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1.

WOORD VOORAF
In dit jaarrapport blikken we terug op het jaar 2013. We beschrijven belangrijke ontwikkelingen, onze
beleidsuitgangspunten en de resultaten die we hebben behaald. Met het voor u liggende jaarrapport 2013 leggen
we met genoegen verantwoording af aan de samenleving over de activiteiten, inzet van middelen en
gerealiseerde prestaties van Woningstichting Woensdrecht. Veel van die prestaties kunnen we niet alleen
realiseren, maar samen met onze partners. Die prestaties realiseren we vooral voor onze huurders, ook dit jaar
laten we in hoofdstuk 8 weer een aantal van hen aan het woord over hun ervaringen met onze woningstichting.
Evenals voorgaande jaren is dit jaarrapport modulair opgebouwd. U kunt met behulp van onderstaand overzicht
eenvoudig kiezen wat u leest. In het laatste hoofdstuk worden de geconsolideerde balans en de winst en
verliesrekening met toelichting gepresenteerd.
Leeswijzer
Samenvatting
Profiel

2.Bestuursverslag
3.Wonen in Woensdrecht

Kernwaarden

5.Klantgericht

4.Woningstichting Woensdrecht
6.Ondernemend

Effect

8.Maatschappelijke effecten

Intern toezicht

9.Verslag Raad van Toezicht

Extern toezicht

10.Verklaringen en rapporten



7.Duurzaam

Wilt u zich snel een algemeen beeld vormen dan kunt u het bestuursverslag lezen, eventueel aangevuld
met het hoofdstuk over maatschappelijke effecten.



Bent u bekend met het werkgebied en Woningstichting Woensdrecht en vooral geïnteresseerd in de
activiteiten en prestaties in 2013, lees dan de hoofdstukken klantgericht, ondernemend en duurzaam.
Eventueel aangevuld met het hoofdstuk over maatschappelijke effecten.



Bent u onbekend met de corporatie en haar werkgebied, lees dan eerst het hoofdstuk over wonen in
Woensdrecht en Woningstichting Woensdrecht.



Wilt u een volledig inzicht in de plannen, activiteiten, prestaties, effecten en het bestuur en toezicht van
Woningstichting Woensdrecht, dan kunt u het gehele jaarrapport lezen.

Dit jaarrapport wordt toegezonden aan de huurdersbelangenvereniging (HBWW), het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw,
kredietverstrekkers, de gemeentebesturen in ons werkgebied en overige belanghouders. Daarnaast maken wij
een samenvatting van de belangrijkste resultaten over 2013 in ons Woonbulletin voor huurders.
In 2013 besteedden we veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningen. Een groot
aantal woningen werd door groot-onderhoud of herstructurering aangepast aan de eisen van deze tijd. Zodat ten
eerste bewoners er nog jaren plezierig kunnen wonen, ten tweede er energiebesparing wordt gerealiseerd en tot
slot de woningen duurzaam inzetbaar zijn voor de toekomst. Ook werden er in 2013 weer nieuwbouwprojecten
opgeleverd waardoor er ook nieuwe kwaliteitsvolle woningen aan ons woningbezit werden toegevoegd.
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Hiermee kunnen we nieuwe woningzoekenden ook een kans bieden, doordat vaak ouderen een huurwoning
achterlaten en in deze nieuwbouwwoningen zijn getrokken.
Naast de kwaliteit van onze bestaande en nieuwe woningen ging in 2013 ook de aandacht uit naar
betaalbaarheid van wonen. Door het Kabinetsbeleid is er op dat gebied veel veranderd. De extra afdrachten die
woningcorporaties moeten doen, zullen in veel gevallen gecompenseerd moeten worden in de huurprijs.
Woningstichting Woensdrecht volgt alle ontwikkelingen op de voet en onderzoekt de mogelijkheden om de
woonlasten betaalbaar te houden. Enerzijds door verlaging van energieverbruik (door aanbrengen
isolatiepakketten), anderzijds door de huurprijs aan banden te leggen (af te toppen). U leest in dit jaarrapport
onze inzet voor betaalbaar wonen voor verschillende doelgroepen.
Het centrale thema in dit jaarrapport is daardoor "bereikbare kwaliteit". Wij vinden dat zorg voor voldoende
betaalbare woningen voor de laagste inkomensgroepen een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en
corporaties is, corporaties zorgen voor goed geïsoleerde woningen en het Rijk zorgt er via de huurtoeslag voor
dat deze betaalbaar blijven voor de doelgroep. Daarnaast wil Woningstichting Woensdrecht de bewustwording
van inwoners vergroten om te denken in totale woonlasten en niet uitsluitend te kijken naar huur of
hypotheeklasten. Hoe we werken aan het realiseren van deze visie leest u in dit jaarrapport.
Graag nodig ik u uit om het rapport te lezen. Heeft u naar aanleiding van het jaarrapport nog vragen, suggesties
of opmerkingen, dan vernemen we die graag. Hiervoor kunt u ons bijvoorbeeld een email sturen:
info@wswoensdrecht.nl of bellen naar 0164-613313. Veel leesplezier!
H.J. de Wolf,
directeur-bestuurder
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2.

BESTUURSVERSLAG
Inleiding
Het jaar 2013 kenmerkt zich als een jaar waarin veel is gebeurd. Een groot aantal nieuwe ontwikkelingen in de
corporatiesector is van grote invloed op de (on)mogelijkheden die corporaties krijgen om hun taak naar behoren
uit te voeren. We hebben in 2013 getracht de invloed van de nieuwe ontwikkelingen op de ambitie van
Woningstichting Woensdrecht in beeld te houden. In het realiseren van de doelen uit ons ondernemingsplan
hebben we weer een belangrijke stap gezet: voortgang van de vastgoedprojecten, verbeterde klantgerichtheid en
betere energieprestaties van het woningbezit.

Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
We zitten in een overgangsfase van de verzorgingsstaat, waarin de overheid alles regelde, naar een
participatiemaatschappij, waarin mensen zelf verantwoordelijk zijn. Een positieve ontwikkeling, die aansluit bij het
verantwoordelijkheidsgevoel van mensen, die zelf de regie willen houden over hun eigen leven. De gemeente
vormt met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een vangnet voor wie het niet alleen redt. Door het
scheiden van wonen en zorg zal het traditionele verzorgingshuis komen te vervallen en zullen andere
woonconcepten ontstaan. Dit betekent voor Woningstichting Woensdrecht dat we ons actief moeten blijven
verbinden met lokaal werkende partijen op het gebied van zorg en welzijn, om zicht te houden en te krijgen op de
woonbehoeften van mensen die het niet zelf redden.
Onze thuismarkt
Woningstichting Woensdrecht is een kleine woningcorporatie met bijna 1100 sociale huurwoningen in bezit.
Tevens zijn we de grootste woningcorporatie in de gemeente Woensdrecht. Onze activiteiten concentreren zich
vooral in de kernen Hoogerheide, Woensdrecht, Huijbergen en Putte. Het is een groen gebied, waar ongeveer
21.500 mensen wonen, met veel ruimte voor wonen en recreëren. De dorpen kenmerken zich door een hoge
mate van vergrijzing, lage werkeloosheid en een hoog aantal koopwoningen. Slechts 27% van de huishoudens
woont in een huurwoning (21% sociale huur). Onze inzet is gericht op het bieden van ruimte en mogelijkheden
voor woningzoekenden om dé woning te kiezen die past bij de behoefte van dat moment, vooral voor diegenen
die vanuit financiële of sociale omstandigheden hier niet zelf in kunnen voorzien.
Onze organisatie
De organisatie wordt bestuurd door de directeur-bestuurder en bestaat uit 11 medewerkers, waarvan 3 allround
onderhoudsmedewerkers. Het interne toezicht wordt gevormd door de Raad van Toezicht (verder genoemd:
Raad).
Klantgerichtheid, ondernemerschap en bijzondere aandacht voor duurzaamheid zijn de kernwaarden voor onze
organisatie. We werken hard aan het realiseren van onze doelen die we in ons ondernemingsplan 2009-2012
hebben geformuleerd en aan de verdere professionalisering van onze werkorganisatie. Door de vele
ontwikkelingen in de markt en in het Rijksbeleid, waarvan de consequenties in 2012 onzeker waren, heeft de
Raad in 2012 ingestemd met het bestuursbesluit om de doelen uit het ondernemingsplan ook te verbinden voor
2013 en mogelijk voor 2014. Op een aantal belangrijke gebieden zijn de doelen uit het ondernemingsplan reeds
behaald, slechts enkele doelen dienen nog gerealiseerd te worden.
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Maatschappelijke verantwoording
Met dit jaarrapport willen we maatschappelijke verantwoording afleggen aan de belanghouders. Vanaf 2010
hebben we veel energie gestoken in het verbeteren van het jaarrapport. We verbeterden de doorwerking van de
geleverde prestaties op de samenleving (zie hoofdstuk 8 Maatschappelijke effecten), het inzicht in de financiële
resultaten (zie hoofdstuk 6 en de jaarrekening in de bijlage), de compactheid en communicatiewaarde van het
rapport en de uitleg over onze overwegingen, prestaties en plannen voor de toekomst. Ook de Raad heeft vanaf
2012 de structuur van haar jaarverslag aangepast en sluit aan op de Governancecode, de methodiek die bij
visitaties wordt gebruikt en op de nieuwe inzichten uit onder andere “Toezicht met Bite”. De gerealiseerde
verbeteringen hebben zij ook in dit jaarrapport opgenomen in hoofdstuk 9.
Terugblik op het jaar 2013
Landelijke ontwikkelingen
De sector in een turbulente beleidsomgeving
In en rond de woningcorporatiesector is veel in beweging. Er is sprake (geweest) van wisselende politieke
besluitvorming ten aanzien van thema’s die de sector raken, zoals het huurbeleid en de verhuurdersheffing. Het
regeerakkoord werd in februari 2013 opgevolgd door het zogenaamde woonakkoord. Dit akkoord schetst op
onderdelen belangrijke kaders voor de toekomst van de sector en vormt een lichte bijstelling van het
regeerakkoord. In het voorjaar werden de akkoorden vertaald in wetgeving: de Novelle op de Herzieningswet.
Eind augustus 2013 werden de woningcorporaties verrast. Aedes meldde haar leden een conceptakkoord te
hebben gesloten met minister Blok. In het akkoord werd afgesproken dat de corporaties de verhuurdersheffing,
die in 2017 per jaar oploopt naar € 1,7 miljard, accepteren waarvoor zij eenmalig in ruil € 400 miljoen aan
investeringen uit het Energieakkoord krijgen, en de b.t.w.-integratieheffing (€ 60 miljoen structureel) vervalt.
Verder gaf het akkoord aan dat de woningcorporaties ruimte krijgen om de heffing gedeeltelijk terug te verdienen
via extra huurverhogingen.
Dit akkoord is tijdens het Aedes-congres voorgelegd aan de leden. Zij hebben uiteindelijk met twee derde
meerderheid ingestemd met het akkoord. Tijdens de stemming hebben wij, Woningstichting Woensdrecht, tegen
het akkoord gestemd. Het standpunt van Woningstichting Woensdrecht is dat de verantwoordelijkheid voor de
verhuurdersheffing bij de regering ligt en wij die niet moeten / willen overnemen. Verder is het betreurenswaardig
te constateren dat hierover geen overleg is geweest met de Woonbond. Dit akkoord betekent dat Woningstichting
Woensdrecht ongeveer anderhalve maandhuur per woning per jaar moet afdragen aan het Rijk. Hierdoor zal de
investeringsactiviteit van de woningstichting afnemen. De voordelen uit het Energieakkoord en de
integratieheffing zijn voor onze woningstichting beperkt. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de huren de komende
jaren met meer dan alleen de inflatie te verhogen om investeringen in ons bezit mogelijk te blijven maken. We
verwijzen hiervoor ook naar hoofdstuk 6 waar we de financiële meerjarenbegroting behandelen.
Koop-woningmarkt / scheefhuurders
Voor de woningmarkt was 2013 een moeilijk jaar. De koopprijzen daalden iets meer dan in 2012 en het aantal
verkochte woningen bereikte een dieptepunt. In de tweede helft van het jaar zette een herstel in en dat was
sterker dan verwacht. Het aantal transacties was toen zelfs het hoogst sinds 2010. Hoewel het vertrouwen in de
markt is toegenomen en het aantal verkopen is gestegen, moet nog blijken of de markt in de koopsector definitief
is gekenterd. Sinds de markt in 2008 inzakte, wachten bouwers, ontwikkelaars, beleggers en huizenkopers
tevergeefs op de Rijksoverheid. Het Woonakkoord van de gelegenheidscoalitie (VVD, PVDA, D66, CU en SGP)
dat in februari werd gesloten zou uitkomst moeten bieden. De vraag is of dit nu wel de oplossing is.
Ongenuanceerd: scheefhuurders blijven waarschijnlijk gewoon scheef huren.
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Het startersfonds biedt speciale leningen, maar starters durven met een dalende woningprijs niet de stap te
nemen als hun baan op de tocht staat. Niet echt een hoopvol vooruitzicht. We verkochten in 2013 1 woning, de
kopers van deze woning waren (jonge) starters op de woningmarkt. Het aanbod van koopwoningen vanuit ons
bezit was overigens ook niet heel groot, eind 2013 stonden er nog 2 woningen te koop.
Staatssteunregeling
Sinds 2011 heeft Woningstichting Woensdrecht te maken met een toewijzingsnorm voor sociale huurwoningen
(met een maandhuur van maximaal € 681,02). Minimaal 90% van de sociale huurwoningen moet worden
toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 34.229 of aan huishoudens met een zorgindicatie. Door dit
DAEB-besluit wordt de toewijzing van sociale huurwoningen beperkt tot de grens van huishoudens met een
inkomen tot € 34.229. Woningstichting Woensdrecht houdt zich aan deze grens zodat we een beroep kunnen
blijven doen op de geborgde leningen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Parlementaire enquête
e

