te stellen wordt een voorziening getroffen.

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

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

verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor 

zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

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

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

kunnen worden benut.

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

De latentie is gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de netto rente.

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

worden aangehouden. 

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

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

uitverhuizing van huurders vordert (> 50 procent), maar de bouw is nog niet definitief gestart. De marktwaarde in verhuurde staat voor deze complexen 

verdwijnt dan van de balans en hiervoor in de plaats komt een grondwaarde. 

Deze wordt bepaald als de resultante van de marktconforme grondwaarde conform gemeentelijk grondbeleid gegeven het bestemmingsplan gecorrigeerd voor 

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

weer in oorspronkelijke staat te brengen). 

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

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

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

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

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

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

vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

Overige voorraden

Onderhanden projecten

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Voorzieningen

Algemeen

Voorziening pensioenen

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

Pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Woonvisie heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een 

pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloonregeling).

De voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen wordt gevormd bij ingeschatte exploitatieverliezen op investeringen. Deze voorziening wordt 

nominaal opgenomen zodra het project intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd is. De activa in ontwikkeling worden, per project, verlaagd met de 

'Voorziening onrendabele toppen projecten', voor zover geen negatieve activa in ontwikkeling op projectniveau ontstaan. Bij de financiële afwikkeling van het 

project, na oplevering, wordt op basis van nacalculatie de eventuele onrendabele top definitief bepaald en wordt het verschil verwerkt in het resultaat.

De post vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft de reeds geboekte kosten, onder aftrek van reeds gefactureerde termijnen, tot en met de 

balansdatum inzake de ontwikkeling van objecten die bestemd zijn voor de verkoop. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd 

tegen vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde exclusief de BTW. 

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 

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

De overige voorraden betreffen voorraad materiaal zijnde materiaal in de magazijnen ten behoeve van het onderhoudswerk. De waardering is gebaseerd op 

de verkrijgingsprijs onder toepassing van de VVP-methode (vaste verrekenprijs) of lagere opbrengstwaarde.

Onderhanden projecten betreft de reeds geboekte kosten, onder aftrek van de per balansdatum gefactureerde termijnen inzake verkoopwoningen waarvoor 

reeds verkoopovereenkomsten zijn afgesloten. Dit onder toevoeging van de verwachte winst, bepaald naar rato van de voortgang van het project (PoC), voor 

zover het de verkochte woningen betreft (PoS). 

Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de 

direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en 

andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de gerealiseerde projectopbrengsten worden gepresenteerd onder de kortlopende 

schulden.

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

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

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

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

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

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

gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Toelichting op de vermogenstoewijzing staat onder de overige gegevens.

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

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

opgenomen.
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Grondslagen voor het waarderen van activa en passiva

Lang- en kortlopende schulden

Operationele leasing

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Algemeen

Opbrengstverantwoording

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). 

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

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

door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 114 procent. In 2014 dient het 

pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105 procent te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak 

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

tekort bij SPW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

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

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

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

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Het bestuur van SPW heeft besloten om geen toeslag te verlenen (geen indexatie) per 1 januari 2014. Deelnemers en gepensioneerden zijn hierover 

geïnformeerd.

De financiële positie van SPW is namelijk onvoldoende om toeslag te verlenen. Voor actieve deelnemers betekent dit dat het pensioen dat bij SPW wordt 

opgebouwd niet wordt aangepast aan de stijging van de lonen. De pensioenen van uitkeringsgerechtigden en gewezen deelnemers worden niet aangepast aan 

de stijging van de prijzen. Dit is in overeenstemming met het toeslagbeleid.

Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico‟s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn 

overgedragen aan de koper.

Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in 

verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Vanaf 2012 is na de invoering van de vernieuwde RJ 645 gekozen voor het functionele model voor het opstellen van de winst-en-verliesrekening. 

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

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

verantwoord onder de opbrengsten overige activiteiten, kosten overige activiteiten en overige organisatiekosten. Als baten worden die opbrengsten aangemerkt, 

die op de balansdatum geïnd dan wel invorderbaar waren. Als lasten worden aangemerkt die kosten die op de balansdatum betaald of verschuldigd waren, c.q. 

waarvoor de verplichting is aangegaan.

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

“Vaststellingsovereenkomst 1 en 2”, overeenkomsten tussen de belastingdienst en de sector. De verwerking voldoet aan de vigerende regelgeving van de Raad 

voor de Jaarverslaggeving.

Voor zover niet anders wordt aangegeven worden deze gewaardeerd op de reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs.

De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden.

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van 

de waarde van de woningen in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. 

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

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan eigendom niet bij Woonvisie ligt, worden verantwoord als operationele leasing. 

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-

en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
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Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Projectopbrengsten en projectkosten

Bijzondere posten

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Huuropbrengsten

Servicecontracten (opbrengsten en lasten)

Lasten onderhoud

Afschrijvingen materiële vaste activa

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenlasten

Overige bedrijfslasten

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Verkoop onroerende zaken

De post verkoop onroerende zaken betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand bezit) dan wel de vervaardigingsprijs 

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

verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als 

netto-omzet en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (waarbij wordt uitgegaan van de „Percentage of 

Completion‟-methode, ofwel de PoC-methode en de „Percentage of Sales‟-methode, ofwel de PoS-methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale 

projectkosten. Voor de voortgang in verkopen wordt gekeken naar verkochte aantallen ten opzichte van het totale aantal te verkopen woningen.

Het resultaat wordt bepaald door het percentage PoC te vermenigvuldigen met het percentage PoS en de uitkomst hiervan te vermenigvuldigen met het totaal te 

verwachten resultaat.

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

in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting 

van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

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

functionele posten in het resultaat toegerekend.

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

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

Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en niet 

gesaldeerd toegelicht.

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. 

Op het vastgoed in exploitatie wordt niet afgeschreven. De eerder gerealiseerde cumulatieve afschrijvingen tot en met verslagjaar 2012 zijn volledig 

teruggedraaid. Daarmee is de aanschafwaarde volledig in beeld.

Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis 

van de daadwerkelijke bestedingen.

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

daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn 

uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

In het klachten- en mutatieonderhoud  onderscheiden we kosten van derden en eigen dienst, evenals de kosten van het materiaalverbruik. In de winst-en-

verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van 

activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardenverhoging van het actief.

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

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

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

De niet-gerelealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op waardemutaties van op reële waarde gewaardeerde activa .

Netto resultaat overige activiteiten

Overige activiteiten

Netto resultaat overige organisatiekosten

Overige organisatiekosten

Netto resultaat leefbaarheid

Leefbaarheid

Saldo financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Belasting over het resultaat

Financiële instrumenten en risicobeheersing

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

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

woningen en wordt jaarlijks met inachtneming van de contractvoorwaarden gewaardeerd.

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

vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met 

betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal 

compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na 

bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente 

belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

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

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

verhouding staan tot de af te dekken risico‟s. 

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

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

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

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

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

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

vastgoedportefeuille, zodra het project intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd is.

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

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

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

woongelegenheden van Woonvisie, die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen.
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Financiële instrumenten en risicobeheersing

Financiële instrumenten

Renterisico

Kredietrisico

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

kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). 

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

vorderingen en schulden loopt Woonvisie risico‟s over de marktwaarde. 

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

Op balansdatum was het renterisico 7,2 procent. Dit is ruim onder de norm van 15 procent uit ons treasurystatuut.

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

renteconversies leningen, kasstroom financiering (excl. rente), kasstroom operationeel + (des)investeringen. Het maximum en optimum van het renterisico is 

gebaseerd op het saldo van de leningenportefeuille per 31 december 2013.

Woonvisie heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Er bestaat een kredietfaciliteit ad 5 miljoen euro bij de Rabobank en er kan gebruik worden 

gemaakt van een variabele lening ad 5 miljoen euro bij de BNG en van een variabele lening ad 10 miljoen euro bij de NWB. Voor zover noodzakelijk worden 

nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

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

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

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

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

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

basiscontract en apart verantwoord indien: 

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

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

èn

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

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

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

valutarisico gelopen.
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Financiële instrumenten en risicobeheersing

Liquiditeitsrisico

Beschikbaarheidsrisico

Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatsbepaling

Vastgoedbeleggingen, reële waarde

Verwerking verplichtingen

Woonvisie maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere 

zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

Voor de door Woonvisie afgesloten basisrentelening, met een hoofdsom van 10 miljoen euro geldt het volgende liquiditeitsrisico: "Wanneer geldgever en 

geldnemer geen overeenstemming bereiken over de aanpassing van de kredietopslag zal de leningovereenkomst worden beëindigd en zal op de 

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

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

basisrente over de resterende looptijd van de leningsovereenkomst afgerekend."

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

3,12 procent en een kredietopslag van 0,22 procent. De kredietopslag wordt op de contractuele herzieningsdatum van de kredietopslag herzien, zijnde 

21 december 2015.

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

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

stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan 

het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. 

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

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

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

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

Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering

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

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

stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan 

het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van 

de definitief ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. 