In 2012 heeft de 2 Kamer besloten een parlementaire enquête in te stellen vanwege de incidenten in de
corporatiesector. De enquête moet antwoord geven op de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen. Dit was
aanleiding om daar zelf als sector ook onderzoek naar te doen. Dit heeft geleid tot het onderzoeksrapport De
balans verstoord. Het rapport geeft een helder beeld van de recente ontwikkelingen in de corporatiesector en de
invloed en rol van de politiek, de sector zelf en de maatschappij daarin. De parlementaire enquête zal ongetwijfeld
de vinger nog eens op een aantal pijnlijke plekken leggen en grote publicitaire impact hebben. Naar verwachting
zal het eindrapport eind 2014 naar buiten gebracht worden. Woningstichting Woensdrecht is vooralsnog hierbij
niet betrokken. Wij verwachten dat er naar aanleiding van dit rapport de nodige wijzigingen in de sector worden
doorgevoerd die ook gevolgen voor de huurders kunnen hebben.
Regionale ontwikkelingen
Woningstichting Woensdrecht staat een regionale benadering van de woningmarkt voor. We zijn ervan overtuigd
dat samenwerking met andere corporaties nodig is om de maximale kwaliteit van het wonen te kunnen halen en
dat goed wonen zich daarmee niet beperkt tot de gemeentegrenzen. Daarom zijn wij verheugd dat - naast de
corporaties die al samenwerkten - in 2013 ook Bernardus Wonen, Brabantse Waard, Aramis Allee Wonen en
Thuisvester deel hebben genomen aan de actualisatie van de gegevens uit 2009 over de regionale woningmarkt.
Door het formuleren van een gezamenlijke visie op wonen en leven in West Brabant en Tholen en daaraan
gekoppelde beleidsstrategieën op kernniveau hopen de corporaties een grotere invloed uit te kunnen oefenen op
de diverse bestuurlijke agenda’s en daarmee ook op de regionale woningmarktontwikkelingen.
Samenwerking met gemeenten
Met de gemeente Woensdrecht wordt op veel terreinen overlegd en samengewerkt. Onder andere over een
samenwerkingsovereenkomst over de herstructurering tussen Raadhuisstraat en Scheldeweg en
Semmelweissstraat in Hoogerheide liggen hieraan ten grondslag. Ook de regionale woonvisie en met name de
effecten daarvan vormen onderwerp van gesprek tussen de gemeente en Woningstichting Woensdrecht. Eind
2013 hebben we gezamenlijk afspraken kunnen maken over de prioriteiten voor nieuwbouw en de wijze waarop
we hier invulling aan willen geven. In het komende jaar leggen we deze afspraken vast in nieuwe
prestatie-/werkafspraken.
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Ondernemingsplan en strategie
Realisatie van onze doelstellingen
In 2013 zijn wij er opnieuw in geslaagd om onze ambitieuze doelstellingen uit het ondernemingsplan grotendeels
te realiseren. Daar zijn wij trots op.
De kwaliteit verbeteren van de bestaande woningvoorraad is het belangrijkste speerpunt naast het beperkt
uitbreiden van de woningvoorraad met levensloopbestendige woningen.
In het verslagjaar zijn we druk geweest met de uitvoering van drie nieuwbouwprojecten die in 2012 zijn opgestart.
Hierbij gaat het om in totaal 50 levensloopbestendige woningen (24 niet-DAEB en 26 DAEB) - en daarmee voor
meerdere doelgroepen geschikt - en een woon-zorgcomplex met 15 zelfstandige appartementen.
Ook in het groot-onderhoud is het nodige gepresteerd. Zo is € 659.000 uitgegeven aan het verbeteren van de
woonkwaliteit en energetische maatregelen. Bij een groot aantal onder handen genomen woningen is de kleine
slaapkamer verbouwd tot badkamer, de voormalige doucheruimte tot wasmachineruimte en hebben bijna al deze
woningen een energielabel B gekregen.
Daarnaast is in diverse complexen op planmatige wijze onderhoud uitgevoerd, zoals schilderwerk, vervanging
voegwerken, vervanging van badkamer en toilet etc. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 791.000. Ook via
het niet-planmatig onderhoud (service-, mutatieonderhoud) wordt de kwaliteit van het bezit op peil gehouden. In
totaal gaat het hier om een bedrag van € 290.332 voor reparatieverzoeken en € 113.435 voor mutatie-onderhoud.
De voornaamste werkzaamheden zijn cv-storingen, rioolontstoppingen, electrastoringen, plafondvervangingen en
afstellen of vervangen van ramen en deuren. Deze service- en mutatiewerkzaamheden worden grotendeels door
onze eigen onderhoudsdienst verricht.
Bij mutatie is één huurwoning, uit de aangewezen groep woningen, verkocht tegen marktconforme prijs en staan
ultimo 2013 twee huurwoningen te koop. Ondanks dat de koopprijzen bereikbaar zijn voor starters is er nauwelijks
belangstelling.
Jaarlijks stijgt het prijspeil in Nederland (inflatie). Woningstichting Woensdrecht heeft de huren de afgelopen jaren
verhoogd met het inflatiecijfer. In 2013 hebben we alle ruimte genomen die het Kabinet ons bood om ook in de
toekomst de volkshuisvestelijke taken uit te kunnen voeren. Huren werden daardoor met meer dan alleen de
inflatie verhoogd. Het doorvoeren van deze extra inkomensafhankelijke huurverhoging is ook nodig om de
verhuurdersheffing op te kunnen vangen, die wij vanaf 2013 jaarlijks moeten betalen aan de overheid. Uiteraard
blijven we hard werken aan betaalbaar wonen. Dit doen wij onder andere door huurprijzen af te toppen op de
liberalisatiegrens en onze woningen energiezuiniger te maken, waardoor de totale woonlasten voor onze
huurders afnemen. Woningstichting Woensdrecht werkt aan betaalbare kwaliteit!
Ook in 2013 hebben wij ons volledig ingezet voor de uitvoering van ons ondernemingsplan 2009. Al onze
medewerkers hebben hiermee te maken in hun dagelijkse werk en dat vraagt aanpassing in gedrag, taken en
processen. De organisatieontwikkeling is hierop gericht. Op sommige terreinen zijn flinke stappen gezet, zoals:
het vergroten van onze klantgerichtheid aan de hand van de richtlijnen van het KWH-huurlabel, kwaliteit van de
woningvoorraad, het groot-onderhoud en energiebesparende maatregelen. U kunt meer lezen over deze
activiteiten en prestaties in de hoofdstukken 5, 6 en 7. Terugkijkend kunnen we constateren dat we bijna al onze
einddoelen hebben behaald zoals benoemd in de acht prestatievelden van ons ondernemingsplan. In de
genoemde hoofdstukken treft u daarover meer informatie aan.
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Belangrijkste bestuursbesluiten in 2013
In 2013 zijn bestuursbesluiten genomen over onderwerpen als: investeringsbeslissingen voor groot-onderhoud
projecten, nieuwbouwprojecten en het aanbrengen van energiemaatregelen. Besluiten die de Raad van Toezicht
moet goedkeuren zijn in de statuten vastgelegd.
Belangrijkste besluiten genomen in 2013:


opdrachtverlening voor de herstart nieuwbouwproject Dr. De Bruijnlaan;



opdrachtverlening voor groot-onderhoud projecten (Suijkerbuijkstraat, Mgr. Van Mensstraat);



investeringsbeslissing over nieuwbouwproject Bradfordstraat;



vaststelling jaarrekening 2012, begroting 2014, jaarrapport 2012 en diverse rapportages;



verkoop één huurwoning bij mutatie;



vaststellen huurbeleid 2013;



intentieovereenkomst met gemeente Woensdrecht “Masterplan Scheldeweg”;



intentieovereenkomst met Stadlander en tanteLouise-Vivensis over maatschappelijk motivatieproject
“Positoos”.

Foto: Nieuwbouw Dr. De Bruijnlaan

Governance structuur
Bij de inrichting van onze (bestuurlijke) werkwijze hebben wij de Governancecode Woningcorporaties als
uitgangspunt genomen. Uit de visitatie (2011) blijkt dat de prestaties van Woningstichting Woensdrecht op het
gebied van Governance ruim voldoende zijn. De Raad van Toezicht voldoet aan de normen die het hedendaagse
Governance stelt en de visitatiecommissie stelt dat de prestaties van de Governance van Woningstichting
Woensdrecht ruim voldoende zijn. Voor de vertaling van de principes uit de Governancecode zijn de volgende
interne documenten opgesteld:


Reglement Toezicht en Bestuur;



Profielschets van de Raad van Toezicht;



Integriteitscode met klokkenluidersregeling.
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In overleg met de Raad zijn de belangrijkste stakeholders benoemd. Met hen vindt regelmatig overleg plaats,
passend bij de aard van de relatie. In 2013 zijn er geen wijzigingen aangebracht in de Governance structuur van
de woningcorporatie.
Integriteit
De integriteit van woningcorporaties staat volop in de belangstelling. Aan het opstellen van regels en
voorschriften op het gebied van toezicht heeft de branche hard gewerkt. Ook Woningstichting Woensdrecht heeft
een integriteitbeleid en een klokkenluiderreglement welke op onze website terug te vinden zijn. Verder kent de
organisatie de heer René Stroop als vertrouwenspersoon. In 2013 heeft 1 medewerker contact gezocht met de
vertrouwenspersoon. Dit heeft geleid tot een bevredigende uitkomst voor betreffende medewerker.
Tegenstrijdige belangen
Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de organisatie en de bestuurder moet worden vermeden.
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen die van
materiële betekenis zijn voor de organisatie of de bestuurder, behoeven de goedkeuring van de Raad van
Toezicht. In 2013 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de directeur-bestuurder,
zoals bedoeld in principe II.3 van de Governancecode Woningcorporaties.
Marktactiviteiten
Naast de kerntaak op het gebied van de sociale volkshuisvesting zijn in het verleden voorzieningen gerealiseerd
in de kleine kernen en commerciële ruimten in de woonkern Hoogerheide. Deze marktactiviteiten zijn - op twee
kleine commerciële ruimten in de plint van een wooncomplex na - ondergebracht bij dochteronderneming
WSWoensdrecht Vastgoed B.V.
Klantgerichtheid
Klantgericht werken is een van onze speerpunten. Hier werken we voortdurend aan. Om te meten of de klant ons
ook klantgericht vindt, zijn we sinds 2009 lid van Kwaliteitscentrum voor Woningcorporaties in de Huursector
(KWH). In 2010 behaalden we voor het eerst het keurmerk KWH-huurlabel en dat hebben we de jaren daarna
behouden. Het label is voor ons een middel waarmee we onze dienstverlening toetsen en inzicht krijgen in de
mate van tevredenheid van onze bewoners. Jaarlijks wordt de dienstverlening van de twee laagst scorende
onderdelen waar dat kan of nodig is verbeterd. Voor 2013 hebben we sterk ingezet op de verbetering van
communicatie en informatievoorziening, in het bijzonder bij groot- onderhoudsprojecten. Uit de beoordeling van
KWH blijkt dat dit een positief effect heeft, de beoordeling van de communicatie is opgetrokken van 6,8 naar 8,3.
De gemiddelde score van Woningstichting Woensdrecht is 7,8 een score die boven het landelijk gemiddelde ligt
e

(van 7,6). Vergeleken met alle andere deelnemende corporaties komen we uit op de 18 plaats in 2013. Sinds
onze start met het KWH-label hebben we onze prestaties fors verbeterd. Uit onderstaande figuur valt af te leiden
dat in 2009 meer dan 80% van de corporaties hoger scoorde dan ons. In 2013 is dat nog maar 12%. Meer over
het KWH-huurlabel kunt u lezen in hoofdstuk 5.
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Figuur: Score KWH-label Woningstichting Woensdrecht ten opzichte van landelijk gemiddelde
(bron: Prestatie-index KWH Huurlabel 2009 t/m 2013)

Bewonersparticipatie
Woningstichting Woensdrecht stelt de betrokkenheid van haar huurders zeer op prijs. Wij voeren regelmatig
overleg met onze huurdersorganisatie Huurdersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht ( verder
genoemd HBWW) en bewonerscommissies die in een aantal complexen actief zijn. Ook betrekken wij onze
klanten zo vroeg mogelijk bij groot-onderhoud- en isolatieprojecten. Hierdoor zijn de bewonerswensen in een
vroegtijdig stadium bekend en kunnen deze worden meegenomen in de uitwerking van de maatregelen. Dit leidde
de afgelopen jaren ertoe dat de deelname aan deze projecten is vergroot tot 100%.
Contact met belanghouders
De woningstichting heeft de volgende belanghouders benoemd met betrekking tot de maatschappelijke en
volkshuisvestelijke missie en doelstellingen:
 bewoners en hun vertegenwoordigers;
 relevante overheden en hun instellingen op gemeentelijk en regionaal niveau;
 maatschappelijke organisaties op het terrein van zorg, welzijn en veiligheid;
 collega-corporaties voornamelijk verbonden via regionaal directeurenoverleg, Aedes en platform voor Midden
en Kleine Woningcorporaties (MKW).
De communicatie heeft vooral plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van bewoners (HBWW) en
vertegenwoordigers van de gemeente Woensdrecht en de Brede Welzijninstelling (BWI) door middel van regulier
en ad hoc overleg. Tweemaal per jaar wordt een woonbulletin met de diverse ontwikkelingen binnen de
woningstichting opgesteld en verstuurd aan bewoners en belanghouders. Tevens is er een website met veel
informatie over de woningstichting en haar diensten.
Risicobeheersing
Ondernemen gaat gepaard met het nemen van risico’s. Woningstichting Woensdrecht hecht grote waarde aan
een goede financiële meerjarenbegroting en een goed zicht op de markt, waardoor wij risico’s tijdig herkennen en
maatregelen kunnen nemen om ze te beheersen. Ook streven wij ernaar om vroegtijdig afspraken te maken voor
vaststaande projecten. Continu monitoren we risico's die de woningstichting loopt. Een uitgebreide weergave
daarvan behandelen we in hoofdstuk 6. Hieronder worden de belangrijkste risico's benoemd en de
beheersingsmaatregelen kort toegelicht.
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Risico

Beheersing

Financieel



momenteel geen risico's bekend die continuïteit in gevaar brengen

Maatschappelijk



niet te beïnvloeden door de woningcorporatie, worden wel op de voet gevolgd, zoals de
ontwikkelingen in het volkshuisvestingsbeleid van de rijksoverheid

Organisatie



kwetsbaarheid van een kleine organisatie, door uitbesteding van specialismen beheersbaar

Bedrijfsproces



bestuur volgt de administratieve organisatie en interne controle, aanbevelingen van de
accountant worden geïmplementeerd

Project



projectrisico's zijn het grootst bij nieuwbouw en groot onderhoud met verbetering. Voortgang
van projecten en besluitvorming wordt gevolgd met periodieke rapportages. Verkooprisico is
nihil omdat er geen verkoopwoningen worden gerealiseerd. Door beheersmaatregelen zijn er
geen budgetoverschrijdingen op de projecten. Er zijn 4 grondposities, die worden ingezet om
nieuwbouwambities te realiseren.

Faillissement
aannemers



is een reëel risico dat beheersbaar is door periodieke toetsing van kredietwaardigheid van
aannemers, termijnfacturen en (bank)garanties

Fraude



beheersbaar door pasbaar stelsel van regels en kaders: aanbestedingsbeleid, de
integriteitregeling, het treasurystatuut, procuratieregeling en klokkenluidersregeling

Exploitatie



risico van harder stijgende exploitatielasten - door verhuurdersheffing en saneringssteun - dan
de stijging van huurinkomsten kan compenseren. Deels beheersbaar door
inkomensgerelateerde huurverhoging maximaal te benutten.

Debiteuren



dalende koopkracht verslechtert het betaalgedrag van huurders, samenwerking om
huurincasso voor huurders en woningstichting beheersbaar te houden

Rente



rentestijgingen worden beheersbaar door optimale vervalkalender gericht op minimalisatie
financieringskosten. Geen sprake van renteconversies of derivaten.

Verhuur



geen leegstand, wel beperkte vraag merkbaar in duurder huursegment (WSWoensdrecht
Vastgoed B.V.) doordat kopers hun huizen moeilijker verkocht krijgen en (nog) niet
doorstromen naar huurwoning

Financiële resultaten
Jaarresultaat
Het verslagjaar 2013 van WSWoensdrecht Groep sluiten wij af met een positief saldo van € 3,1 miljoen (2012 is
€1,9 miljoen). Het jaarresultaat over 2013 is circa € 4 miljoen hoger dan het begrote resultaat. De belangrijkste
verschillen worden hieronder toegelicht.
Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten zijn circa € 0,2 miljoen hoger dan verwacht. De oorzaak is dat gebruik is gemaakt van de
ruimte in de huurverhoging die de regering heeft gegeven om de volkshuisvestelijke opgave uit te voeren en de
verhuurdersheffing te betalen. Verder heeft de verkoop van huurwoningen € 57.000 minder opgebracht dan
begroot.
Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn per saldo € 2,6 miljoen lager dan begroot. Er heeft geen afwaardering plaatsgevonden op
nieuwbouwprojecten terwijl hiervoor € 1 miljoen was begroot. Verder komt dit vooral door lagere
onderhoudslasten. Redenen hiervoor zijn de b.t.w.-verlaging voor bepaalde werkzaamheden, gunstigere
aanbesteding dan begroot en het verplaatsen van een project naar 2015 waardoor er efficiencyvoordeel werd
behaald. Daarnaast is door een administratieve handeling (activeren van onderhoud ter waarde van € 0,6 miljoen
voor vervanging van installaties en inrichting) een deel van de uitgaven niet in de begrote bedrijfslasten terecht
gekomen (maar daarentegen op de balans). Een deel van deze voordelen worden teniet gedaan door de
saneringssteun en verhuurdersheffing. Deze zijn € 103.000 hoger dan begroot en komen uit op € 253.000. Verder
is er een besparing gerealiseerd op de personeelslasten en overige algemene kosten.
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Wooninvesteringsfonds (WIF)
Woningstichting Woensdrecht is A-deelnemer in de toegelaten instelling “Wooninvesteringsfonds” te Zeist en
heeft 3 certificaten van elk € 500.000 (achtergestelde lening) vanaf 5 januari 2006 in haar bezit. Eind 2012 heeft
het Centraal Fonds Volkshuisvesting het WIF onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de aan het CFV
ingediende herstelplannen is de verwachting dat het eigen vermogen geruime tijd negatief zal blijven. Hierdoor is
de uitbetaling van rente opgeschort. De achtergestelde obligatielening is in onze balans in beginsel gewaardeerd
op de nominale waarde. Gezien de financiële positie van het WIF kan zij op middellange termijn de
obligatiehouders niet volledig terugbetalen. Woningstichting Woensdrecht heeft per 31 december 2013 een
voorziening opgenomen voor de mogelijke oninbaarheid van de waarde van de certificaten en de vervallen
rentevergoedingen voor een bedrag van € 1.039.867.
Financiële baten en lasten
Het saldo van de rentebaten en –lasten (exclusief de hiervoor genoemde waardeverandering van het
Wooninvesteringsfonds) is circa € 445.000 gunstiger dan begroot. De rentebaten zijn circa € 85.000 meer dan
begroot en nieuwe leningen zijn lager en op een later tijdstip aangetrokken dan begroot. Hierdoor ontstaat een
rentevoordeel van circa € 360.000 ten opzichte van de begroting. Door een teruggave van de
vennootschapsbelasting over 2012 en 2013 en gunstige resultaten op de projecten was de behoefte aan de
bedrijfsfinanciering minder dan begroot.
Belastingen
Indien de aangiften worden goedgekeurd komt de vennootschapsbelasting over 2013 circa € 2 miljoen gunstiger
uit dan begroot omdat Woningstichting Woensdrecht gebruik maakt van de bepalingen genoemd in de met de
belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst (VSO2). Als gevolg van de duurzame waardedaling van het
onroerend goed ontstaat een fiscaal verlies dat de komende jaren verrekend wordt met de fiscale winsten. Voor
het voordeel dat wij hierdoor de komende jaren genieten is een latente belastingvordering opgenomen in de
balans en wordt een, weliswaar nog niet gerealiseerd, belastingvoordeel in de winst en verliesrekening
verantwoord.
Prestaties 2013
Woningstichting Woensdrecht heeft in 2013 goed gepresteerd. Onze doelstelling was om in deze moeilijke tijden
zo veel mogelijk de ambities te realiseren uit ons ondernemingsplan 2009-2012. Daarin zijn we geslaagd. Onze
volkshuisvestelijke ambities zijn voor een belangrijk deel waargemaakt, zoals dit jaarrapport laat zien. De
financiële meerjarendoelstellingen zijn op orde om onze ambities verder te kunnen realiseren. Het
ondernemingsplan gaat uit van acht resultaatgebieden waarop vooruitgang geboekt wordt (een toelichting op
deze gebieden vindt u in hoofdstuk 4). De prestaties die bereikt zijn in 2013 worden in onderstaand overzicht
benoemd. De resultaatgebieden komen in de hoofdstukken 5, 6 en 7 uitgebreid aan de orde.
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Resultaatgebied

Prestatie 2013

Klantgerichtheid




KWH-huurlabel; gemiddelde score boven landelijk én regionaal gemiddelde
Herzien website op leesbaarheid en taalniveau teksten

Ketensamenwerking
wonen-zorg-welzijn



Realisatie van de nieuwbouw van een woon-zorgcomplex aan de
Bradfordstraat te Putte
Alle nultredenwoningen zijn voorzien van elektronische ontgrendeling van de
deuren (zowel hoofddeuren als individuele voordeuren)


Financiën

Organisatieontwikkeling









Governance

Goede woningen in gewilde
wijken









Vastgoedontwikkeling








Duurzaamheid en milieu





Solide financiële positie
Adequate risicobeheersing
Blijven aandeel leveren waar het gaat om investeren in volkshuisvesting door
vastgoed(voorraad) geschikt te maken voor de toekomstige doelgroepen
Deelname aan, bijwonen van regionale studiedagen en bijeenkomsten
Belanghoudersbijeenkomst te Oudenbosch
Medewerkerbijeenkomsten met thema's: uitslagen van KWH-onderzoeken en
ontwikkelingen in de volkshuisvesting
Actief informatie uitwisselen met klanten (volgens KWH-normen)
Werken aan lokale inbedding door onder andere bijwonen bijeenkomsten van
dorpsplatforms in de vijf kernen van de gemeente Woensdrecht
Samenwerking met HBWW
Jaarlijkse rapportage aan de RvT over de bereikte resultaten in 2013
Oplevering projecten Dr. De Bruijnlaan, RaadhuisPassage en
woonzorgcomplex te Putte
Intentie tot afname 25 appartementen project herstructurering Tervoplein te
Putte
Sloopvergunning voor herstructureringsproject Mgr. Poelsstraat /
Aalbersestraat is verleend. Stedenbouwkundig advies ingewonnen over
herinrichting gebied
Afstemming masterplan Scheldeweg / Semmelweissstraat
Oplevering RaadhuisPassage, 24 dure nultredenwoningen, bedrijfsruimten
en parkeerkelder
Oplevering Dr. De Bruijnlaan,26 levensloopbestendige woningen
Oplevering woonzorgcomplex, 15 wooneenheden in Putte, een initiatief met
Amarant
Sloopvergunning verleend voor herstructurering van de woningen aan de
Mgr. Poelsstraat en Aalbersestraat
Intentieovereenkomst masterplan Scheldeweg / Semmelweissstraat
Geriefverbetering bij 100 woningen, 43,5% van ons woningbezit kwalitatief
verbeterd
Gemiddelde energielabel woningbezit verbeterd van D (1,78) naar C (1,46)
Gebruik van duurzame materialen bij nieuwbouw
Deelname aan Woonenergie. Behalve dat deze energieleverancier alleen
groene stroom levert, biedt Woonenergie alle aangesloten huurders een
eigen bespaarplan, wat online kan worden opgesteld, gevolgd en aangepast.
Dit vergroot de bewustwording en verlaagt het energieverbruik.

Naast een overzicht van de belangrijkste prestaties per resultaatgebied, geeft onderstaand overzicht van
kengetallen inzicht in de stand van zaken op het gebied van het bezit en de financiële positie van onze
woningstichting.
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2013

2012

2011

Gegevens woningbezit:
Aantal verhuureenheden in exploitatie:
- Woning/woongebouwen
- Bedrijfsruimten
- Parking
Gemiddelde OZB waarde per verhuureenheid
Mutaties woningbezit:
- Aantal opgeleverd
- Aantal aangekocht
- Aantal verkocht
- Aantal gesloopt / uit exploitatie
Aantal woningen naar huurprijsklasse:
DAEB sociale woningen
- Laag
- Betaalbaar
- Duur
Niet DAEB woningen

1.113
24
98

1.067
17

1.071
15

142.000

151.000

152.000

65
0
1
18

0
0
4
0

0
0
0
0

103
753
203
54

133
784
120
30

160
792
89
30

72
5,8
363
1.303
1.665

84
5,6
371
2.442
2.813

73
7,9
410
2.734
3.144

147,8
5.999
68,7

145,2
5.489
67,1

142,6
5.369
67,0

5,84
53,72
2,12
1,72

5,62
42,86
1,42
1,06

7,94
70,83
1,77
1,24

Kwaliteit:
- Aantal reparatieverzoeken per 100 woningen
- Aantal gevallen mutatieonderhoud per 100 woningen
- Kosten niet-planmatig onderhoud per woning
- Kosten planmatig onderhoud per woning
- Totaalkosten onderhoud per woning
Prijs-kwaliteitverhouding DAEB sociale woningen:
- Gemiddeld aantal punten WWS
- Gemiddelde netto-huurprijs/woning
- Kale huurprijs t.o.v. max. redelijke huurprijs in %
Het verhuren van woningen:
- Percentage mutatiegraad
- Percentage acceptatiegraad
- Huurachterstand in % jaarhuur
- Huurderving in % jaarhuur
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2013

2012

2011

72,1
0,7
7,7
3,3
3,8
5,2
38.028
3.630

69,7
2,4
5,2
3,4
5,6
4,4
30.044
1.746

65,8
4,2
0,0
3,1
-0,2
4,4
27.544
1.915

36.543
31
6.468
-4.385
-2.517
1.882
1.354
0
0
2.802

35.196
402
6.664
-3.003
-2.917
1.566
-482
0
0
1.828

33.244
2.166
6.040
-3.927
-4.185
1.460
610
0
0
-2

4,0
7,0

4,0
7,0

Financiële continuïteit:
- Solvabiliteit %
- Liquiditeit
- Rentabiliteit in % eigen vermogen
- Rentabiliteit in % vreemd vermogen
- Rentabiliteit in % totaal vermogen
- Renteresultaat in % eigen vermogen
- Interne financiering per woning
- Cash-flow per woning
Balans en winst- en verliesrekening:
- Eigen vermogen per woning
- Voorzieningen per woning
- Totaal opbrengsten per woning
- Kapitaalslasten per woning
- Overige bedrijfslasten per woning
- Renteresultaat per woning
- Belastingen per woning
- Resultaat deelnemingen per woning
- Saldo buitengewone baten en lasten per woning
- Resultaat per woning
Personeelsbezetting einde boekjaar:
A. technisch
B. administratief

4,0
7,0

Financiële vooruitblik
De financiële positie van Woningstichting Woensdrecht is gezond, ook in vergelijking met andere corporaties. Dit
blijkt onder meer uit de jaarlijkse analyse Corporatie in Perspectief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting
(CFV). Onze bedrijfskosten en aflossing van leningen zijn gemiddeld per woning lager dan bij andere corporaties.
We houden daardoor van de huur meer geld over om in nieuwe woningen en onderhoud te investeren. Dit alles
draagt bij aan de goede financiële positie van Woningstichting Woensdrecht.
Beoordeling CFV
Het CFV beoordeelt jaarlijks naar aanleiding van de plannen van de woningstichting, de risico’s en komt tot de
conclusie dat wij voor de realisatie van onze plannen voldoende financiële middelen hebben. Deze beoordeling
geeft CFV geen aanleiding tot het doen van interventies. Voor meer informatie over deze beoordelingen verwijzen
we naar hoofdstuk 6 (financiën) en hoofdstuk 10 (verklaringen).
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Beoordeling WSW
Op basis van de vorig jaar ingediende verantwoordingsstukken heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
een integrale beoordeling van onze kredietwaardigheid uitgevoerd. In de beoordelingsbrief 2012 spreekt het
WSW uit dat wij kredietwaardig zijn. Dit alles betekent dat we in financiële zin een stabiele basis hebben om
daarmee onze ambities waar te maken en onze plannen te realiseren. We verwijzen ook hier voor meer
informatie naar hoofdstuk 6 en 10.
Treasury
In het treasurybeleid formuleren we uitgangspunten voor het beheer van onze leningenportefeuille. Zoals de
meeste woningcorporaties richten we onze focus voorlopig op kasstromen, zodat we uitgaven voor investeringen,
rente en aflossing van leningen in balans kunnen brengen met onze inkomsten. Bij lagere (huur)inkomsten of
nieuwe uitgaven zoals de verhuurdersheffing, zijn er gevolgen voor de investeringen die we kunnen doen in
nieuwbouw of groot-onderhoud met verbetering.
De toekomst
Woningstichting Woensdrecht is een gezonde, slagvaardige corporatie met mogelijkheden om aan haar taken en
verplichtingen te voldoen. Ook komend jaar zetten wij ons stevig in voor de uitvoering van projecten die in gang
zijn gezet. Wij werken hierin samen met organisaties die bijdragen aan het welzijn van mensen, zoals
zorginstellingen, maatschappelijk werk en welzijnsorganisaties. Woningstichting Woensdrecht wil daadwerkelijk
die partij zijn die meerwaarde levert aan het wonen in Woensdrecht. De in 2014 geplande nieuwbouwprojecten
worden ten uitvoer gebracht. Opbrengsten uit verkopen werden tot op heden beperkt gebruikt om onze
volkshuisvestelijke ambities te realiseren. Indien nodig liggen daar nog beperkte mogelijkheden om aanvullende
financiële middelen te genereren.
Bestuursgegevens
Voor de continuïteit van de organisatie is het bestuur verantwoordelijk. Dit betekent dat het bestuur er voor moet
zorgen dat de missie, doelen, doelstellingen en resultaten uit het ondernemingsplan gerealiseerd worden. Verder
is het bestuur belast met financiën, risicobeheer en het naleven van de wet- en regelgeving.
Het bestuur is in het verslagjaar niet gewijzigd.
Vanaf 20 april 1994 is de heer H.J. de Wolf (61 jaar) directeur-bestuurder van Woningstichting Woensdrecht. De
aan het werk gerelateerde nevenfuncties van de directeur-bestuurder zijn:


Bestuurder WSWoensdrecht Holding B.V.;



Bestuurder WSWoensdrecht Vastgoed B.V;.