De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten . 

Planvorming kan ondermeer wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de 

voorgenomen bouwproductie.

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

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

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

onzekerheid.

Gemiddelde resterende looptijd bestaande huurcontracten

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

Verhuurdersheffing

In de waardering van het sociaal vastgoed in exploitatie is rekening gehouden met een verhuurdersheffing voor de jaren 2014 t/m 2017 op basis van het 

wetsvoorstel en de daarin opgenomen tarieven van respectievelijk 0,381, 0,449, 0,491 en 0,536 procent van de leegwaarden. De risico-inschatting dat de 

verhuurdersheffing ook gaat gelden voor de jaren 2018 en verder is door Woonvisie verwerkt in de waardering door de gehanteerde disconteringsvoet.
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Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatsbepaling

Verwerking fiscaliteit

Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening heeft Woonvisie een aantal standpunten ingenomen die eerst bij verwerking van 

de aangifte over de verslagjaren 2007 tot en met 2013 door de fiscus zullen worden getoetst. De belangrijkste standpunten betreffen:

- Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;

- De verwerking van projectontwikkelings-resultaten;

- Het vormen van een herbestedingsreserve.

Gevolg is dat de fiscale last over 2013 en voorgaande jaren nog wijzigingen kan ondergaan en belastinglatenties een andere waarde kennen.
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Toelichting op de balans per 31-12-2013
bedragen x € 1.000

1.1 Materiële vaste activa

Saldo 31 december 2012

- Aanschafwaarden 380.822             2.604                 6.762                 390.188             

- Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -113.502            -                         -1.985                -115.487            

Boekwaarde 31 december 2012 267.320             2.604                 4.777                 274.701             

Effecten stelselwijziging

Herclassificatie/herkwalificatie aanschafwaarde -380.822            -2.604                -                         -383.426            

Correctie cumulatieve afschrijvingen 113.502             -                         -                         113.502             

Saldo 1 januari 2013

- Aanschafwaarde -                         -                         6.762                 6.762                 

- Cumulatieve afschrijvingen -                         -                         -1.985                -1.985                

Boekwaarde 1 januari 2013 -                         -                         4.777                 4.777                 

Mutaties in het boekjaar

- Investeringen -                         -                         188                    188                    

- Desinvesteringen -                         -                         -28                     -28                     

- Afschrijvingen -                         -                         -450                   -450                   

- Correctie afschrijvingen i.v.m. desinvesteringen -                         -                         18                      18                      

Saldo -                         -                         -272                   -272                   

Saldo 31 december 2013

- Aanschafwaarden -                         -                         6.922                 6.922                 

- Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -                         -                         -2.417                -2.417                

Boekwaarde 31 december 2013 -                         -                         4.505                 4.505                 

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:

Systematiek Termijn

- Bedrijfsgebouwen lineair 25 jaar

- Terreinen -

- Installaties lineair 10-15 jaar

- Automatisering lineair 3 jaar

- Inventaris lineair 5-10 jaar

- Vervoermiddelen lineair 5 jaar

- Warmtemeters annuïtair 10-15 jaar

geen afschrijvingen

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Vastgoed in 

ontwikkeling 

bestemd voor 

eigen 

exploitatie

Onroerende en 

roerende zaken 

ten dienste van 

de exploitatie

Sociaal 

vastgoed in 

exploitatie

Totaal
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Toelichting op de balans per 31-12-2013
bedragen x € 1.000

1.2 Vastgoedbeleggingen

Totaal

Saldo 31 december 2012

- Aanschafwaarden 50.954              -                         13.439               -                         64.393               

- Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -6.279               -                         -1.160                -                         -7.439                

Boekwaarde 31 december 2012 44.675              -                         12.279               -                         56.954               

Effecten stelselwijziging

- Herclassificatie/herkwalificatie aanschafwaarde -                        379.416             -                         2.604                 382.020             

- Correctie cumulatieve afschrijvingen 6.279                -                         -                         -                         6.279                 

- Herwaarderingen 12.614              415.682             -                         -                         428.296             

- Cumulatieve waardeverminderingen -11.846             -23.546              -                         -101                   -35.493              

Saldo 1 januari 2013

- Verkrijgingsprijzen 50.954              379.416             13.439               2.604                 446.413             

- Herwaarderingen 12.614              415.682             -                         -                         428.296             

- Cumulatieve waardeverminderingen -11.846             -23.546              -1.160                -101                   -36.653              

Actuele waarde 1 januari 2013 51.722              771.552             12.279               2.503                 838.056             

Mutaties in het boekjaar

- Investeringen 2.127                5.810                 -                         971                    8.908                 

- Desinvesteringen -1.481               -891                   -948                   -1.210                -4.530                

- Herclassificatie commercieel/sociaal 2.929                -2.929                -                         -                         -                         

- Vastgoed bestemd voor verkoop -                        -157                   -                         -                         -157                   

- Overboeking naar vastgoedbeleggingen in exploitatie -                        -                         -                         -392                   -392                   

- Herwaardering 5.143                -4.105                -                         -                         1.038                 

- Waardeverminderingen -863                  -4.200                -719                   -                         -5.782                

- Terugneming van waardeverminderingen 1.074                639                    -                         101                    1.814                 

Saldo 8.929                -5.833                -1.667                -530                   899                    

Saldo 31 december 2013

- Verkrijgingsprijzen 54.529              381.249             12.491               1.973                 450.242             

- Herwaarderingen 17.757              411.577             -                         -                         429.334             

- Cumulatieve waardeverminderingen -11.635             -27.107              -1.879                -                         -40.621              

Actuele waarde 31 december 2013 60.651              765.719             10.612               1.973                 838.955             

Commercieel 

vastgoed in 

exploitatie

Sociaal 

vastgoed in 

exploitatie 

gekwalificeerd 

als vastgoed-

belegging

Onroerende 

zaken verkocht 

onder 

voorwaarden

Vastgoed in 

ontwikkeling 

bestemd voor 

eigen  

exploitatie
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Toelichting op de balans per 31-12-2013

Vastgoed in exploitatie

Levensduur voor de bedrijfswaardeberekening:

Waardeverloop:

De actuele waarde gebaseerd op bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie en het sociaal vastgoed in exploitatie activa bedraagt ultimo 2013 

469 miljoen euro (2012: 475,3 miljoen euro).

De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van de resterende economische levensduur zijn:

- Jaarlijks wordt vastgesteld of aanpassing van de levensduurinschatting noodzakelijk is.

- Er wordt voor het commercieel vastgoed in exploitatie en het sociaal vastgoed in exploitatie uitgegaan van een weerlegbaar vermoeden dat de resterende 

economische levensduur beleidsmatig maximaal 50 jaar en minimaal 10 jaar bedraagt. 

De restant levensduur wordt echter primair bepaald met inachtneming van de reguliere richtlijnbepalingen inhoudende dat een bijstelling van de gebruiksduur 

periodiek wordt vastgesteld. Indien de administratieve minimale restant levensduur korter is/wordt dan 10 jaar, is bijzondere aandacht nodig voor een 

hernieuwde inschatting van de restant levensduur.

- Investeringen en desinvesteringen

De cumulatieve verkrijgingsprijzen voor het commercieel vastgoed in exploitatie en het sociaal vastgoed in exploitatie zijn in 2013 toegenomen van 430,4 miljoen 

euro naar 435,8 miljoen euro. De mutatie van + 5,4 miljoen euro bestaat voornamelijk uit het investeren in energetische maatregelen (+ 2,7 miljoen euro), 

bouwtechnische investeringen (+ 0,9 miljoen euro) en het in exploitatie nemen van (nieuwbouw)projecten, te weten Kievitsweg 73 en de Riederparking (+ 1,7 

miljoen euro).

- Herclassificatie commercieel/sociaal

Gedurende het verslagjaar 2013 zijn 81 woningen overgegaan van het sociaal vastgoed in exploitatie naar het commercieel vastgoed in exploitatie. Tevens zijn 

12 woningen overgegaan van het commercieel vastgoed in exploitatie naar het sociaal vastgoed in exploitatie. Gesaldeerd is er 8,3 miljoen euro aan sociaal 

vastgoed in exploitatie in 2013 geherclassificeerd als commercieel vastgoed in exploitatie, bestaande uit 2,9 miljoen euro aan verkrijgingsprijzen en 5,4 miljoen 

euro aan niet-gerealiseerde waardeveranderingen.

- Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

De actuele waarde voor het commerciële en sociale vastgoed in exploitatie gezamenlijk is ultimo 2013 3,1 miljoen euro hoger dan de actuele waarde ultimo 2012. 