Bestuurder VVE Ariës;



Bestuurder Stichting Beheer Lucashof;



Lid van Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties;



Lid van MKW platform van woningcorporaties;



Lid van de vereniging KWH;



Lid van Stichting Woonwagenbeheer Zuidwest Nederland.

De bestuurder heeft verder geen direct of indirect (aandelen)belang in die rechtspersonen of belangen bij
transacties met die rechtspersonen.
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Voor goed bestuur gebruikt Woningstichting Woensdrecht de Governance code woningcorporaties en de
Aedescode. Meer over Governance vindt u in hoofdstuk 6 (resultaatgebied Governance) en in hoofdstuk 10 over
de verklaringen en rapporten.
Het bestuur opereerde in 2013 conform de genoemde code, er is geen sprake geweest van tegenstrijdige
belangen. De directeur-bestuurder is voor onbepaalde tijd benoemd en ingeschaald in schaal O uit de CAO
Woondiensten.
Naam:

H.J. de Wolf (Henk)

Functie:

Directeur-bestuurder

In dienst sinds:

1 januari 1978

Directeur-bestuurder sinds:

20 april 1994

Geboortedatum:

18 juli 1952

Niet elke nevenfunctie is verenigbaar met die van bestuurder. Nieuwe nevenfuncties legt de bestuurder voor aan
de Raad van Toezicht om ervoor te zorgen dat geen belangenverstrengeling ontstaat. Evenals vorig jaar was de
directeur-bestuurder actief als penningmeester van een rijwieltourclub.
De directeur-bestuurder vertegenwoordigt Woningstichting Woensdrecht in een aantal (samenwerkings-)
verbanden:


Stichting Woonwagenbeheer Zuidwest Nederland: lid Algemene Raad;



Wooninvesteringsfonds: deelnemer en belegger, A-lid, lid van de algemene ledenraad.

Verklaring bestuur
De Raad van Toezicht en het bestuur onderschrijven het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur.
Onderdelen daarvan zijn transparant handelen van de bestuurder en het afleggen van verantwoording over het
gevoerde beleid en het toezicht daarop. De bestuurder levert alle benodigde informatie aan de Raad van Toezicht
die hij nodig heeft om zijn rol als toezichthouder te kunnen vervullen.
Op 27 mei 2014 heeft het bestuur van Woningstichting Woensdrecht de jaarrekening en het
volkshuisvestingsverslag over 2013 vastgesteld en het besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.
In overeenstemming met artikel 26 van het Besluit Beheer Sociale Huursector verklaar ik, directeur-bestuurder
van Woningstichting Woensdrecht, dat de middelen besteed zijn in het belang van de volkshuisvesting
Voorts spreek ik mijn waardering uit naar de medewerkers van Woningstichting Woensdrecht. Zij hebben ook in
2013 weer een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de woningstichting en goed
wonen voor onze huurders in de gemeente Woensdrecht.
Hoogerheide, 27 mei 2014
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3.

WONEN IN WOENSDRECHT
Het werkgebied van de woningstichting
Woningstichting Woensdrecht werkt in de gemeente Woensdrecht. Deze gemeente heeft vijf kernen:
Hoogerheide, Woensdrecht, Ossendrecht, Huijbergen en Putte. Door de samenwerking met andere corporaties
strekken de werkzaamheden van Woningstichting Woensdrecht zich uit over een groter gebied: de gemeenten
Bergen op Zoom, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, Moerdijk en Roosendaal. De belangrijkste kenmerken
van ons werkgebied zijn in onderstaande tabel opgenomen, ze worden verder uitgewerkt in de rest van dit
hoofdstuk.
Wonen in de gemeente Woensdrecht
21.623 inwoners en 9.145 woningen

Kans voor werkgelegenheid: Business Park Aviolanda
waar werkzaamheden voor de 37 JSF's die het
Kabinet wil aanschaffen, worden verricht

Evenwicht, op korte termijn krimp en op lange termijn

Uitstroom jongeren proberen te voorkomen

dreigt woningoverschot
Toename aantal eenpersoonshuishoudens en ouderen

Doorstroming op gang brengen door bouwen voor

daardoor druk op betaalbare woningvoorraad

ouderen

Zelfstandig kunnen blijven wonen met

Regionale samenwerking om krimp aan te pakken en

zorgvoorzieningen

voorzieningen te behouden

Landelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen
De bevolking van Nederland groeit nog maar minimaal en het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe.
Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig wonen. Thuiswerken neemt toe, waardoor de behoefte aan
meer woonoppervlakte per woning toeneemt. Door de economische recessie en het terughoudende
consumentenvertrouwen is de doorstroming sterk verminderd. De vraag naar passende en betaalbare
woonruimte is juist gegroeid. Er is een regionale aanpak noodzakelijk om krimpregio’s hun economische, sociale
en ruimtelijke vitaliteit te laten behouden.
Regionale ontwikkelingen op het gebied van wonen
West-Brabant bood veel werkgelegenheid in de logistiek en de industrie. Daarnaast is de ligging nabij de regio’s
Antwerpen, Moerdijk en Rotterdam belangrijk voor de werkgelegenheid. Van de werkende beroepsbevolking in de
gemeente Woensdrecht (9.750 mensen) werkt een derde in Woensdrecht zelf, een kwart in Bergen op Zoom en
40% elders. De ontwikkeling van het gebied rondom het vliegveld Woensdrecht als centrum in het concept
“Businesspark Aviolanda” is één van de grootste uitdagingen. Dit concept behelst een zogenaamde “center of
excellence” rond onderhoud en revisie van vliegtuigen. Het kunnen verzilveren van de mogelijkheden om hier een
bijdrage te leveren aan de realisatie van 37 JSF's levert volgens de gemeente duizenden banen op en enorme
kansen voor het onderwijs.
Bij het opmaken van dit jaarrapport in april 2014 werd bekend dat één van de grootste werkgevers in de regio
“Philip Morris” haar fabriek in Bergen op Zoom gaat sluiten en daarmee 1230 banen schrapt. Het massa-ontslag
heeft grote gevolgen voor de toeleveranciers, horeca, catering en de schoonmaaksector in de regio. Verwacht
wordt dat het totale banenverlies dan ook oploopt tot meer dan 2000. Dit heeft een grote impact op de regio en op
de West-Brabantse economie. We verwachten dat er ook gevolgen zijn voor een aantal van onze huurders, die
werkloos worden en in een reeds krappe arbeidsmarkt in de regio een nieuwe baan moeten zien te vinden.
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Het is een uitdaging voor partijen om deze werkzoekenden via omscholing in een andere bedrijfstak aan het werk
te kunnen helpen. Hopelijk zijn er mogelijkheden in de verwachte opkomende sectoren als logistiek, biobased
industrie en maintenance, omdat er al bijna geen werk is in de regio.
Demografische ontwikkelingen regio Bergen op Zoom
Het aantal huishoudens in de regio Bergen op Zoom - waartoe de gemeente Woensdrecht behoort - is in de
periode 2008 – 2011 meer toegenomen dan voorspeld in 2008 (visie Wonen en Leven in West Brabant en Tholen
2030). Het positieve migratiesaldo van de gemeente Bergen op Zoom en het feit dat de levensverwachting van
mensen is toegenomen zijn de belangrijkste verklaringen hiervoor. De economische crisis en de bezuinigingen
vanuit Den Haag brengen nog veel onzekerheid met zich mee voor de bevolkingsprognoses.
Gemeente Woensdrecht
De bevolking in de gemeente Woensdrecht nam in de periode 2009 – 2013 af met 83 personen en het aantal
huishoudens nam met 165 toe in dezelfde periode. Volgens de cijfers van de gemeente nam in de periode 2009 2013 het aantal eenpersoonshuishoudens toe met 226.
In onderstaande tabel is te zien dat het aandeel woningen dat in bezit is van woningcorporaties flink lager is in
vergelijking met de regio. De koopwoningen zijn vrijwel allemaal grondgebonden woningen. Op basis van de
meest recente ontwikkelingen zal het aantal huishoudens in de regio iets meer toenemen dan is voorspeld in
2008. Hierdoor is de krimp in het aantal huishoudens naar achteren geschoven; in de gemeente Woensdrecht zal
naar verwachting de krimp vanaf 2020 inzetten.

Woningvoorraad

Gemeente Woensdrecht

Regio

In bezit van woningcorporaties

21%

29%

Koopwoningen

73%

62%

Overig (profit sector)

6%

9%

(Bron: CBS)

De verwachting is dat gedurende de periode 2010 – 2020 het aantal huishoudens met een inkomen tot de sociale
huurgrens zal toenemen. De ouderen zullen als gevolg van de vergrijzing een steeds grotere groep van de
doelgroep gaan uitmaken, zoals blijkt uit onderstaande tabel. De meeste ouderen zullen in de koopsector wonen
en geen gebruik maken van de sociale huursector omdat het moeilijker wordt de woning te verkopen.

AOW-ontvangers in

2009

2010

2011

2012

2013

3.740

3.910

4.070

4.270

4.480

inwoners

17, 2%

18,1%

18,8%

19,7%

20,7%

Man

47, 6%

47,7%

47,9%

47,8%

47,7%

Vrouw

52, 4%

52,3%

52,1%

52,2%

52,3%

Woensdrecht
Totaal
Aandeel t.o.v. totaal aantal

(Bron: CBS statistiek AOW)

Om de uitstroom van jongeren te verminderen is het belangrijk dat zij een passende woning kunnen huren of
kopen.
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Hiervoor is doorstroming op de woningmarkt belangrijk. Woningstichting Woensdrecht levert haar bijdrage door
het bouwen van levensloopbestendige nieuwbouwwoningen en wil graag ten minste 50% van de vrijgekomen
huurwoningen beschikbaar stellen aan starters.
Lokale opgave en prestatieafspraken
In 2013 werd de vernieuwde "Visie op wonen en leven in West-Brabant en Tholen 2030" vastgesteld. Deze visie
is een update van de woonvisie uit 2009, waarin nu rekening wordt gehouden met recente demografische en
economische ontwikkelingen en de effecten hiervan voor het beleidsdomein wonen. Omdat de ontwikkelingen
niet ophouden bij de gemeentegrenzen, werd er in West Brabant al jaren vanuit het perspectief van de regio
gekeken. In 2013 werd die regio uitgebreid met Roosendaal en omgeving om zo een nog breder beeld te krijgen
van de woningmarkt in de regio. Dit betekent ook dat er in de woonvisie met nog meer corporaties en gemeenten
wordt samengewerkt. De woonvisie bestrijkt nu een regio die zich kenmerkt door stedelijke en landelijke
gebieden, grote en kleine corporaties en een grote verscheidenheid in doel- en aandachtsgroepen.
De gemeente Woensdrecht heeft haar woonvisie (meest recente versie 2005-2009) nog niet geactualiseerd. Het
stond wel in de planning deze actualisatie in 2013 “op te starten”, wat uiteindelijk ook is gebeurd. In 2014 zal naar
verwachting de woonvisie worden uitgewerkt, waarna nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties
worden gemaakt.Voor ons is deze woonvisie van belang om ons beleid op af te stemmen. Aangezien wij in 2014
ons ondernemingsplan gaan herzien, is het goed te weten hoe de gemeente de woningmarktontwikkelingen de
komende 5 jaar ziet. Welke aandachtspunten beschrijft de gemeente zelf en welke partners willen zij hierbij
betrekken? Welke locaties komen in beeld voor herontwikkeling, in- of uitbreiding? Welke doelgroepen hebben bij
de gemeente bijzondere aandacht en hoe ziet de gemeente de effecten rond de kanteling van de WMO? Het
antwoord op die vragen kan van grote invloed zijn op onze keuzes nu en de komende jaren.
Samenwerking met belanghouders
Onze belangrijkste belanghouders zijn onze huurders. Zij worden voor overleg op beleidsniveau
vertegenwoordigd door de Huurders Belangenvereniging Woningstichting Woensdrecht (HBWW), waarmee
minimaal eenmaal per maand overleg wordt gevoerd over lopende zaken. Er waren in 2013 geen bijzonderheden
waarvoor extra overleg is ingepland.
Naast de HBWW werken we voor het realiseren van onze doelstellingen ook veelvuldig samen met andere lokale
of regionale partners. In het overzicht hieronder is kort weergegeven welke partners dit betreft en over welke
vorm van samenwerking het gaat of welke resultaten de samenwerking in 2013 heeft opgeleverd.
Belanghouder

Resultaat van samenwerking

Gemeente Woensdrecht

Samenwerking op het gebied van leefbaarheid (wijkschouw) en welzijn (buurtsportcoach en
huiskamerprojecten, motivatietraject Positoos), huisvesting statushouders, informatiemarkten
over veiligheid en woningaanpassing en schuldhulpverlening.

Stichting Titurel

Woningstichting Woensdrecht heeft aan Stichting Titurel een woning verhuurd voor begeleid
zelfstandig wonen. In 2012/2013 is de begeleiding van deze bewoner beëindigd en kon deze
doorstromen naar een reguliere (zelfstandige) woning van onze corporatie. Hierdoor ontstond
er ruimte voor andere cliënten van Stichting Titurel om begeleid zelfstandig te gaan wonen.
Het doel - om cliënten te re-integreren in de maatschappij en weer zelfstandig te laten wonen
- is behaald. De opzet van een 'tussenstap' tussen intramuraal verblijf en volledig zelfstandig
wonen is geslaagd.
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Belanghouder

Resultaat van samenwerking

GGZ WNB

Met de GGZ werken we onder meer samen in het casuïstiek overleg (vroegtijdig signaleren
van zorgwekkende situaties en de juiste instanties hierbij inschakelen), maar ook door
woningen beschikbaar te stellen via de Regionale Voorrangsregeling (pilotjaar gestart in
september 2013). Deze voorrangsregeling houdt in dat een geselecteerd aantal zorgpartijen
op één centraal punt een aanvraag kan doen voor woningen ten behoeve van cliënten. Deze
aanvraag wordt eerst door een coördinator beoordeeld en vervolgens, indien akkoord,
doorgezet naar een van de aangesloten corporaties. Deze handelen de aanvraag dan binnen
de gestelde kaders af en zoeken geschikte woonruimte, welke dan buiten het reguliere
toewijzingssysteem kan worden aangeboden. Daarnaast huurt GGZ WNB een groepswoning
voor begeleid zelfstandig wonen in ’t Blickvelt.

Gemeente Woensdrecht en

Om het sleutelbeheer van de zorgaanbieders te verbeteren zijn de hoofdtoegangsdeuren van

diverse zorgpartijen

alle bestaande appartementengebouwen (Lucashof, Duinenrij, Meulenberg, Blickvelt,
Oostpoort, Ariës en Suijkerpoort) voorzien van elektronische ontgrendeling. Over de
toepassing in de praktijk (sleutelbeheer door zorgteams en levering van niet planbare zorg)
vindt nog nadere afstemming plaats.
Het systeem is ook toegepast in alle nieuwbouw (Dr. De Bruijnlaan, Bradfordstraat en
RaadhuisPassage) zodat ook bij deze (nultreden)woningen gemakkelijk toegang kan worden
verleend tot zowel het gebouw als individuele woningen aan zorginstellingen, mocht de
bewoner daar behoefte aan hebben.
Alle nultreden grondgebondenwoningen zijn ook voorzien van elektronische sloten.

tanteLouise-Vivensis

Intensivering van de samenwerking voor dienstverlening (alarmopvolging) aan de bewoners
van De Duinenrij. tanteLouise-Vivensis (locatie Heideduin) neemt de volledige
personenalarmering (apparatuur, testen, opvolging en onderhoud) over. Ook de opvolging
van de brandmeldingen wordt ook door het personeel van tanteLouise-Vivensis
gecoördineerd.
In 2014 evalueren we de samenwerking om deze verder uit te breiden of optimaliseren. Door
noodgedwongen extramuralisering is behalve huisvesting ook toegankelijkheid van het
zorgaanbod van belang. Woningstichting Woensdrecht levert geen zorg en is dat ook niet
van plan, hierin zoeken wij naar verbindingen met zorgpartijen om samen voor de klanten
woon- en zorgdiensten toegankelijk te maken.

BWI welzijn

Samen met andere maatschappelijke partners zijn we met BWI om tafel gegaan om te kijken
op welke wijze in de gemeente Woensdrecht invulling kan worden gegeven aan diverse
beleidsvelden van de WMO. Meest concreet op dit moment is het opstarten van
huiskamerprojecten (tegengaan van vereenzaming), naar het voorbeeld van de kern
Huijbergen, in de andere kernen van de gemeente. In Putte is het project in 2013 gestart,
Ossendrecht is ver gevorderd. Voor Woensdrecht zijn gesprekken geweest met het bestuur
van Stichting Dorpspunt ’t Blickvelt. Dit zal in 2014 verder worden uitgewerkt, samen met
BWI.
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Figuur: Overzicht van onze samenwerkingspartners
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4.

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT
Missie
Wij vervullen onze missie “woon- en zorgdiensten toegankelijk maken voor inwoners van de gemeente
Woensdrecht” door dichtbij de praktijk te staan en te luisteren naar wat er leeft onder inwoners en
woningzoekenden. Onze aandacht gaat vooral uit naar het bieden van woonkeuzes aan mensen met een klein
inkomen, ouderen en zorgbehoevenden.
Visie
Woningstichting Woensdrecht spant zich samen met andere partijen in om bewoners en woningzoekenden in de
gemeente Woensdrecht te laten beschikken over ruime mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn,
waarbij wij kwaliteit van woningen en voorzieningen in wijken hoog in het vaandel hebben staan. Inwoners
moeten binnen de gemeente wooncarrière kunnen maken. Duurzame kwaliteit is daarbij een belangrijk
maatschappelijk thema alsmede betaalbaarheid van onze woningen. In samenwerking met belanghouders
stemmen we onze plannen en strategie af om de juiste investeringen hiervoor te doen. Onze rol als
maatschappelijke corporatie pakken we breed op door ondernemend te zijn, er moeten in de gemeente
voldoende mogelijkheden gecreëerd worden om te kunnen investeren in nieuwe voorzieningen op het gebeid van
wonen, zorg en welzijn.
Kernwaarden: klantgericht, ondernemend en duurzaam
Voor het realiseren van onze doelstellingen zijn wij ons er van bewust dat samenwerking van partijen een
belangrijk middel is. Daarom hebben wij ons de laatste jaren ingezet om onze relatie met klanten en
belanghouders te intensiveren en ons met hen te verbinden. Wij zijn in staat gebleken om met andere partijen
samenwerking te zoeken en met elkaar resultaat te behalen ten dienste van de klant. Daarnaast richten wij ons
sterk op de signalen die wij opvangen uit onze (werk)omgeving.
Woningstichting Woensdrecht is een betrouwbare dienstverlenende corporatie, die zich onderscheidt van andere
aanbieders van (sociale)huurwoningen door klantgericht, ondernemend en duurzaam te werken. Deze drie
kernwaarden staan centraal in de dienstverlening van Woningstichting Woensdrecht, zowel waar het gaat om
verhuren, onderhouden, inspraak gunnen, nieuwbouw ontwikkelen en zorgondersteuning faciliteren, als bij het
onderhouden van contacten met huurders en andere relaties. Primair richten wij ons daarbij op onze thuismarkt,
de vijf kernen van de gemeente Woensdrecht.
Resultaatgebieden
In het ondernemingsplan 2009-2012 schetst Woningstichting Woensdrecht het gewenste toekomstbeeld. In 2013,
was dat beeld nog steeds reëel, maar nog niet volledig gerealiseerd. Woningstichting Woensdrecht heeft daarom
- ook in 2013 - haar inzet gericht op het verwezenlijken van dit toekomstbeeld. Dat doen we door op acht
resultaatgebieden onze inspanningen te beschrijven en de beoogde maatschappelijke effecten na te streven.
Klantgerichtheid
De klant vraagt, wij draaien. Is dat klantgericht? Volgens Woningstichting Woensdrecht niet. De klant vraagt, wij
vragen door. De klant vraagt, wij informeren. De klant vraagt, wij verwijzen. Elke vraag die ons wordt gesteld,
moet als op zichzelf staande "case" worden bekeken. Zijn wij wel de juiste partij om de vraag op te lossen? Past
het misschien binnen een van de samenwerkingsverbanden, convenanten of regionale afspraken die wij hebben
gemaakt enzovoorts? Het is voor de klant nauwelijks te bevatten welke verbindingen er allemaal al zijn tussen de
verschillende instanties. Wij verwachten ook niet dat onze klanten dat weten, daarvoor kunnen ze prima bij ons
terecht. De klant vraagt en wij zoeken samen met de klant naar de beste oplossing.
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Een voorbeeld daarvan behandelen we in hoofdstuk 8. Vaak kunnen wij dat zelf, als het gaat om specifieke
huisvestingsvragen, onderhoud of reparaties. Maar vaak ook niet. We krijgen vragen over wonen met zorg, over
huurschulden van mensen, wonen voor mensen die begeleiding nodig hebben. Allemaal vragen over wonen,
maar in combinatie met andere vragen waarin wij als huisvester minder "thuis" zijn.
Klantgericht is daarom ook samenwerken met andere organisaties. Gemeenten, zorgpartijen, welzijnswerk,
collega-corporaties, we overleggen, maken afspraken en zoeken continue naar oplossingen voor onze klanten.
Want een klant van Woningstichting Woensdrecht is meestal ook een klant van de gemeente en steeds vaker ook
van een zorgpartij. Maar bovenal zijn onze klanten elkaars buren en voornaamste contacten.
Buren met elkaar in contact brengen, initiatieven ondersteunen en waar nodig, in overleg en samenwerking met
anderen zoeken naar oplossingen: dat is klantgerichtheid "anno 2013", volgens Woningstichting Woensdrecht.
Ketensamenwerking
Om onze missie te kunnen realiseren willen wij verder werken aan nieuwbouwprojecten, zoals woningen die
levensloopbestendig zijn. Samenwerking in de keten met zorg- en welzijnsorganisaties en met de gemeente
beschouwen we daarbij als zeer waardevol. Door regelmatig contact met deze organisaties, korte
communicatielijnen en een open opstelling als het gaat om initiatieven zetten wij ons in voor een goede
samenwerking.
Financiën
Woningstichting Woensdrecht is een financieel solide woningcorporatie. Wij hebben een kostenbewuste
opstelling die er toe heeft geleid dat onze bedrijfslasten ruim onder het landelijk gemiddelde blijven. Wij zorgen
ervoor dat we volledig inzicht hebben in onze financiën, ontwikkelingen en risico’s goed monitoren en onze
sociale- en marktactiviteiten splitsen. Voor de komende jaren beschikken wij over voldoende middelen om te
investeren in de volkshuisvesting. Maar we zien eveneens dat door veranderingen in het beleid van de
Rijksoverheid, we steeds minder van die middelen daadwerkelijk in "wonen in de gemeente Woensdrecht"
kunnen investeren.
Organisatieontwikkeling
Woningstichting Woensdrecht werkt voortdurend aan verbetering van haar dienstverlening en aan vergroting van
kennis en professionaliteit van haar medewerkers.
Al onze medewerkers worden gestimuleerd om klantgericht, ondernemend en duurzaam aan wonen te werken
door:


gericht te zijn op signalen van klanten en belanghouders en in te spelen op hun vragen en behoeften. Dit
vraagt van onze organisatie dat we interactie zoeken met klanten en informatie actief met hen
uitwisselen (klantgericht);



creëren en pakken van nieuwe kansen en mogelijkheden. Samenwerken met partners om doelen te
bereiken. Maar ook intern zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering, waardoor we er niet alleen nu, maar
ook nog over tien jaar voor onze klanten kunnen zijn (ondernemend);



investeren in relaties met anderen, betrouwbaar zijn en transparant over wat je doet. Wonen kost geld,
meer dan alleen de huur. Energiekosten spelen in toenemende mate een rol bij de maandlasten van een
gezin. Woningstichting Woensdrecht zet al sinds 2008 in op energiebesparing in de woningen, om de
woonlasten voor de huurders te beperken (duurzaam).
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Governance
Woningstichting Woensdrecht is lid van de brancheorganisatie Aedes. In de Aedescode, waaraan de leden zich
verbonden hebben, zijn transparantie en governance belangrijke thema’s. De transparantie in ons beleid en werk
komt tot uiting in:


een adequate controle en toezichtrelatie tussen de Raad van Toezicht (verantwoordelijk voor intern
toezicht) en het Bestuur (verantwoordelijk voor beleidsvorming en uitvoering);



afstemming van beleid en beheer met de huurdersbelangenvereniging HBWW;



overleg met de gemeente Woensdrecht en organisaties die we in buurten en wijken ontmoeten over
vraagstukken op het gebied van wonen, zorg en welzijn;



activiteiten organiseren om input te krijgen en draagvlak te creëren voor onze plannen;



uitvoering van visitatie om onze maatschappelijke prestaties tegen het licht te houden.