De actuele waarde van de 'standing' vastgoedportefeuille in exploitatie van Woonvisie is in het verslagjaar 2013 toegenomen met 9,2 miljoen euro. De bepaling 

van de waardemutatie van de 'standing' vastgoedportefeuille is inzichtelijk gemaakt met het volgende overzicht:

In de posten commercieel vastgoed in exploitatie en sociaal vastgoed in exploitatie zijn onder andere 8.821 woningen en 396 garages opgenomen. De geschatte 

waarde gebaseerd op de meest recente WOZ beschikkingen (peildatum: 1 januari 2012) van deze specifieke eenheden bedraagt 1.443 miljoen euro.
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Toelichting op de balans per 31-12-2013
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Vastgoed bestemd voor verkoop

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

De mutatie van de terugkoopverplichtingen is door een tweetal ontwikkelingen veroorzaakt. Er zijn onder voorwaarden verkochte woningen teruggekocht. Van 

de 93 woningen opgenomen onder de verkopen onder voorwaarden per 1 januari 2013 zijn er zes teruggekocht. Deze worden opnieuw verkocht maar zonder 

terugkoopverplichting. Dit resulteert in een desinvestering van 948.000 euro. Daarnaast is er een waardevermindering van 719.000 euro als gevolg van de 

prijsontwikkeling. Er zijn in 2013 geen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden.

Dit betreft de per einde van het boekjaar geboekte kosten met betrekking tot de nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Ultimo 2013 is er slechts één project in 

ontwikkeling, namelijk het project Kleidijk in Rhoon.

Totaal mutatie actuele waarde 'standing' vastgoedportefeuille in exploitatie 2013

Commercieel vastgoed in exploitatie: Mutaties in het boekjaar

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

Totaal mutatie actuele waarde 'standing' vastgoedportefeuille in exploitatie 2013

Eind 2013 begint de negatieve marktwaardeontwikkeling op de betere deelmarkten zich te stabiliseren. In Ridderkerk en Albrandswaard is de afwaardering van 

de leegwaarde in 2013 gematigder verlopen dan bij menig andere deelmarkt. Daarnaast pakt voor Woonvisie de verhuurdersheffing minder negatief uit dan 

gemiddeld in de corporatiemarkt, doordat het aantal scheefhuurders bij Woonvisie omvangrijker is. De huurpotentie bij Woonvisie is fors, waardoor de 

(inkomensafhankelijke) huurverhoging niet zo snel wordt afgetopt.

• In exploitatie 8 woningen Kievitsweg 73

• In exploitatie 65 parkeerplaatsen Riederparking

• Uit exploitatie 8 woningen ten behoeve van verkoop

• Correctie vvo's voor 5 BOG-eenheden

• Afwaardering in verband met herstructurering

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

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

financieringstransactie. Zie voor nadere toelichting de waarderingsgrondslagen.

• Woningen - Inflatiecorrectie exploitatiekosten

• Woningen - Inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 en 2014

Van de totale vastgoedportefeuille in exploitatie zoals deze is opgenomen onder de vastgoedbeleggingen zijn 391 woningen bestemd voor toekomstige verkoop. 

In 2014 verwachten wij 13 woningen te verkopen met een cumulatieve opbrengstwaarde van 2.004.000 euro en een cumulatieve verkrijgingsprijs van 269.000 

euro.

• Woningen - Disconteringsvoet is in 2013 licht gedaald ten opzichte van 2012

• BOG

• Woningen - Verhuurdersheffing 2013 tot en met 2017

• Woningen - Werkelijke leegwaarde is in 2013 0,5 procent minder gedaald dan in 2012 was ingeschat

De toename van de actuele waarde van de 'standing' vastgoedportefeuille in exploitatie met 9,2 miljoen euro is het gevolg van:

• Woningen - Reguliere huurindexering en huurmutaties
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Toelichting op de balans per 31-12-2013

31-12-2013 31-12-2012

1.3 Financiële vaste activa

1.3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V.:

Saldo begin boekjaar 18                      18                      

- Mutaties boekjaar -                         -                         

Saldo einde boekjaar 18                      18                      

1.3.2 Andere deelnemingen

Deelnemingen VvE's:

Saldo begin boekjaar 1.107                 954                    

- Mutaties boekjaar 235                    153                    

Saldo einde boekjaar 1.342                 1.107                 

1.3.3 Latente belastingvordering(en)

Saldo begin boekjaar 4.552                 8.055                 

- Effect stelselwijziging -2.076                -                         

Saldo per 1 januari boekjaar 2.476                 8.055                 

- Mutatie inzake in de toekomst te verrekenen verliezen -475                   -3.305                

- Mutatie inzake waarderingsverschil verkoop bestaand bezit komende 5 jaar -160                   -142                   

- Mutatie inzake waarderingsverschil leningen o/g en u/g -51                     -56                     

Saldo einde boekjaar 1.790                 4.552                 

Ten gevolge van de stelselwijziging is de actieve latentie vennootschapsbelasting per 31 december 2012 herijkt. De stelselwijziging heeft alleen betrekking op het 

waarderingsverschil verkoop bestaand bezit voor de komende 5 jaren (2013 tot en met 2017). De actieve latentie vennootschapsbelasting is ultimo 2012 

afgenomen met 2.076.000 euro. Dit verschil ontstaat doordat bij de waardering tegen historische kostprijs het waarderingsverschil berekend wordt tussen de 

fiscale boekwaarde en de commerciële boekwaarde tegen historische kostprijs. Bij de waardering tegen actuele waarde wordt het waarderingsverschil berekend 

tussen de fiscale boekwaarde en de commerciële boekwaarde tegen marktwaarde in verhuurde staat. Het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de 

marktwaarde in verhuurde staat is kleiner dan het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de boekwaarde op historische kostprijs. De herijking heeft niet geleid 

tot een mutatie in de (fiscale) winst-en-verliesrekening.
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Toelichting op de balans per 31-12-2013
bedragen x € 1.000

Actieve latentie vennootschapsbelasting

In de toekomst te verrekenen verliezen 475                    475                    -                         

Waarderingsverschil verkoop bestaand bezit komende 5 jaar 3.296                 1.220                 -2.076                

Waarderingsverschil leningen o/g en u/g 781                    781                    -                         

                 4.552                  2.476                 -2.076 

31-12-2013 31-12-2012

1.3.4 Leningen u/g

Durban Housing Project:

Saldo begin boekjaar 89                      114                    

- Aflossing -69                     -25                     

Saldo einde boekjaar 20                      89                      

31-12-2013 31-12-2012

In depot gegeven:

Saldo begin boekjaar 3                        3                        

- Dotatie -                         -                         

- Afwaardering -                         -                         

Saldo einde boekjaar 3                        3                        

Saldo einde boekjaar leningen u/g 23                      92                      

1.3.5 Overige vorderingen

Domotica Riedertoren:

Saldo begin boekjaar 240                    -                         

- Investeringen domotica -                         640                    

- In rekening gebrachte rente 16                      51                      

- Aflossing -                         -307                   

- Korte termijn te ontvangen -128                   -144                   

Saldo einde boekjaar 128                    240                    

Met een achttal collega-corporaties uit de stadsregio en de gemeente Rotterdam dragen wij financieel bij aan het Durban Housing Project. Doelstelling was de 

oprichting en begeleiding van een Zuid-Afrikaanse vorm van een woningcorporatie. Het kapitaal is door de acht corporaties verzameld en via de stichting 

verstrekt. Woonvisie heeft daarin voor 114.000 euro deel genomen. Het betreft een renteloze lening. Er is 69.000 euro afgelost in 2013 zodat er nog een 

restschuld is van 20.000 euro.

De post Actieve latentie vennootschapsbelasting is ultimo 2013 herijkt. De herijking heeft geleid tot een mutatie van de latentie en een last in de winst-en-

verliesrekening. Zie ook de nadere uitleg onder 2.9 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening.

Tussen Woonvisie (verkoper) en Stichting Protestants Christelijk Zorgcentrum "Riederborgh" (koper) is een koopovereenkomst opgesteld d.d. 9 februari 2012 

voor de domoticavoorzieningen in het gebouw de Riedertoren te Ridderkerk. Afgesproken is dat de koopsom (in termijnen) betaald wordt zolang de kosten op 

basis van nacalculatie, door Stichting Protestants Christelijk Zorgcentrum "Riederborgh", kan worden gedeclareerd conform de verstrekte subsidietoekenning d.d. 

17 maart 2011 (regeling kosten zorginfrastructuur). De rente bedraagt 5 procent.

Hieronder is een overzicht gegeven van het effect van de stelselwijziging op de latente belastingvordering(en) ultimo 2012:

Marktwaarde in 

verhuurde 

staat

RJ 213

Effect stelsel-

wijziging

Historische 

kostprijs

RJ 212

Actieve latentie vennootschapsbelasting per 31 december 2012
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Toelichting op de balans per 31-12-2013
bedragen x € 1.000

31-12-2013 31-12-2012

Uitgestelde betalingsverplichting Riederborgh:

Saldo begin boekjaar 64                      -                         

- Dotatie 118                    64                      

Saldo einde boekjaar 182                    64                      

31-12-2013 31-12-2012

Saldo einde boekjaar overige vorderingen 310                    304                    

1.4 Voorraden

1.4.1. Vastgoed bestemd voor verkoop

1.4.2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

1.4.3. Overige voorraden

1.5 Onderhanden projecten

1.6 Vorderingen

1.6.1 Huurdebiteuren

Deze post is als volgt samengesteld:

- Huurdebiteuren 934                    710                    

- Voorziening dubieuze debiteuren -329                   -267                   

Saldo einde boekjaar 605                    443                    

31-12-2013 31-12-2012

1.6.2 Gemeenten

Gemeente Ridderkerk:

- Diverse vorderingen 60                      256                    

- Gerechtelijke procedure asbestverontreiniging 1.294                 1.294                 

- Voorziening dubieuze vordering -1.294                -1.294                

Saldo einde boekjaar 60                      256                    

1.6.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Alle nieuwbouwwoningen van project Slikkerveer-Zuidoost (Oranjestraat) bestemd voor verkoop zijn in 2013 opgeleverd.