Goede woningen in gewilde wijken
Wat iemand een goede woning vindt, verschilt per mens. Voor een jong gezin is een ruime woning met een
tuin(tje) vaak ideaal. Maar wat als een van de kinderen afhankelijk is van een rolstoel? Voor ouderen denken we
vaak aan gelijkvloerse woningen, geen drempels en een tuin kunnen ze toch niet bijhouden. Maar wanneer
iemand helemaal opleeft van het onderhouden van een eigen tuin en met 80 jaar nog elke dag de trap op loopt en
kilometers met de hond wandelt? Dan is de standaard seniorenwoning voor deze mensen minder geschikt.
We streven naar goede woningen, voor zoveel mogelijk verschillende mensen en voor de lange termijn. Wij
bouwen nu voor de komende 50 jaar. Verschillende mensen bij elkaar in de wijk zorgt voor betere leefbaarheid.
Mensen kunnen elkaar helpen en vooral in dorpen is men daar vaak best toe bereid. Als een woning geschikt
blijft, of iemand nu 25 jaar is of 85, ontstaan hechte buurten en woont men met plezier. Daar dragen wij graag aan
bij.
Zo heeft Woningstichting Woensdrecht ook deelgenomen aan de stuurgroep voor de projecten “Huiskamer” en
“Buurtsportcoach”. Voor de huiskamerprojecten werd vooral aandacht besteed aan mogelijke locaties om deze te
realiseren. Bij de Buurtsportcoaches ligt onze focus op evenementen waarvan wij afzonderlijk bekijken of we ze
sponsoren. Beide initiatieven dragen bij aan de leefbaarheid en het langer zelfstandig blijven wonen van mensen.
En daarnaast dragen ze ook zeker bij aan een gezellige buurt waar mensen elkaar kennen en - waar nodig - een
handje helpen. Burenhulp begint immers met elkaar ontmoeten en (leren) kennen.
Vastgoedontwikkeling
Het jaar 2013 was een productief jaar voor Woningstichting Woensdrecht en WSWoensdrecht Vastgoed B.V.,
met maar liefst 65 nieuwe woningen die werden opgeleverd. Dit zijn levensloopbestendige nultredenwoningen
waar zorg mogelijk is. Maar ook woningen voor begeleid wonen, met zorg en woningen midden tussen de
voorzieningen met ruimte en luxe. Daarnaast hebben we de bestaande woningen in 2013 verder verbeterd,
energiezuiniger gemaakt en met het verplaatsen van badkamers naar slaapkamers (waardoor meer kwaliteit
mogelijk is en de woning geschikt wordt voor kleine huishoudens) is ingezet op de toekomstige woonbehoeften.
Duurzaamheid en milieu
Duurzaamheid is een thema dat de komende jaren aandacht van ons zal vragen. In het ondernemingsplan is
opgenomen dat we in principe ons volledige woningbezit minimaal op energielabel C willen brengen. Voor
bepaalde complexen leidt dit tot zeer grote uitgaven. De vraag is of deze wel te rechtvaardigen zijn, gelet op de
bouw- en woontechnische kwaliteit van de woningen. Deze investeringen willen wij nog eens kritisch tegen het
licht houden om een goed afgewogen besluit hierover te kunnen nemen. Waar mogelijk, gaan we ook bij
bestaande woningen naar een energielabel B. Bij nieuwbouw is zelfs alleen energielabel A goed genoeg.
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Afwegingskader
De basis voor de afwegingen die Woningstichting Woensdrecht maakt, ligt in de missie van de organisatie. De
missie vormt het kader voor de resultaatgebieden waarop onze organisatie zich wil richten. Deze
resultaatgebieden zijn hierboven beschreven en vormen de basis van ons ondernemingsplan. Jaarlijks maken we
van het ondernemingsplan een afgeleide in de vorm van een jaarplan en de bijbehorende begroting. Hierin
worden de voorgenomen activiteiten of projecten benoemd. Het uitgangspunt voor al onze werkzaamheden is dat
ze binnen de missie en resultaatgebieden van Woningstichting Woensdrecht moeten passen. Daarnaast hebben
onze afwegingen zowel een maatschappelijk als bedrijfsmatig karakter. Voor beide afwegingen geldt dat ze
invloed hebben in de richting van de missie én ons dagelijks werk.

maatschappelijke

missie

afwegingen:

afwegingen:
- taakopvatting
- strategie

ondernemingsplan

- risicoprofiel
- rendement
- investering

- imago
- effecten

bedrijfsmatige

jaarplan en begroting

-DAEB
- borging

- partners
projecten en activiteiten

Figuur: Afwegingskader

Bij de maatschappelijke afwegingen gaat het over of het past binnen onze taakopvatting en onze strategische
keuzes en wat de betekenis is voor ons imago. We kijken ook naar welke maatschappelijke effecten worden
gerealiseerd. Zie ook hoofdstuk 8, waarin we de maatschappelijke effecten van een deel van ons werk uitwerken.
Tot slot kijken we ook of we het alleen of in samenwerking met onze partners moeten oppakken.
De bedrijfsmatige overwegingen gaan over het risicoprofiel van de werkzaamheden, het te behalen rendement
(zowel positief als negatief), de omvang van de investering (rendabel en onrendabel). Sinds 2011 bekijken we
ook of het een DAEB-activiteit betreft of niet en of we er geborgde financiering voor kunnen krijgen. De omvang
en grootte van de specifieke parameters voor risico´s en rendementen leest u onder andere in de jaarrekening
(waar financieel getint).
Kenmerken van het woningbezit
Woningstichting Woensdrecht heeft eind 2013 in totaal 1.059 woningen en WSWoensdrecht Vastgoed B.V. 54
woningen, die zich allemaal in de gemeente Woensdrecht bevinden. Driekwart van de woningen is gebouwd
tussen 1958 en 1992. Ons woningbezit bestaat voor ruim 70% uit eengezinswoningen. Circa 29 % van ons
woningbezit bestaat uit nultredenwoningen. Bij deze woningen zijn de primaire vertrekken (woonkamer, keuken,
slaapkamer en badkamer) zonder traplopen bereikbaar. Deze woningen zijn daardoor vaak ook geschikt voor
bewoning door ouderen. Gezien de toekomstige vraag leggen we in onze nieuwbouw waar mogelijk ook de
nadruk op dit type woningen. We bouwen levensloopbestendig en houden, gelet op de vergrijzing, de
aanpasbaarheid van woningen en geschiktheid voor ouderen en beperkten voor de langere termijn goed in de
gaten.
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Het woningbezit van Woningstichting Woensdrecht is voor 81% verhuurd als bereikbare voorraad met een
huurprijs beneden € 574,35 per maand, hiervan heeft 12% een huurprijs onder de € 374,44 en valt daardoor in de
categorie goedkoop. De opgeleverde nieuwbouwwoningen hebben bijna allemaal een huurprijs van meer dan €
574,35. In combinatie met de hogere isolatiewaarde van deze nieuwe woningen, zijn de woonlasten voor de
nieuwe bewoners in z’n totaliteit soms hetzelfde of zelfs lager dan bij woningen met een lagere netto-huur.
Om onze woningvoorraad te vernieuwen naar de wensen van de klant voeren wij naast het planmatig onderhoud
ook andere werkzaamheden uit. Na een verhuizing, bij nieuwbouw of groot-onderhoud met verbetering worden
woningen bijvoorbeeld voorzien van hoogwaardig hang- en sluitwerk volgens de eisen van het politiekeurmerk
“veilig wonen” (PKVW). Deze aanpassingen worden meestal gecombineerd met het uit te voeren planmatig
onderhoud, waarbij tevens wordt gekeken naar de kwaliteit van bijvoorbeeld keuken, sanitair maar ook naar
energiebesparende maatregelen en isolatie. Het investeren in kwaliteit draagt bij aan het woonplezier en –comfort
van de huurders, waardoor de woningen goed verhuurbaar blijven en de wijk aantrekkelijk is om in te wonen.

Foto: Aanbrengen van dakisolatie

Maatschappelijke inbedding
Woningstichting Woensdrecht weet wat er leeft in de gemeente. Veel kennis komt van onze medewerkers die in
de gemeente zelf wonen, maar wij leggen ons oor ook te luister bij anderen. Zo bezoekt Woningstichting
Woensdrecht de openbare vergaderingen van de Dorpsplatforms en neemt zij deel aan de wijkschouw in de
diverse kernen. Gedurende het hele jaar zijn er contacten met de verschillende bewonerscommissies van de
appartementencomplexen en is er maandelijks overleg met de huurdersbelangenvereniging HBWW tijdens de
bestuursvergaderingen.
Op beleidsniveau vindt afstemming plaats met de andere corporaties uit de regio en met de gemeente en andere
maatschappelijke partners. Woningstichting Woensdrecht neemt deel aan het casuïstiekoverleg dat onderdeel is
van het Maatschappelijk Steun Systeem. Hieraan nemen behalve de woningcorporaties ook de gemeente, politie
en diverse zorgpartijen deel, met als doel om signalen uit de samenleving over zorgwekkende situaties snel op te
pakken en hier adequaat op in te spelen.
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Tenslotte zijn medewerkers van Woningstichting Woensdrecht aanwezig bij diverse evenementen in de gemeente
om te spreken met bewoners, organisatoren en bezoekers. Een voorbeeld hiervan is onze aanwezigheid bij de
bewonersavonden in het kader van de iDOPs (integrale Dorps Ontwikkelings Plannen) om zo te horen wat er bij
de inwoners leeft en waar wellicht kansen of mogelijkheden zijn om bij te dragen aan de realisatie van plannen.
Ook bij de Energiemarkt, een initiatief van de OmgevingsDienst West-Brabant in samenwerking met de gemeente
Woensdrecht, was Woningstichting Woensdrecht aanwezig om ons beleid en onze werkzaamheden op het
gebied van duurzaamheid en energiebesparing toe te lichten.
In de gemeente Woensdrecht worden door het jaar heen ook regelmatig activiteiten of evenementen
georganiseerd waarbij wij onszelf als maatschappelijke organisatie laten zien. Hierbij valt te denken aan een
bijeenkomst over preventie en veiligheid of een informatiemarkt over langer zelfstandig wonen.
Structuur van de organisatie: dochterondernemingen
De werkzaamheden van corporaties die niet perse tot de kerntaak behoren worden anno 2014 niet-DAEBactiviteiten genoemd. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. De niet-DAEB activiteiten
van Woningstichting Woensdrecht worden vanaf 2005 uitgevoerd door WSWoensdrecht Vastgoed B.V. Een
overzicht van de structuur is hieronder in een schema vermeld. De juridische scheiding tussen DAEB en nietDAEB activiteiten sluit aan op de inhoud van de concept Novelle waarmee minister Blok de corporatiesector
opnieuw inricht.
Woningstichting Woensdrecht vormt de directie van de verbindingen die in het schema zijn opgenomen, terwijl de
Raad van Toezicht ook het toezicht uitoefent op deze verbindingen.
Woningstichting Woensdrecht
Bij haar berusten de DAEB taken behorende bij de status als Toegelaten Instelling Volkshuisvesting. De
zogenaamde Niet-DAEB activiteiten zijn na 2005 niet meer ontwikkeld binnen Woningstichting Woensdrecht.
WSWoensdrecht Holding B.V.
Woningstichting Woensdrecht heeft een 100% deelneming: WSWoensdrecht Holding B.V.
De statutaire doelstelling van de vennootschap betreft het beheren van en beschikken over registergoederen, het
deelnemen in, het voeren van het management en het financieren of mede-financieren van andere
ondernemingen, in het bijzonder van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.
In de praktijk is de Holding B.V. de bestuurder van de Vastgoed B.V.
WSWoensdrecht Vastgoed B.V.
De aandelen van deze B.V. zijn volledig in eigendom van WSWoensdrecht Holding B.V. die ook de bestuurder is.
Om markt- en fiscale redenen en vanuit het oogpunt van risicomanagement vinden de niet-DAEB activiteiten
plaats in WSWoensdrecht Vastgoed B.V.
Wooninvesteringsfonds (WIF)
Het wooninvesteringsfonds heeft als missie de liquiditeit binnen de corporatiesector te vergroten. Dit doet het
fonds door complexgewijs woningen van woningcorporaties aan te kopen. Vervolgens worden de woningen bij
leegkomst individueel verkocht of verkocht aan de zittende huurder. Begin 2013 zijn 77 woningcorporaties als lid
bij het WIF aangesloten. Het bedrag aan geplaatste certificaten door de deelnemers wordt gezien als
garantievermogen.
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Stichting Woonwagenbeheer Zuid West Nederland.
Doel van de stichting is bundeling van expertise en vergroting van het financieel draagvlak om
woonwagenstandplaatsen te kunnen overnemen en beheren in het werkgebied van de aangesloten
woningcorporaties. De stichting bestaat uit drie organen: De Algemene Raad, het bestuur en de directie.

WSWoensdrecht
Groep
HuurdersBelangenvereniging HBWW
Klachtenadviescommissie

Woningstichting
Woensdrecht
Bewonerscommissies

WSWoensdrecht
Holding B.V.

Stichting WIF
Woonivesteringsfonds

WSWoensdrecht
Vastgoed B.V.

Stichting Woonwagenbeheer
Zuid-West Nederland

Figuur: Overzicht van structuur van WSWoensdrecht Groep
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5.

KLANTGERICHT
Klantgericht werken en dienstverlening op maat is de eerste kernwaarde van Woningstichting Woensdrecht. We
willen woon- en zorgdiensten toegankelijk maken vanuit vragen en behoeften van klanten. In ons beleid en ons
werk staat daarom de klant centraal. Wij betrekken de wensen van de bewoners in ons beleid, wij streven naar
heldere uitleg en duidelijke communicatie en vergroten onze bereikbaarheid voor de klant. Met een persoonlijke
manier van dienstverlening onderscheiden we ons van andere aanbieders.
Belangrijkste activiteiten en prestaties in 2013
Woningstichting Woensdrecht heeft verschillende initiatieven ontplooid op het gebied van klantgerichtheid. We
benoemen de belangrijkste.
Dicht bij de klanten staan
Bij de KWH-meting van 2012 werd duidelijk dat we nog een slag te winnen hadden bij communicatie over
planmatig onderhoud. Hiermee zijn we in 2013 direct aan de slag gegaan. Bewoners krijgen nu een uitgebreid
informatiepakket met daarin alles waarvan uit vorige projecten is gebleken dat die informatie door de bewoners
gewenst is. Ook passen we de persoonlijke benadering toe bij bewoners die in woningen wonen die gesloopt
worden. Zo werden in 2013 tijdens de huisbezoeken alle bewoners van de Mgr. Poelsstraat / Aalbersestraat
persoonlijk geïnformeerd over het sociaal plan, de procedure, data waarop bepaalde zaken gingen gebeuren en
welke gevolgen dit voor hen zou hebben. Er is gekozen om één contactpersoon aan te wijzen die alle
communicatie met de bewoners tijdens het hele traject behandelt. Hierdoor weten de bewoners altijd bij wie ze
met hun vragen terecht kunnen en kan er snel worden geantwoord. De reacties van bewoners over deze manier
van communiceren zijn positief.
Overzicht van activiteiten en resultaten op het gebied van de kernwaarde klantgerichtheid
Resultaatgebied

Ambitie 2009-2013

Doelstellingen

Doel
bereikt?

Activiteiten 2013

Klantgerichtheid

Een meer
vraaggestuurde
organisatie zijn

Nieuwe producten en
diensten ontwikkelen
op basis van wat de
klant wenst

Ja

De website is in 2013 grotendeels
herschreven, waarbij gelet is op de
begrijpelijkheid van de teksten. De
teksten zijn korter geworden, duidelijker
geschreven en ook in brieven aan
bewoners is zoveel mogelijk deze
aanpassing doorgevoerd.

Klantgerichter
werken

Meer keuzevrijheid
voor de klant

Ja

KWH huurlabel
behouden en
jaarlijks 2
labelonderdelen
verbeteren
Verbeteren
klantcommunicatie

Ja

Na de online woningveiling voor
toewijzing van de woningen van het
complex RaadhuisPassage zijn op dit
gebied in 2012 en 2013 geen aanvullende
activiteiten ontwikkeld.
Kwaliteit van dienstverlening is opnieuw
gemeten, gemiddelde score is een 7,8 in
2013. We staan daarmee op de 18e
plaats van alle deelnemende corporaties
in 2013 .
Er wordt vaker en duidelijker informatie
verstrekt aan de bewoners, bijvoorbeeld
per brief of met informatiebijeenkomsten
en door persoonlijke benadering bij grootonderhoud en herstructurering.
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Resultaatgebied

Ambitie 2009-2013

Doelstellingen

Doel
bereikt?

Activiteiten 2013

Bereikbaarheid
organisatie voor
klanten vergroten

Ja

Telefonische bereikbaarheid buiten
kantooruren is overgedragen aan een
professioneel callcenter om maximale
bereikbaarheid te garanderen. Hiervoor is
in het contract met deze partij
opgenomen dat onze klanten met de
hoogste prioriteit te woord worden
gestaan ingeval er meerdere wachtenden
zouden zijn.
Daarnaast zijn wij te vinden via social
media (LinkedIn, Facebook en Twitter).
In 2013 is de Facebookpagina vaker
gebruikt en heeft ons Twitter-account
ruim 500 volgers. Dit verhoogt de
attentiewaarde van onze nieuwsberichten
en biedt mogelijkheden om bewoners
actueler en meer visueel te informeren
(bijvoorbeeld foto’s van de vorderingen
van een nieuwbouwproject op onze
Facebookpagina).

Plannen voor 2014
Buiten kantoortijd kan onze bereikbaarheid nog verder worden verbeterd. Gebleken is dat de wachttijd buiten
kantoortijd in sommige gevallen langer is dan de gewenste 30 seconden. Hierover gaan we in gesprek met het
callcenter. Ook biedt het script (hoe te handelen bij de verschillende meldingen) ruimte voor verdere verbetering.
Onduidelijkheden die in de praktijk voor vertraging bij de afhandeling kunnen zorgen, worden eruit gehaald, zodat
bij meldingen nog sneller de juiste acties kunnen worden uitgezet.
Verhuren
Een belangrijk deel van de dienstverlening van Woningstichting Woensdrecht heeft te maken met het (opnieuw)
verhuren van woningen. In 2013 werden in totaal 113 woningen (op)nieuw verhuurd. De verdeling voor bestaande
woningen (mutatie) of nieuwbouwwoningen is in de tabel hieronder opgenomen. Evenals de verdeling van
woningen in het sociale domein (DAEB) bij Woningstichting Woensdrecht en in de duurdere huur (niet-DAEB) bij
WSWoensdrecht Vastgoed B.V.
Nieuwe verhuringen in 2013
Woningstichting Woensdrecht
WSWoensdrecht Vastgoed B.V.
Totaal

Mutatie
62
3
65

Nieuwbouw
26
22
48

Totaal
88
25
113

Om als woningzoekende geaccepteerd te worden moet men 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse nationaliteit
of een verblijfsvergunning hebben. De woningzoekenden worden ingedeeld in drie categorieën: starters,
doorstromers en urgent woningzoekenden.
Starters
Om de leefbaarheid van kernen in stand te houden, spant Woningstichting Woensdrecht zich samen met de
gemeente en met collega-corporatie Stadlander in om de kansen van starters op de woningmarkt te vergroten,
zodat jonge mensen niet wegtrekken uit de kernen.
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Bij de toewijzing van vrijgekomen woningen heeft deze doelgroep onze aandacht. In 2013 werd 53,4% van de
vrijkomende woningen van Woningstichting Woensdrecht aan starters toegewezen, het gaat in totaal om 35
woningen. Wij ontvingen signalen dat in de gemeente Woensdrecht jonge starters moeilijk aan woonruimte
zouden kunnen komen. In de loop van 2013 hebben we een onderzoek uitgevoerd op basis van het aantal
reacties op de diverse woningen en de leeftijd van de nieuwe huurders. Daaruit bleek dat de groep
woningzoekenden tot 35 jaar ongeveer dezelfde wachttijd kent als de groep woningzoekenden boven de 35 jaar.
Ook het aantal woningen wat aan de verschillende leeftijdsgroepen werd toegewezen, vertoonde geen
afwijkingen. De conclusie van het onderzoek was dan ook dat het gevoel niet werd ondersteund door de cijfers en
dat jongeren in de gemeente Woensdrecht wel degelijk kansen hebben om voor een huurwoning in aanmerking
te komen.
Doorstromers
Onder doorstroming op de woningmarkt verstaan we het verschijnsel dat huishoudens verhuizen van de ene
woning naar de andere; de verlaten woning komt hiermee beschikbaar voor anderen. Door de huidige situatie op
de woningmarkt is het aantal doorstromers beperkt. Wel hebben we in 2013 de doorstroming een impuls kunnen
geven door de toevoeging van 48 nieuwbouwwoningen (zowel in de sociale huursector als in de geliberaliseerde
huur) en van 15 zorgeenheden. Vooral oudere bewoners hebben hun huurwoning 'ingeruild' voor een nieuwe
woning: doorstroming, Veel doorstromers kwamen in aanmerking voor de woningen die nieuw werden
opgeleverd, dus ook voor die doelgroep was er in 2013 voldoende aanbod.
Urgent woningzoekenden
In 2013 zijn van in totaal 65 woningen die opnieuw werden verhuurd 4 woningen toegewezen aan mensen die
urgent op zoek waren naar een woning. De gemiddelde wachttijd voor de urgent woningzoekenden bedroeg iets
minder dan 120 kalenderdagen. Eind 2013 waren nog 4 mensen urgent op zoek naar een woning, de langst
ingeschrevene op dat moment was ruim 3 maanden ingeschreven als urgent.
De toename die we in 2012 hadden qua aantal urgent woningzoekenden hebben we in 2013 weten op te vangen,
mede doordat men ook zelf actief op zoek is naar woonruimte. In 2013 is het vier maal gebeurd dat urgent
woningzoekenden zich lieten uitschrijven omdat ze elders woonruimte hadden gevonden.
Woningzoekenden buiten het woonruimteverdelingsysteem
De huisvesting van statushouders is een taak van de gemeente. In de werkafspraken en voorheen in de
prestatieafspraken, werd vastgelegd op welke manier de corporaties de gemeente helpen bij de invulling van de
taakstelling. Door het beschikbaar stellen van 4 woningen zijn in 2013 in totaal 11 personen (2 alleenstaanden en
2 gezinnen) gehuisvest die meetellen voor de taakstelling van de gemeente. De taakstelling wordt opgelegd in
aantal personen in plaats van aantal beschikbaar te stellen woningen, waardoor het met name voor de gemeente
Woensdrecht (waar relatief zeer weinig woningen voor alleenstaanden zijn) van belang is gezinnen te huisvesten.
In 2013 was de mutatiegraad - door in totaal 65 nieuwe verhuringen - bij Woningstichting Woensdrecht (afgezien
van de nieuwbouwwoningen) 0,7% hoger dan het jaar daarvoor. Daar bovenop was er een groeiende vraag van
de gemeente naar huisvesting voor statushouders vanwege een achterstand bij het invullen van de taakstelling.
Wij hebben in 2013 met 4 woningen voor statushouders ruimschoots aan de met de gemeente overeengekomen
inspanningsverplichting voldaan.
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Voor ons als woningcorporatie blijft het een uitdaging te zoeken naar mogelijkheden om de gemeente te
ondersteunen om aan de taakstelling te voldoen. Bovendien ligt onze eigen verantwoordelijkheid in eerste
instantie bij urgent woningzoekenden, dat is primair een taak en verantwoordelijkheid van Woningstichting
Woensdrecht.
Toewijzing woonruimte
Woningen die vrij komen voor verhuur worden verdeeld op basis van een aanbodmodel, waarmee de
woningzoekende zelf bepaalt wanneer en voor welke woning hij of zij in aanmerking wil komen.
Het belangrijkste criterium bij toewijzing van een woning is voor starters de leeftijd en voor doorstomers de
woonduur. Bij de woningen met een zorggarantie geldt een zorgindicatie als toewijscriterium.
Tweewekelijks adverteert Woningstichting Woensdrecht in een huis-aan-huisblad. De laatste jaren kregen wij
steeds minder respons op de krantenadvertentie en steeds meer respons (tot 99% van de reacties) via de
website. In 2013 is de krantenadvertentie bij De Woensdrechtse Bode onder gebracht, in gewijzigde vorm.
Van de te huur aangeboden woningen wordt nu een foto en beknopte informatie in de advertentie vermeld. Voor
de algemene voorwaarden, om te reageren en voor meer informatie over de woningen, wordt verwezen naar ons
kantoor en/of de website. Op die manier voldoen we aan de behoeften van onze klanten én kan Woningstichting
Woensdrecht de advertentiekosten met ongeveer 35% terugdringen. Bovendien blijken de huurders tevreden
over de toewijzing en het zoeken naar woonruimte bij Woningstichting Woensdrecht. Uit KWH-onderzoek blijkt
dat Woningstichting Woensdrecht met een 8,0 hierop hoger scoorde dan het landelijk gemiddelde (7,7) en het
gemiddelde van de corporaties in de regio (7,8).

Foto: Woensdrechtsebode wordt huis aan huis bezorgd in de gemeente Woensdrecht

De grote tevredenheid van bewoners over het toewijzingssysteem en over de informatieverstrekking onderbouwt
ons besluit om niet deel te nemen aan het regionale woonruimtebemiddelingssysteem. De klant waardeert onze
persoonlijke benadering. Op het moment dat de huurovereenkomst is ondertekend, verantwoorden wij de
toewijzing van de woning op de aanbodpagina van onze website. Alle woningzoekenden hebben op deze manier
inzicht in de wachttijden voor bepaalde woningtypen en kunnen nagaan of de toewijzing op een juiste wijze heeft
plaatsgevonden.
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Nieuwe verhuringen
Het aantal mutaties (verhuizingen) is van groot belang voor de doorstroming op de woningmarkt. Als mensen hun
huurwoning verruilen voor een andere (huur- of koop)woning, biedt dit kansen voor woningzoekenden en voor
mensen die hun eigen woning te koop hebben staan.
In 2013 zijn 65 woningen opnieuw verhuurd (85 in 2011 en 60 in 2012). De mutatiegraad is met 6,3% iets hoger
dan vorig jaar. Deels wordt dit veroorzaakt door de oplevering van de nieuwbouwcomplexen en het verplicht
verhuizen van de bewoners van 18 te slopen woningen aan de Mgr. Poelsstraat/Aalbersestraat in Hoogerheide.
Per 1 januari 2011 geldt voor elke woning in de woningstichting met een basishuurprijs onder de
huurtoeslaggrens dat de huurder(s gezamenlijk) in 2013 niet meer mag/mogen verdienen dan € 34.229. In 2013
moet tenminste 90% van de woningen conform dit criterium worden toegewezen. Doordat aan het begin van het
jaar nauwelijks in te schatten is hoeveel mutaties er zullen zijn (10% van het begrote aantal van 70 mutaties is
slechts een klein aantal woningen op jaarbasis), zijn wij terughoudend met het gebruiken van de “vrije ruimte”.
Deze ruimte wordt feitelijk ingezet als een soort foutmarge, mocht na toewijzing blijken dat bepaalde gegevens
onjuist geïnterpreteerd zijn. Het (bewust) onjuist aanleveren van gegevens door kandidaat-huurders valt hier niet
onder, in zo’n geval zal een woning niet worden toegewezen. Het is ons gelukt om binnen de marge van 10% te
blijven in 2013 (namelijk 1%).
Acceptatiegraad
In totaal heeft Woningstichting Woensdrecht in 121 aanbiedingen de 65 woningen die door mutatie vrijkwamen
weer opnieuw verhuurd. Bij ruim een derde van de kandidaat huurders (37%) bleken de gegevens
(doelgroep/inkomen) onjuist of niet compleet, waardoor toewijzing niet kon plaatsvinden. Dit is vergelijkbaar met
2012 (32%). Het is in 2013 wel vaker gelukt de onjuiste of ontbrekende gegevens tijdig te signaleren (dus voordat
er tijd en energie werd gestoken in een toetsingsgesprek). Wanneer we de situaties met onjuiste gegevens niet
meetellen, bedraagt de acceptatiegraad 72%. In 2012 lag deze op 62,5%.
In de tweede helft van 2013 is, conform het nieuwe huurbeleid, bij mutatie de streefhuur vastgesteld op 100% van
de maximale huur (afgetopt op de grens voor sociale huur). Hierdoor zijn veel woningen voor een huurprijs van €
681,00 aangeboden. Met een aantal woningen lijkt de markthuur benaderd te worden, wat we met name merken
aan het afnemen van het aantal reacties op die woningen. Toch is het ook voor de woningen waarbij de maximale
huurprijs wordt gevraagd, nog altijd mogelijk deze op korte termijn te verhuren.
Bij het huurbeleid 2014 zal worden gezocht naar mogelijkheden om bijvoorbeeld de energieprestatie van de
woningen mee te laten wegen bij het vaststellen van de huurprijs. Zo worden de woonlasten als geheel beter
afgestemd op de kwaliteit van de woning.
Betalingsregelingen en huurachterstand
De economische crisis heeft uiteraard ook effect op onze huurders. Betalingsregelingen en huurachterstanden
nemen in aantal en omvang toe. Door bij het ontstaan van een achterstand in gesprek te gaan met de betreffende
huurder(s) en eventueel een betalingsregeling te treffen en/of de huurder door te verwijzen naar
schuldhulpverlening, trachten wij te voorkomen dat een achterstand uitloopt op ontbinding van de
huurovereenkomst en de daarmee gepaard gaande ontruiming van de woning. In 2013 konden wij dit in 5
gevallen helaas niet voorkomen.
Er is enkele malen overleg geweest met de deurwaarder van LAVG, om te kijken hoe we in het traject wat aan
een ontruiming vooraf gaat meer effect kunnen bereiken. Hiertoe is de communicatie aangepast (duidelijkere brief
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met minder juridische taal) en is in sommige gevallen via werkgevers geprobeerd alsnog contact te krijgen met
huurders waar huisuitzetting dreigde. In een aantal gevallen heeft dit ertoe geleid dat uitzetting voorkomen kon
worden.
Overige dienstverlening
Onderstaande tabel is een overzicht van de overige dienstverlening van Woningstichting Woensdrecht aan haar
huurders in 2013.
Mooiland

VvE beheer

Bemiddeling naar zorgwoningen

Domotica

Serviceabonnement
huurderonderhoud

Woningstichting Woensdrecht verzorgt voor Mooiland, een landelijk werkende
woningcorporatie die zich in Woensdrecht richt op senioren, de aanbieding van
woonruimte en selectie van woningaanvragers in ons werkgebied. Wij hanteren
hiervoor hetzelfde aanbodmodel dat wij voor ons eigen woningbezit hanteren.
Door de verkoop van appartementen aan de Bradfordstraat in Putte hebben wij een
Vereniging van Eigenaren opgericht. Hierdoor kunnen wij betrokken blijven bij het
beheer en zorg dragen voor goed onderhoud.
Door de vergrijzing ontstaat er een tekort aan geschikte woningen om zelfstandig
te blijven wonen. Toewijzing van gelijkvloerse of aangepaste woningen wordt door
ons gedaan, maar wel in nauwe samenwerking met de gemeente en het WMOloket.
Domotica omvat alle elektronische toepassingen in de woning om functies te
besturen (verwarmen, ventileren, verlichten, etc.) en diensten uit de woonomgeving
te gebruiken (alarmeren, telefoneren, televisie kijken, etc.). Wij vinden toepassing
van domotica in onze (zorg)appartementen vanzelfsprekend.
Tegen een maandelijkse vergoeding van € 8,36 (incl. b.t.w.) kan de huurder zich
verzekeren van vakkundige reparatie en onderhoud aan de woning. Vooral
huurders die niet aan hun verplichtingen ten opzichte van onderhoud aan hun
woning kunnen of willen voldoen, maken graag gebruik van deze service. Sinds juli
2012 is ook de glasverzekering in het serviceabonnement opgenomen.