Dit betreft de grijpvoorraad ten behoeve van klachten- en mutatieonderhoud, alsmede de voorraad grond zonder direct aantoonbare bouwbestemming.

Alle verkochte nieuwbouwwoningen van project Slikkerveer-Zuidoost (Oranjestraat) zijn in 2013 opgeleverd.

De huurachterstand uitgedrukt in een percentage van het totaal van de huren en vergoedingen bedraagt 1,67 procent ultimo 2013 (ultimo 2012: 1,21 procent).

Het betreft hier een uitgestelde betalingsverplichting van Stichting Protestants Christelijk Zorgcentrum "Riederborgh" in verband met een vernieuwde 

bekostigingssystematiek vanuit de zorg. De rente bedraagt 5,5 procent en loopt tot 2029.

Het Vastgoed bestemt voor verkoop bestaat uit dertien nieuwbouw appartementen in de Riedertoren die in 2014 in de verhuur genomen worden en één twee-

onder-een-kapwoning in de Oranjestraat. Ook zijn er nog vijf contractueel teruggekochte woningen in de aanbieding en zeven aan de verhuur onttrokken 

woningen. In 2013 is negenduizend euro afgewaardeerd op het Vastgoed bestemd voor verkoop in verband met de verwachte opbrengstwaarden.

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

Er loopt een gerechtelijke procedure over asbestverontreiniging. Uit voorzichtigheidsprincipe is hiervoor een voorziening opgenomen.

Ultimo 2012 en 2013 stonden er geen vorderingen open uit hoofde van belastingen en premies sociale verzekeringen.
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Toelichting op de balans per 31-12-2013
bedragen x € 1.000

31-12-2013 31-12-2012

1.6.4 Overige vorderingen

Deze post is als volgt samengesteld:

- Kortlopend deel vordering domotica Riedertoren 128                    144                    

- Gefactureerde termijnen nieuwbouw -                         45                      

- Overige 90                      39                      

Saldo einde boekjaar 218                    228                    

1.6.5 Overlopende activa

Deze post is als volgt samengesteld:

- Te ontvangen rente-inkomsten 73                      72                      

- Te ontvangen inkomsten diversen -                         12                      

- Nog te factureren bedragen 99                      -                         

- Vooruitbetaalde kosten 58                      189                    

- Vooruitbetaalde verzekeringspremie 52                      64                      

- Overige overlopende activa 136                    15                      

Saldo einde boekjaar 418                    352                    

1.7 Liquide middelen

31-12-2013 31-12-2012

1.8 Eigen vermogen

Overige reserves:

Saldo begin boekjaar 606.261             92.907               

- Effect stelselwijziging -                         492.147             

Saldo per 1 januari boekjaar 606.261             585.054             

- Jaarresultaat 10.409               21.207               

Saldo einde boekjaar 616.670             606.261             

Ultimo 2013 is in totaal 429.335.000 euro aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves begrepen (ultimo 2012: 428.297.000 euro). De 

toevoeging van 1.038.000 euro in 2013 bestaat uit de volgende mutaties:

- Onttrekking wegens terugname van eerdere toevoegingen = 8.452.000 euro;

- Onttrekking wegens realisatie = 421.000 euro (waarvan 150.000 euro door verkoop van vastgoed en 271.000 euro door toevoegingen aan de voorraad 

vastgoed bestemd voor verkoop);

- Onttrekking wegens afwaardering herstructurering = 3.846.000 euro;

- Toevoeging wegens herwaarderingen ten gunste van het eigen vermogen = 13.757.000 euro.

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

nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2013 is 11,9 miljoen euro. Per 31 december stond een tegoed van 7,5 miljoen euro op direct opvraagbare 

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

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

gerubriceerd. Jaarlijks wordt het resultaat, na goedkeuring door de raad van commissarissen, aan deze post toegevoegd of onttrokken.
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Toelichting op de balans per 31-12-2013
bedragen x € 1.000

31-12-2013 31-12-2012

1.9 Voorzieningen

Voorziening claim project De Vier Jaargetijden:

Saldo begin boekjaar 288                    1.191                 

- Onttrekking voorziening -288                   -903                   

Saldo einde boekjaar -                         288                    

31-12-2013 31-12-2012

Voorziening grondclaim Riederbol:

Saldo begin boekjaar 170                    -                         

- Dotatie -                         170                    

- Onttrekking -170                   -                         

Saldo einde boekjaar -                         170                    

31-12-2013 31-12-2012

Voorziening voormalig personeel:

Saldo begin boekjaar 55                      100                    

- Onttrekking voorziening -44                     -45                     

Saldo einde boekjaar 11                      55                      

Saldo einde boekjaar overige voorzieningen 11                      513                    

31-12-2013 31-12-2012

1.10 Langlopende schulden

1.10.1 Schulden/leningen kredietinstellingen

Het verloop van de leningen is als volgt:

Saldo begin boekjaar 227.705             240.078             

- Nieuwe leningen/herfinanciering 5.000                 1.000                 

- Reguliere aflossingen -11.837              -13.373              

- Aflossingen kasgeldleningen -                         -                         

Saldo staat van geldleningen 220.868             227.705             

- Korte termijn af te lossen -16.874              -11.837              

Saldo einde boekjaar 203.994             215.868             

De lopende procedures en onderhandelingen met de aannemer van De Vier Jaargetijden zijn beëindigd en hebben geleid tot een vrijval van de voorziening .

Voor het project Riederbol is een grondtransactie met de gemeente Ridderkerk afgesloten. Het project is niet doorgegaan. In 2012 is een voorziening getroffen 

voor een eventuele claim van de gemeente. De claim is in 2013 afgewikkeld en betaald.

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

personeel. Deze voorziening loopt tot en met 2014.

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

Het totale aflossingsbestanddeel voor de komende 5 jaar bedraagt 82,1 miljoen euro. Het aflossingsbestanddeel van de leningen voor 2014, inclusief de 

contracten die geheel vervallen, bedraagt 16,9 miljoen euro en is opgenomen onder de kortlopende schulden. De gemiddelde restant looptijd van de 

langlopende leningen per 31 december bedraagt circa 16 jaar. De gemiddelde rentevoet van de langlopende leningen o/g op 31 december 2013 bedraagt 

inclusief de flexleningen 4,30 procent (2012: 4,36 procent). Al deze leningen zijn geborgd door het WSW (133,4 miljoen euro) of de gemeente (87,5 miljoen 

euro). Voor overige informatie betreffende langlopende schulden wordt verwezen naar de paragraaf financiële instrumenten en risicobeheersing .
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Toelichting op de balans per 31-12-2013
bedragen x € 1.000

2013 2012

1.10.2 Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Saldo begin boekjaar

- Oorspronkelijke verkoopprijs 13.439               10.155               

- Aandeel verkoper in waardemutatie -542                   -362                   

Boekwaarde 1 januari 12.897               9.793                 

Mutaties in het boekjaar

- Nieuw opgevoerde verplichting -                         3.160                 

- Verkopen -                         124                    

- Terugkopen (oorspronkelijke verkoopprijs) -948                   -                         

- Aandeel verkoper in waardemutatie -50                     -180                   

Saldo mutaties -998                   3.104                 

Saldo einde boekjaar

- Oorspronkelijke verkoopprijs 12.491               13.439               

- Aandeel verkoper in waardemutatie -592                   -542                   

Boekwaarde 31 december 11.899               12.897               

1.10.3 Overige schulden

1.11 Kortlopende schulden

1.11.1 Schulden aan kredietinstellingen

Deze post is als volgt samengesteld:

- Aflossingsverplichting leningen komend boekjaar 16.874               11.836               

Saldo einde boekjaar 16.874               11.836               

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

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

De overige langlopende schulden bestaan voor 69.000 euro uit waarborgsommen.

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

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

in zijn geheel worden afgelost. In geval van vervroegde aflossing wordt aanvullend, op de herzieningsdatum van de kredietopslag, de marktwaarde van de 

renteafspraken inzake de basisrente over de resterende looptijd van de leningsovereenkomst afgerekend."

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar .

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

- Gemiddelde rentepercentage is 3,12 procent basis rente en kredietopslag van 0,22 procent.

- Vervaldata van renteherziening en kredietopslag is 21 december 2015.

- Marktwaarde lening is 1,8 miljoen euro (agio).

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

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

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

hiervan.

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

Een waardering op basis van Richtlijn 290 Financiële instrumenten is dus niet van toepassing.
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Toelichting op de balans per 31-12-2013
bedragen x € 1.000

31-12-2013 31-12-2012

1.11.2 Schulden aan leveranciers

Saldo einde boekjaar 5.472                 3.464                 

31-12-2013 31-12-2012

1.11.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Deze post is als volgt samengesteld:

- Vennootschapsbelasting 2.416                 -                         

- Loonheffing en sociale verzekeringspremie 305                    292                    

- Omzetbelasting -231                   290                    

Saldo einde boekjaar 2.490                 582                    

De te betalen vennootschapsbelasting betreft in zijn geheel een acute schuld aan de Belastingsdienst.

1.11.4 Schulden ter zake van pensioenen

Saldo einde boekjaar 44                      51                      

31-12-2013 31-12-2012

1.11.5 Overige schulden

Deze post is als volgt samengesteld:

- Rekening-courant Riederborgh 102                    34                      

- Eneco 2                        82                      

- Eerste verhuurnota's 9                        13                      

- Vooruitontvangen bedragen -                         -                         

- Overige 106                    70                      

Saldo einde boekjaar 219                    199                    

31-12-2013 31-12-2012

1.11.6 Overlopende passiva

Deze post is als volgt samengesteld:

- Niet vervallen rente van geldleningen 4.700                 4.724                 

- Nog te betalen kosten 611                    379                    

- Stook-/servicekosten 58                      489                    

- Vooruit ontvangen huurtoeslag -                         288                    

- Vooruit ontvangen huur 679                    692                    

- Nog te betalen kosten inzake nieuwbouw en onderhoud 222                    254                    

- Nog te betalen kosten inzake nieuwbouw De Vier Jaargetijden -                         159                    

- Nog te ontvangen aanslagen zakelijke lasten  -                         34                      

Totaal overige schulden/nog te betalen en vooruit ontvangen posten 6.270                 7.019                 

Dit betreft de per balansdatum openstaande crediteuren.

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

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

Operationele leases

Obligoverplichting WSW

Aangegane verplichtingen projecten 

Voorzieningen voor pensioenen

Nog te ontvangen leningen

Juridische zaken

Verbonden partijen

Beklemmingen aangaande vastgoed in exploitatie

Volmacht WSW

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan 

worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

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

Per einde van het verslagjaar zijn er diverse, relatief kleine, leaseverplichtingen betreffende kantoorinrichting en transportmiddelen. Deze hebben een looptijd 

van minder dan vier jaar. 

De totale leningensom onder WSW-garantie ultimo 2013 bedraagt 147,4 miljoen euro. Conform de voorwaarden van het instituut moet rekening worden 

gehouden met een mogelijke toekomstige obligoverplichting van 5,6 miljoen euro. De tarieven zijn gedifferentieerd. Voor flexleningen 75 procent  * 3,85 procent 

en voor de overige 3,85 procent van het schuldrestant.

De aangegane verplichtingen met betrekking tot lopende en geannuleerde projecten worden niet op de balans vermeld. Zij geven het volgende beeld: ultimo 

2013 is voor circa 5,3 miljoen euro aan verplichtingen aangegaan op in voorbereiding en in uitvoering zijnde, danwel geannuleerde projecten. 

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

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

bedrijfstakpensioenfonds SPW kan invloed hebben op toekomstige premies. Het saldo van betaalde en verhaalde premies is in de resultatenrekening verwerkt. 

De zogenaamde 'dekkingsgraad' bij pensioenmaatschappijen is bepalend voor de uitkeringen en premievaststelling. Deze 'dekkingsgraad' bedraagt afgerond 

114 procent ultimo 2013 (2012: 106 procent). De ontwikkelingen op de financiële markten blijven onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad 

van het fonds zich het komende jaar zal ontwikkelen. Een mogelijke reservering heeft in deze jaarrekening niet plaatsgevonden.

Er is op 31 december 2013 een contract voor een nog te ontvangen lening. Het betreft een lening met een hoofdsom van 10 miljoen euro met stortingsdatum 16 

juni 2014. Deze lening betreft een herfinanciering.

Op 31 december 2013 loopt er nog een rechtszaak. De procedure met betrekking tot de claim voor asbestverontreiniging is nog niet afgerond.

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

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

marktsegmenten/prijsklassen gehandhaafd moeten worden. Daarentegen zijn er mondelinge afspraken gemaakt waarin Woonvisie is gebonden de eerder 

genoemde marktsegmenten/prijsklassen te blijven hanteren tot en met het kalenderjaar 2014. In de waardering van de complexen (zijnde kasstroomgenererende 

eenheden) die vallen onder dergelijke exploitatieovereenkomsten is geen rekening gehouden met een dergelijke aftopping van de markthuur, gezien de zeer 

geringe impact hiervan, zowel in de tijd als in de financiële waardering.

Bij de waardering van het vastgoed in exploitatie is rekening gehouden met de doelgroepafspraken met de gemeente Ridderkerk die voor een aantal complexen 

gelden, het effect daarvan op de marktwaarde in verhuurde staat wordt als beperkt ingeschat.

Het complex Strevelszicht wordt standaard gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat bij doorexploiteren als gevolg van een beklemming op het 

grondgebruik.

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

vestigen hypotheek op (een deel) van het bezit van Woonvisie.  
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening
bedragen x € 1.000

2013 2012

2.1 Exploitatie vastgoedportefeuille

2.1.1 Huuropbrengsten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Netto huur 56.375               54.484               

- Af: huurderving leegstand 363                    328                    

- Af: huurderving sloop 28                      6                        

Totaal huuropbrengsten 55.984               54.150               

2013 2012

2.1.2 Opbrengsten servicecontracten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Vergoedingen leveringen en diensten (service- en stookkosten, glasverzekering) 3.698                 3.683                 

- Doorbelaste administratiekosten 119                    100                    

- Af: leeg voor verhuur 36                      29                      

- Af: te verrekenen (vooruitbetaalde bedragen) met huurders 59                      473                    

Totaal opbrengsten servicecontracten 3.722                 3.281                 

2.1.3 Lasten servicecontracten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Lasten leveringen en diensten (service- en stookkosten, glasverzekering) 3.350                 3.130                 

- Administratiekosten 119                    100                    

- Toerekening indirecte kosten 361                    318                    

Totaal lasten servicecontracten 3.830                 3.548                 

2.1.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Beheerskosten woonwagens 22                      11                      

- Onroerend zaakbelasting 1.657                 1.494                 

- Rioolbelastingen 610                    602                    

- Waterschapslasten 637                    585                    

- Verzekeringen verhuurd onroerend goed 72                      75                      

- VvE Bijdragen 903                    925                    

- Toerekening indirecte kosten 1.455                 1.385                 

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten 5.356                 5.077                 

2.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Planmatig onderhoud 6.753                 3.727                 

- Contractonderhoud 1.273                 1.267                 

- Kwaliteitsonderhoud 1.374                 1.758                 

- Zorgvriendelijk wonen 683                    845                    

- Klachtenonderhoud 1.977                 2.249                 

- Mutatieonderhoud 1.366                 1.169                 

- Verbruik "grijp"voorraad 54                      53                      

- Kleine rendabele investeringen t.l.v. resultaat 419                    341                    

- Overige -1                       -2                       

- Toerekening indirecte kosten 1.741                 1.836                 

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 15.639               13.243               

De algemene huurverhoging per 1 juli 2013 bedroeg gemiddeld 4,16 procent. De huurderving is in 2013 ten opzichte van 2012 gestegen met 0,05 procent van 

0,60 procent naar 0,65 procent van de huursom.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening
bedragen x € 1.000

2013 2012

2.1.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Deze post is als volgt samengesteld:

- Nazorgproject De Vier Jaargetijden -16                     -                         

- Overige directe exploitatielasten 140                    311                    

- Saneringssteun 2.011                 -                         

- Diverse kosten 126                    94                      

- Toerekening indirecte kosten 1.913                 1.574                 

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 4.174                 1.979                 

2.1.7 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Deze post is als volgt samengesteld:

- Vaste activa te behoeve van leveringen en diensten 30                      31                      

Totaal afschrijven vastgoed in exploitatie 30                      31                      

2.2 Verkoop vastgoed in ontwikkeling

2013

2.3 Verkoop vastgoedportefeuille (inclusief voorraad)

2.3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

In 2013 zijn de volgende verkoopopbrengsten gerealiseerd:

- Voormalige huurwoningen 228                    

- Voormalige MGE koopwoningen 500                    

- Bedrijfsruimtes -                         

Totaal verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 728                    

2.3.2 Toegerekende organisatiekosten

In 2013 zijn de volgende (organisatie)kosten toegerekend:

- Voormalige huurwoningen 9                        

- Voormalige MGE koopwoningen 39                      

- Bedrijfsruimtes 1                        

- Toerekening indirecte kosten 101                    

Totaal toegerekende organisatiekosten 150                    

2.3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Deze post is als volgt samengesteld:

- Voormalige huurwoningen 2                        

- Voormalige MGE koopwoningen 507                    

- Bedrijfsruimtes -                         

Totaal boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 509                    

2.4 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

2.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Deze post is als volgt samengesteld:

- Bij: Grondexploitatie Slikkerveer-Zuidoost 104                    

- Bij: Onrendabele top Slikkerveer-Zuidoost 124                    

- Bij: Overige 4                        

- Af: Onrendabele top Kievitsweg 100                    

- Af: Afboeken projectkosten 1.775                 

- Af: Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (zie 2.4.2) 101                    

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.744                

In 2013 zijn drie nieuwbouwwoningen verkocht met een cumulatief verkoopverlies van 13.000 euro. Daarnaast zijn er nog 122.000 aan nagekomen kosten 

verantwoord ten behoeve van afgeronde nieuwbouwprojecten met bestemming verkoop. Vanuit de indirecte organisatiekosten is een bedrag van 304.000 euro 

toegerekend aan de verkoop vastgoed in ontwikkeling.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening
bedragen x € 1.000

2013 2012

Deze post is als volgt samengesteld:

- Bij / Af: Commercieel vastgoed in exploitatie 5.354                 -4.651                

- Af: Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging -7.666                -34.222              

- Bij: Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 101                    2.552                 

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -2.211                -36.321              

2.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorwaarden

2013 2012

2.5 Overige activiteiten

2.5.1 Opbrengsten overige activiteiten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Opbrengsten overige administratiekosten 1                        6                        

- Opbrengst overige verhuur 15                      79                      

- Nagekomen baten exploitaties 293                    1                        

- Overige -                         1                        

Totaal opbrengsten overige activiteiten 309                    87                      

2.5.2 Kosten overige activiteiten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Overige 37                      54                      

Totaal kosten overige activiteiten 37                      54                      

2.6 Overige organisatiekosten

2.6.1 Overige organisatiekosten

Deze post is als volgt samengesteld:

- Schadeuitkering inzake vordering op Scheffer advocaten -454                   -                         

- Pro rata BTW -30                     -128                   

- Samenvoegen administraties Ridderkerk en Rhoon -                         -27                     

- Bijdrage Centraal Fonds in het kader van Verhuurdersheffing 194                    -                         

- Bijdrage Centraal Fonds in het kader van "Vogelaarsheffing" -                         174                    

- Contributie landelijke federatie / Maaskoepel 109                    113                    

- Kosten stelselwijziging 304                    -                         

- Huurcommissie 12                      -                         

- Boetes en betalingsverschillen 1                        -                         

- Verbouwing kantoorpand -                         573                    

- Reorganisatiekosten -                         18                      

- Toerekening indirecte kosten vastgoedontwikkeling huurwoningen 220                    313                    

- Toerekening indirecte kosten 1.718                 1.771                 

Totaal overige organisatiekosten 2.073                 2.807                 

Als gevolg van de stelselwijziging heeft Woonvisie ultimo 2012 voor het nieuwbouwproject Slikkerveer-Zuidoost een niet-gerealiseerde waardeverandering 

opgenomen van -/- 101.000 euro. In het verslagjaar 2013 is het project financieel afgerond, waardoor de waardeverandering ultimo 2013 is gerealiseerd.

De waarde van de onder voorwaarden verkochte woningen is per balansdatum herijkt. Door de matige woningmarkt omstandigheden levert deze herijking een 

waardeverlies op van 670.000 euro.

De moeilijke markt voor appartementen heeft ons gedwongen om de laatste dertien appartementen van de Riedertoren te gaan verhuren. Deze woningen gaan 

in 2014 in de verhuur.

2.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Afboeking projectkosten betreft de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van het project 't Zand en de vrijval van het restant voorziening de Riederbol.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening
bedragen x € 1.000

2013 2012

2.7 Leefbaarheid

2.7.1 Kosten leefbaarheid

Deze post is als volgt samengesteld:

- Directe kosten leefbaarheid 654                    572                    

- Wonen en Zorg 4                        4                        

- Toerekening indirecte kosten 481                    492                    

Totaal kosten leefbaarheid 1.139                 1.068                 

2.8 Financiële baten en lasten

2.9 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

In de jaarrekening 2013 is een actieve latentie VPB opgenomen van 1.790.000 euro.

Deze bestaat uit drie onderdelen:

1. Te compenseren verliezen t/m 2011 -                         

2. Waarderingsverschil verkoop bestaand bezit komende 5 jaar 1.060                 

3. Waarderingsverschil leningen o/g (agio en disagio) 730                    

Actieve latentie vennootschapsbelasting 1.790                 

Te compenseren verliezen t/m boekjaar -                         

1.171 looptijd 5 jaar

Waarderingsverschil leningen o/g en u/g 968 looptijd 26 jaar

Nominale waarde van de latentie per 31-12-2013: 2.139                 

Mutatie inzake in de toekomst te verrekenen verliezen 475                    

Mutatie inzake waarderingsverschil verkoop bestaand bezit 160                    

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

686                    

2.470                 Bijlage 1

-54                     

2.416                 1.11.3

2.470                 Bijlage 1

Teruggave vennootschapsbelasting Rhoon 2010 -52                     

Verwerkte vpb last in de winst-en-verliesrekening naar aanleiding herijking actieve lantentie 686                    

3.104                 

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

waarderingsverschillen tussen de fiscale en de commerciële balans. De te verwachten verrekening < 1 jaar bedraagt 155.000 euro.

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

gemiddelde looptijd is vijftien jaar. De te verwachten verrekening < 1 jaar bedraagt 45.000 euro.

Waarderingsverschil verkoop bestaand bezit komende 5 jaar

1. Te compenseren verliezen is gebaseerd op verrekenbare verliezen uit 2007 en 2009. Dit verlies is ultimo 2013 geheel verrekend.

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

4,3 procent).

Mutatie in de actieve latentie vennootschapsbelasting

Verschuldigde vennootschapsbelasting op basis van fiscaal resultaat (acute last)

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Te betalen vennootschapsbelasting

Mutaties inzake vennootschapsbelasting:

Alleen het verplichte deel van de flexlening is opgenomen. Hierdoor hebben we lagere rentelasten. De ontvangen rente is lager dan begroot als gevolg van de 

lage rente op spaarrekeningen.

De mutatie van de actieve belastinglatentie bedraagt 686.000 euro voor 2013, die als last in de winst-en-verliesrekening wordt verantwoord. De opbouw is als 

volgt:

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2013

Verschuldigde vennootschapsbelasting op basis van fiscaal resultaat (acute last)
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening
bedragen x € 1.000

2.10 Resultaat deelnemingen

Lonen en salarissen

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

Hieronder volgt een overzicht.

2013 2012

Lonen en salarissen 4.572 3.904

Sociale lasten 616 558

Pensioenlasten 761 687

Lonen en salarissen 5.949 5.149

Accountantskosten

De kosten van de accountant worden hieronder gespecificeerd:

Afloop reguliere controle 2 22

Jaarrekeningcontrole 22 52

DVI, begroting en diversen 16 -                         

Fiscale advieskosten 77 107

Accountantskosten 117 181

Het effectieve belastingtarief vennootschapsbelasting bedraagt 26,1 procent.

De vaststelling van de accountantskosten inzake de jaarrekeningcontrole 2013 is uitsluitend bepaald op basis van de in het verslagjaar gemaakte kosten, daar 

waar in 2012 nog werd uitgegaan van gemaakte en nog te maken kosten ten behoeve van de jaarrekeningcontrole voor dat specifieke verslagjaar. Dit houdt in 

dat in het verslagjaar 2013 geen reservering is opgenomen voor het verslagjaar 2014. Inclusief een gemiddelde resevering van 30.000 euro voor 2014 waren 

de kosten voor 2013 ca. 70.000 euro geweest voor de controle activiteiten en 147.000 euro voor de totale accoutantskosten.

Het resultaat deelnemingen heeft betrekking op de toe- en afnames van de reserves binnen de VvE's waarin Woonvisie voor meer dan 50 procent deelneemt.

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

Werknemers

Bezoldiging raad van commissarissen

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

Met ingang van 1 juli 2010 is de „Honoreringscode commissarissen‟ in woningcorporaties van kracht. Aan deze code toetst de raad de honorering van zijn leden. 

De hoogte van de honorering over 2013 is door de raad vastgesteld op 12.412 euro (exclusief BTW) voor de voorzitter en 8.275 euro (exclusief BTW) voor de 

leden. Deze honoraria bestaan uitsluitend uit een vaste bezoldiging. 

Stichting Woonvisie herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe 

niet-topfunctionarissen, en heeft deze categorie in lijn met de door de minister voorgestelde gedragslijn neit in de WNT verantwoording betrokken.

Door het jaar 2013 had Woonvisie gemiddeld 81,9 werknemers in dienst. Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is 

buiten Nederland werkzaam.

Vanaf 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing 

op de toegelaten instellingen voor de volkshuisvesting. Conform de definities binnen de wetgeving typeert de directeur-bestuurder als ''topfunctionaris'' en moet er 

voor wat betreft de beloning van deze functie worden gehandeld naar deze nieuwe wetgeving. Bij onderstaande opstellingen zijn de beleidsregels van de WNT 

d.d. 27 februari 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. 

In de periode van afwezigheid van de directeur-bestuurder, vanaf 30 augustus 2013 tot aan de aanstelling van de directeur-bestuurder a.i. per 7 oktober 2013, 

hebben de voorzitter en een lid van de raad van commissarissen de taken van de directeur-bestuurder waargenomen. Hierdoor typeren zij zich voor de Wet 

Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) als topfunctionaris. Zij hebben hiervoor echter geen aanvullende bezoldiging 

ontvangen naast de reguliere bezoldiging zoals deze geldt voor de raad van commissarissen. 

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking

Naam Functie(s) Beloning

Belastbare vaste 

en variabele 

onkosten-

vergoedingen

Voorzieningen 

ten behoeve van 

beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Totale 

bezoldiging

Omvang van het 

dienstverband 

in het jaar 

(fte)

Mevr. ir. F.A. de Graaf directeur-bestuurder 01-01-2013 tot en met 30-11-2013 108.181             9.000                 22.661               139.842             1

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking

Naam Functie(s)

Vaste 

bezoldiging

Variabele 

bezoldiging

Voorzieningen 

ten behoeve van 

beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Totale 

bezoldiging

Omvang van het 

dienstverband 

in het jaar 

(fte)

Dhr. ir. C.J.M. Karsten directeur-bestuurder a.i. 07-10-2013 tot en met 31-12-2013 -                                      50.600                        -                50.600 1

voorzitter raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013

waarnemend directeur-bestuurder 30-08-2013 tot en met 06-10-2013

Dhr. J. de Blok RA lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013 8.275                 -                       -                                        8.275 NVT

Mevr. J. Londema lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013 8.275                 -                       -                                        8.275 NVT

Mevr. I.K.L. de Jong MRE lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013 8.275                 59                     -                                        8.334 NVT

Mevr. S.B. Stilling lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013 8.275                 -                       -                                        8.275 NVT

Dhr. R. Schallenberg MMC lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013 8.275                 -                       -                                        8.275 NVT

lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 24-11-2013

waarnemend directeur-bestuurder 30-08-2013 tot en met 06-10-2013

Dhr. N.W. van den Berg lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013 8.275                 -                       -                                        8.275 NVT

Uitkeringen bij einde dienstverband topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen

Naam Functie(s)

Mevr. Ir. F.A. de Graaf directeur-bestuurder

Jaar waarin 

dienstverband is 

beëindigd

Uitkeringen bij beëindiging 

dienstverband

2013 66.288

13.040               NVT

Dhr. W.B. van Hekken 8.275                 -                       -                       8.275                 NVT

Periode

Periode

Dhr. T. Beishuizen 12.412               628                   -                       



80 

 

 

Overige informatie

Verantwoording uit hoofde van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ)

Ridderkerk, 16-06-2014

Raad van commissarissen Bestuur

De heer T. (Tammo) Beishuizen De heer A. van den Bosch MRE

De heer N.W. (Nick) van den Berg 

Mevrouw J. (Janny) Londema 

De heer R. (Rob) Schallenberg MMC 

Mevrouw S.B. (Sonja) Stilling

De heer J. (Jan) de Blok RA

Mevrouw I.K.L.(Ingeborg) de Jong MRE

Bezoldiging directeur-bestuurder conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties)

Naam Functie(s)

Periodiek 

betaalde 

beloningen

Beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Uitkeringen bij 

beëindiging 

dienstverband

Winstdelingen 

en 

bonubetalingen

Totale 

bezoldiging

Mevr. ir. F.A. de Graaf directeur-bestuurder 01-01-2013 tot en met 30-11-2013 134.129                22.661                  66.288                  -                            223.078                

Dhr. ir. C.J.M. Karsten directeur-bestuurder a.i. 07-10-2013 tot en met 31-12-2013 59.631                  -                            -                            -                            59.631                  

In 2012 bedroeg de totale bezoldiging van de directeur-bestuurder 150.253 euro.

Bezoldiging raad van commissarissen conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Naam Functie(s)

Periodiek 

betaalde 

beloningen

Beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Uitkeringen bij 

beëindiging 

dienstverband

Winstdelingen 

en 

bonubetalingen

Totale 

bezoldiging

voorzitter raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013

waarnemend directeur-bestuurder 01-09-2013 tot en met 06-10-2013

Dhr. J. de Blok RA lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013                   10.013                             -                             -                             -                   10.013 

Mevr. J. Londema lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013                     8.275                             -                             -                             -                     8.275 

Mevr. I.K.L. de Jong MRE lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013                     8.768                             -                             -                             -                     8.768 

Mevr. S.B. Stilling lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013                     8.275                             -                             -                             -                     8.275 

Dhr. R. Schallenberg MMC lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013                   10.013                             -                             -                             -                   10.013 

lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 24-11-2013

waarnemend directeur-bestuurder 01-09-2013 tot en met 06-10-2013

Dhr. N.W. van den Berg lid raad van commissarissen 01-01-2013 tot en met 31-12-2013                     8.275                             -                             -                             -                     8.275 

-                            

-                            

Periode

Periode

Dhr. T. Beishuizen

Dhr. W.B. van Hekken

13.040                  

10.013                  

-                            -                            13.040                  

-                            -                            10.013                  
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Overige gegevens

Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming

Voorstel resultaatbestemming

2013 2012

Toerekening jaarresultaat  (x € 1.000)   

Resultaat voor belasting en deelnemingen 13.278               -18.604              

Resultaat uit deelnemingen 235                       153                    

Vennootschapsbelasting -3.104                -2.756                

Toevoeging aan het eigen vermogen (de overige reserves) 10.409               -21.207              

In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming.

Het bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor het positieve resultaat over het boekjaar 2013 ter grootte van 10.409.000 euro geheel ten bate van de 

overige reserves te brengen. De resultaatbestemming is, vooruitlopend op goedkeuring door de raad van commissarissen, in de jaarrekening verwerkt.
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Controleverklaring 
 
Volgt nog.
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Bijlage 1: overzicht bepaling fiscaal resultaat
bedragen x € 1.000

2013 2012

Commercieel resultaat 13.513               -18.451              

Correcties i.v.m. afschrijvingen/waardeveranderingen 318                    1.421                 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 2.982                 34.911               

Te activeren onderhoudskosten 250                    250                    

Saneringssteun (2013)/Vogelaarheffing (2012) niet fiscaal aftrekbaar 2.011                 174                    

Subtelling 19.074               18.305               

Fiscale afschrijvingen:

Afschrijving onroerend goed (eigen kantoor/magazijn) -130                   -130                   

Afschrijving maatschappelijk onroerend goed -200                   -200                   

Afschrijving bedrijfsonroerend goed -200                   -200                   

Afschrijving inventaris/ICT -200                   -200                   

Afschrijving leveringen en diensten -20                     -20                     

-750                   -750                   

Correctie winst verkoop bestaand bezit -                         46                      

Afschrijving (dis)agio leningen -332                   -336                   

Te activeren interne kosten en rente

Algemene kosten 304                    -                         

Rente 59                      300                    

363                    300                    

Fiscale projectresultaten

Afwaardering sloopwoningen Centrum -6.475                -                         

Fiscaal resultaat 11.880               17.565               

Te verrekenen verliezen -1.962                -17.565              

De verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt op basis hiervan 2.470                 -                         

Over de eerste 200.000 euro is het belastingtarief 20 procent. Voor het resultaat daarboven is het tarief 25 procent.
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Bijlage 2: winst-en-verliesrekening 2013 categoriaal model
bedragen x € 1.000

Jaarrekening Jaarrekening

2013 2012

Bedrijfsopbrengsten

Huren 55.984               54.150               

Vergoedingen 3.602                 3.181                 

Verkopen onroerende zaken 35                      320                    

Overige opbrengsten 459                    187                    

Totaal bedrijfsopbrengsten 60.080               57.838               

Bedrijfslasten

Afschrijvingen op materiële vaste activa 449                    402                    

Waardeveranderingen en onrendabele investeringen in activa 1.643                 1.493                 

Lonen en salarissen 4.572                 3.904                 

Sociale lasten 616                    558                    

Pensioenlasten 761                    687                    

Overige bedrijfskosten 1.824                 2.374                 

Lasten onderhoud 13.362               10.939               

Overige bedrijfslasten 10.898               9.149                 

Totaal bedrijfslasten 34.125               29.506               

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -2.982                -36.811              

Bedrijfsresultaat (excl. toegerekende rente) 22.973               -8.479                

Rentebaten 124                    150                    

Rentelasten -9.819                -10.275              

Totaal renteresultaat -9.695                -10.125              

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 13.278 -18.604

Resultaat uit deelnemingen 235                    153                    

Vennootschapsbelasting -3.104                -2.756                

Jaarresultaat na belastingen 10.409               -21.207              
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Bijlage 3: verloop bedrijfswaarde 2013
bedragen x € 1.000

2013 2012 Verschil

Huur 886.616 896.422             -9.806                

Huurderving -9.932 -12.680              2.748                 

Verkopen 11.478 14.055               -2.577                

Onderhoud -179.558 -204.114            24.556               

Verhuurdersheffing -86.850 -68.602              -18.248              

Bedrijfslasten -172.677 -174.914            2.237                 

Sloop -6.483 -                         -6.483                

Restwaarde grond 26.421 25.137               1.284                 

Totale bedrijfswaarde 469.015 475.304             -6.289                

Huur en huurderving

Onderhoud

Sectorspecifieke heffing

Sloop

De daling van de netto contante waarde van de huren wordt veroorzaakt doordat de resterende levensduur van het bezit in de bedrijfswaarde als gevolg van 

de jaarwissel weer een jaar korter is geworden. Dit wordt gecompenseerd door de inkomensafhankelijke huurverhoging voor de komende jaren, het in 

exploitatie komen van nieuwbouw complexen en extra levensduur na ingrepen in de bestaande voorraad. Door het resultaat van de huurverhoging 2013 is het 

mogelijk geworden om de komende huurverhogingen scherper in te rekenen.Voor de periode na 2018 is aangesloten op de parameterset van het Centraal 

fonds en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De splitsing van de commerciële en sociale activiteiten is opnieuw bezien en verbeterd. Het commerciële 

huurbeleid is scherper neergezet. Dit heeft een positief effect op de huurpotentie. Er zijn in 2013 opleveringen van nieuwe eenheden geweest. Aan de 

Kievitsweg en de Riederparking. Dit genereerd wat extra huuropbrengst en huurderving en zorgt ervoor dat de gemiddelde levensduur ongeveer gelijk 

gebleven is.

Het onderhoudsbeleid is scherper neergezet. Daarnaast is het SVB plan uit 2000 gestopt en voor zover nog nodig geïntegreerd in het SVB plan 2011. Verder is 

de integratie in de onderhoudsbegroting van de woningen in Rhoon voltooid. De uitkomst hiervan is dat in Rhoon volgens de huidige prognoses ons 

kwaliteitsniveau bereikt kan worden.

In de bedrijfswaarde 2012 is deze berekend op basis van de toen bekende gegevens. Inmiddels zijn de wetsvoorstellen met daarin de tarieven en manier van 

berekenen bekend. De verwachte heffing is daardoor realistischer geworden.

De ontwikkeling van plannen uit het SVB 2011, waaronder het Centrumplan, heeft o.a. tot gevolg dat sloop van eenheden concreet geworden is. In 2012 waren 

deze ontwikkelingen nog niet zo ver gevorderd dat er toen al bedragen op een verantwoorde manier aan toeberekend konden worden.
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Bijlage 4: overzicht verbindingen

Algemene gegevens:

• Naam van de verbinding Woonvisie Ridderkerk Vastgoed B.V.

• Rechtsvorm Besloten vennootschap

• Vestigingsplaats Ridderkerk

• Statutaire doelstelling Vastgoedontwikkeling

• Kern-/nevenactiviteiten in verslagjaar Geen

• Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden? Nee

Financiële gegevens 2013:

• Vennootschap Besloten

• Eigen vermogen 18.000 euro

• Jaaromzet -

• Belang in % 100

• Nominale waarde belang, preferentie en/of prioriteit 18.000 euro

• Intrinsieke waarde -

• Eventuele overige participanten in vennootschap Geen

• Stichting / Vereniging -

• Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap Volledig

• Productie en ontwikkeling van de voorraad

woongelegenheden in de verbinding Geen

Geldstromen:

• Van TI naar verbinding -

• Doorberekende kosten aan de verbinding -

• Waarde verstrekte lening(en) -

• Rentepercentage -

• Zekerheden -

• Aflossingstermijn -

• Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen door de TI -

• Inzet van personeel van de TI -

• Van verbinding naar TI -

• Ontvangen winstuitkeringen door TI -

• Afgegeven zekerheden ten behoeve van de verbinding -

• Maximale risico-exposure / aansprakelijkheid -

Risicobeheersing:

• Wijze waarop de risicobeheersing plaatsvindt

verkregen zekerheden

juridische structuur

selectie samenwerkingspartners

maximale omvang projectaanspraken

gegarandeerde afzet vooraf

vermogensdoelstelling en dividendbeleid

In 2013 en tot heden vinden er geen activiteiten plaats, 

waardoor het risicoprofiel beperk is.
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Bijlage 5: overzicht VvE's

 
 Aantal appartementen Stemverhouding/breukdelen 

 

Vereniging van Eigenaars 
Vestigings-
plaats 

Overige 
eigenaren 

Woonvisie 
huurobjecten 

Eigenaren 
  

Woonvisie 
huurwoningen 

 

 
Bizetstaete Bizetstraat (nog ongenummerd) Ridderkerk 15 2 82% 18% 

 
Kantoorpand centrumplein met bovenliggende 

woningen Blaak 97 tot en met 119 
Ridderkerk 12 1 22% 78% 

 

Boksdoornstraat 4 tot en met 224 Ridderkerk 18 92 18% 82% * 

Burcht 1 tot en met 24 Rhoon 1 23 4% 96% 
 

Gerard Doustraat 1 tot en met 41 Ridderkerk 3 18 14% 86% 
 

Gerard Doustraat 43 tot en met 83 Ridderkerk 7 14 32% 68% 
 

Hollandsestraat 74 tot en met 120 Rdderkerk 7 17 29% 71% 
 

Flatgebouw De Jonge Jan aan de Rijksstraatweg Ridderkerk 1 1 50% 50% 
 

Noordstraat Ridderkerk 30 45 47% 53% 
 

Flatgebouw Riedertoren nabij de Boksdoornstraat Ridderkerk 26 54 33% 67% 
 

Toren 1 tot en met 24 Rhoon 0 24 0% 100% 
 

Woningen Complex “De Nieuwe Werf” Ridderkerk 25 41 49% 51% 
 

Flatgebouw “Lente” Reijerweg/hoek 

Sweelinckstraat 
Ridderkerk 14 64 23% 77% 

 

Flatgebouw “Zomer” Reijerweg/hoek Willem 

Landréstraat 
Ridderkerk 14 97 15% 85% * 

Vondelparck aan de Vondellaan, Nicolaas 

Beetslaan en Jan Luykenstraat 
Ridderkerk 4 1 52% 48% 

 

tuin-terras woningen Vondelparck aan de Jan 

Luykenstraat 
Ridderkerk 14 2 88% 12% 

 

  
* Het aandeel van Woonvisie in deze VvE bedraagt meer dan 250.000 euro waardoor dit belang valt onder de vereisten van het 

interne verbindingenstatuut. In het verbindingenstatuut is opgenomen dat voor besluiten de stappen moeten worden gehanteerd 

die in het statuut staan benoemd. Aan het saldo van de reserve waarin Woonvisie een aandeel heeft, ligt een 

meerjarenonderhoudsplan van de VvE ten grondslag op basis waarvan besluiten over de middelen worden genomen. Voor deze 

VvE zijn er in 2013 echter geen besluiten genomen die hieronder zouden kunnen vallen.  
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Gemeente 

Gemeente Ridderkerk (raad, college, ambtelijk) 

Gemeente Albrandswaard (raad, college, ambtelijk) 

 

Belangenorganisaties 

Bewonersraad Progressie 

VAC (Voorlichtings- en Adviescommissie) 

Gehandicaptenraad Ridderkerk 

ACOR (Adviescommissie ouderenbeleid Ridderkerk) 

Winkeliersvereniging Vlietplein 

 

Zorg en Welzijn 

Stichting Sport en Welzijn 

Stichting Welzijn Albrandswaard 

Karaat 

WMO-partnerplatform 

WWZ-beraad 

Lokaal Zorgnetwerk 

Aafje 

Zorgcentrum Riederborgh 

Pameijer 

Protestants Christelijke Stichting IJsselmonde-Oost 

Argos Zorggroep 

Bavo Europoort 

Woonzorg Nederland 

 

Regionaal 

Stadsregio 

Maaskoepel 

Politie Rotterdam-Rijnmond 

 

Wonen 

Patrimonium Barendrecht 

Havensteder 

Vestia 

Rhiant 

Vereniging tot verbetering de Volkshuisvesting Rijsoord 

Woningbouwvereniging Bolnes 

Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer 

Woningbouwvereniging Vooruitgang 

Woningbouwvereniging Poortugaal 

 

Onderwijs 

Farel College 

Gemini College 

Stichting 3 Primair 

Vereniging PCPO (Protestants Christelijk Primair Onderwijs) Ridderkerk en Barendrecht 

 

Bijlage 6: overzicht stakeholders
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