Lidmaatschap KWH
Woningstichting Woensdrecht beschikt sinds 2009 over het KWH-huurlabel (Kwaliteitscentrum Huursector). De
dienstverlening wordt tweejaarlijks gemeten door KWH. In 2011 werd op alle onderdelen een voldoende score
behaald, waardoor wij het label opnieuw voor twee jaar toegekend kregen. In 2012 is gestart met een nieuwe
meetmethode, waarbij we continu inzicht hebben in de voortgang. Het gemiddelde totaalcijfer eind 2013 was een
7,8, waarmee we opnieuw boven het landelijk gemiddelde scoren (7,6). Woningstichting Woensdrecht werkt
continu aan het op peil houden van deze dienstverlening door onder andere bij medewerkers de ambitie te
stimuleren om voortdurend te willen leren en zichzelf te ontwikkelen. Dienstverlening is immers in belangrijke
mate mensenwerk.
Communicatie met huurders en woningzoekenden
Woningstichting Woensdrecht hecht veel waarde aan heldere communicatie met bewoners en woningzoekenden.
Hiervoor gebruiken wij verschillende middelen. We hebben een bewonersblad “Woonbulletin” waarin wij aan onze
bewoners informatie verstrekken over algemene zaken op volkshuisvestingsgebied. In het huis-aan-huisblad “De
Woensdrechtse Bode” dat wekelijks wordt verspreid, worden om de week het woningaanbod en de
verantwoording van de toegewezen woningen gepubliceerd. Verder communiceren wij via internet, persoonlijke
gesprekken, brieven, informatiepakketten en artikelen in de regio-/weekbladen. Met name de persoonlijke
communicatie in bewonersbijeenkomsten en huisbezoeken is de laatste jaren fors toegenomen, omdat gebleken
is dat deze wijze van informeren (naast een uitgebreide schriftelijke documentatie over bijvoorbeeld een
onderhoudsproject) door de bewoners het meest gewaardeerd wordt.
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Persoonlijke benadering bij groot-onderhoud
Wij hebben er in 2013 voor gekozen de bewonerscommunicatie bij groot-onderhoud iets anders aan te pakken,
naar aanleiding van opmerkingen die ons via de KWH-meting bereikten. Onze bewoners ontvangen eerst een
uitgebreid informatiepakket met daarin alle zaken die voor het hele project gelden. Tijdens informatieavonden
praten wij vervolgens met de bewoners over onze plannen en beantwoorden wij hun (individuele) vragen.
Alle betrokken bewoners sturen wij een verslag van de bijeenkomst toe, ook als zij niet op de informatieavond
aanwezig waren. Door in gesprek te gaan met deze bewoners kunnen wij in sommige gevallen bezwaren
wegnemen door extra uitleg of door kleine aanpassingen in het voorstel. Deze persoonlijke benadering leidde tot
een groter aantal deelnemers aan bijvoorbeeld groot-onderhoudsprojecten waarin we energetische maatregelen
doorvoeren. In 2013 was de deelnamegraad voor deze projecten 100%. Ook in 2013 zijn de woningen
voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bezocht door de opzichter/projectleider en de aannemer. Bij
dat bezoek heeft de bewoner de mogelijkheid de eigen situatie toe te lichten en kan er in overleg naar
oplossingen worden gezocht.
Persoonlijke benadering bij herstructurering
Ook in de herstructurering is Woningstichting Woensdrecht gebruik gaan maken van persoonlijke benadering van
huurders. Eerst is per brief aan de bewoners van de Mgr. Poelsstraat 2 - 26 en de Aalbersestraat 21 – 29
medegedeeld dat er sloop en vervangende nieuwbouw zal plaatsvinden. Een ingrijpend besluit, vandaar dat
ervoor is gekozen dit ruim van tevoren aan te kondigen. In diezelfde brief werden de bewoners geïnformeerd over
de te volgen procedure, welke in het najaar van 2012 zou gaan starten.
Er is gekozen voor een arbeidsintensieve, persoonlijke benadering. Met elke bewoner is een afspraak gemaakt
voor een huisbezoek, welke eind oktober, begin november 2012 hebben plaatsgevonden. Tijdens dit bezoek
werden alle bewoners geïnformeerd over het sociaal plan, de procedure, data waarop bepaalde zaken gaan
gebeuren en welke gevolgen dit voor hen persoonlijk heeft. Er is gekozen om één contactpersoon aan te wijzen
die alle communicatie met de bewoners tijdens het hele traject zal behandelen. Hierdoor weten de bewoners altijd
bij wie ze met hun vragen terecht kunnen en kan er snel en kort geschakeld worden. De manager Wonen voert
deze taak uit en is verantwoordelijk voor het maken, vastleggen en nakomen van alle afspraken.
De boodschap dat de woningen eind 2013 leeg moeten zijn voor de sloop, is voor de bewoners geen prettige. De
meeste bewoners zijn naar deze woningen verhuisd om nooit meer te hoeven verhuizen. Er is Woningstichting
Woensdrecht veel aan gelegen om de bewoners zoveel mogelijk te begeleiden en waar mogelijk maatwerk te
bieden als het gaat om (al dan niet tijdelijke) herhuisvesting. Een vaste contactpersoon die goed bereikbaar is en
snel kan reageren op vragen of opmerkingen, is hierbij cruciaal. Ook is het soms noodzakelijk om af te wijken van
de algemene kaders (die zijn vastgelegd in een sociaal plan) om maatwerk aan bewoners te kunnen bieden. Een
voorbeeld hiervan behandelen we in hoofdstuk 8 waar we de maatschappelijke effecten van ons werk bespreken.
Uit de reacties van de bewoners blijkt dat de communicatie over de plannen positief is ontvangen.
Social media
Steeds vaker zijn huurders en andere belanghouders actief op social media als Facebook, LinkedIn en Twitter.
Als aanvulling op de bovengenoemde communicatiemiddelen hebben wij er in 2011 voor gekozen om ook via
Twitter informatie te verspreiden. Onze “tweets” zijn te vinden via @WsWoensdrecht. Ook op de startpagina van
onze website zijn de laatste tweets te lezen.
Het is ook van belang om te kunnen reageren als we genoemd worden in berichten. Een enkele keer stelt een
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huurder of andere belanghebbende een vraag via een van de social media. Ondanks dat wij niet actief de
interactie opzoeken via deze kanalen, reageren we wel op deze berichten. We zien dat het gebruik van social
media toeneemt: in 2013 is de Facebookpagina vaker gebruikt en heeft ons Twitter-account ruim 500 volgers. Dit
verhoogt de attentiewaarde van onze nieuwsberichten en biedt mogelijkheden om bewoners actueler en meer
visueel te informeren (bijvoorbeeld foto’s van de vorderingen van een nieuwbouwproject op onze
Facebookpagina).

Foto: Zuil in de hal van ons kantoor met toegang tot het internet voor klantgebruik

Internet
Op de website van Woningstichting Woensdrecht kunnen klanten vrijwel alles online regelen. Op de site staan
onder andere de vrijkomende woningen, het actuele nieuws en algemene informatie van de Woningstichting. Ook
kunnen woningzoekenden hun reacties op de woningen en huurders onderhoudsverzoeken rechtstreeks opgeven
met een keuzemenu. Geïnteresseerden kunnen folders en formulieren downloaden en treffen diverse links naar
onder andere de gemeentelijke website. De medewerkers van Woningstichting Woensdrecht onderhouden elk
een eigen deel van de website, waardoor de website actueel is en er vrijwel wekelijks nieuwe items te vinden zijn.
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6.

ONDERNEMEND
Betrouwbaar en dienstverlenend, dat wil Woningstichting Woensdrecht zijn. We werken samen met bewoners,
gemeente Woensdrecht en andere belanghouders aan duurzame woonkwaliteit in Woensdrecht. We creëren en
benutten kansen, we nemen initiatief, we investeren én organiseren de uitvoering. Onze organisatie is erop
gericht om de maatschappelijke doelen en de doelen die we als onderneming hebben gesteld, te realiseren. We
zijn ondernemend op het gebied van wonen in de gemeente Woensdrecht.
Belangrijkste activiteiten en prestaties in 2013
De afspraken met zorgpartijen over toegankelijkheid van onze gebouwen kregen verder vorm in 2013. Daarnaast
hebben we de toepassing van dit systeem verder uitgebreid naar individuele voordeuren een aangepast zodat het
beter door zorgorganisaties gebruikt kan worden. Ook werd de personenalarmering van de zorgwoningen in De
Duinenrij overgenomen door tanteLouise Vivensis. Het motivatieproject Positoos dat door de corporaties en
tanteLouise Vivensis is opgestart heeft als doel meer mensen te activeren voor vrijwiligerswerk of mantelzorg
gericht op leefbaarheid, bevordering van lokale economie, zelfredzaamheid, samenredzaamheid en participatie.
Wij willen onze huurders belonen voor goed gedrag door hen punten toe te kennen. Van die punten gaat een deel
naar een maatschappelijk doel wat men zelf kan kiezen, de rest kan de huurder besteden bij bijvoorbeeld
geselecteerde winkels of met bepaalde acties. Ook kunnen stichtingen, clubs en verenigingen punten geven aan
vrijwilligers om hen te belonen voor hun inzet.
Overzicht van activiteiten en resultaten op het gebied van de kernwaarde ondernemend
Resultaatgebied

Ambitie 2009-2013

Doelstellingen

Ketensamenwerking
wonen-zorg-welzijn

Strategisch
partnerschap met zorgen welzijnsorganisaties
in de gemeente

Inzicht in met welke
zorg- en welzijnsorganisatie(s)
strategische samenwerking het best kan
worden vormgegeven

Versterkte
infrastructuur voor
WMO door meer
samenwerking met
gemeente
Bekend staan als
partner in integrale
gebiedsontwikkeling
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Doel
bereikt?
Ja

Activiteiten 2013

Inhoudelijk en financieel
bijdragen aan uitrol
WMO-beleid in
woonkernen

Ja

Deelname aan Maatschappelijk
Afstemmings Overleg,
Maatschappelijk Steun
Systeem, partner bij
Huiskamer-projecten/
Buurtsportcoach en invoering
Positoos motivatie-traject.

Ook in kernen (Putte,
Ossendrecht en
Huijbergen) initiatieven
ontplooid ter versterking
van woonzorgvoorzieningen op
centrumlocaties

Ja

Actieve deelname
dorpsgesprekken en
inspraakrondes voor iDOPs in
de verschillende kernen.
Twee woningen worden
structureel verhuurd aan
Stichting Titurel.

Verbeteren van het
sleutelbeheer van de
zorgaanbieders

Ja

Overleg met regionale
corporaties en zorgaanbieders
over toegankelijk maken van
woningen voor het bieden van
zorg. Voorstel besproken met
tanteLouise-Vivensis met
betrekking tot het vastleggen
van toestemming cliënten voor
programmeren tags ten
behoeve van niet planbare zorg.

Contact met tanteLouiseVivensis over elektronische
deurontrgendeling en
huiskamerproject en
samenwerking in
motivatieproject Positoos
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Resultaatgebied

Ambitie 2009-2013

Doelstellingen

Financiën

Vermogen op
verantwoorde wijze
investeren in de
volkshuisvesting

Volledig inzicht vanaf
2009 in het financiële
beslag de komende
jaren

Organisatieontwikkeling

Governance

Klantgericht,
ondernemend en
duurzaam werken aan
wonen

Inzichtelijk en
betrouwbaar werken
aan maatschappelijke
prestaties
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Doel
bereikt?
Ja

Activiteiten 2013

Investeren in
woningbouw en
maatschappelijk
onroerend goed door
inzetten
financieringsruimte
(eventueel matching)

Ja

In 2013 opgeleverd:
24 appartementen
RaadhuisPassage in
Hoogerheide,
26 levensloopbestendige
woningen aan de Dr. De
Bruijnlaan in Hoogerheide en
15 zorgappartementen aan de
Bradfordstraat te Putte.
In voorbereiding (2013):
25 nultredenappartementen
aan het Tervoplein in Putte.

Interactie en actief
informatie uitwisselen
met klanten

Ja

Door KWH-label is een
cultuurverandering ontstaan.
Wij gaan actief en direct met
huurders in gesprek op o.a.
informatiebijeenkomsten.
Naast de gebruikelijke media
maken wij nu ook gebruik van
Social Media (Twitter en
Facebook).

Samenwerken met
partners om doelen te
bereiken

Ja

Dit is een continu proces met in
2012 nieuwe samenwerking
met onder andere Bouwend
Nederland, Buurtzorg
Nederland en tanteLouiseVivensis.

Investeren in relaties,
betrouwbaar en
transparant zijn

Ja

Visitatie is in 2011 uitgevoerd.

Maken van een
strategisch
communicatieplan

Ja

Wij hebben in 2012 een PRplan gemaakt en ons hierbij
laten adviseren door derden.

Een keer per jaar een
overleg met
belanghouders houden

Ja

In 2013 is een bijeenkomst
geweest in Oudenbosch met
alle regionale belanghouders
over de herijking van de
woonvisie West-Brabant en
Tholen. Met het personeel van
de corporaties is eenzelfde
bijeenkomst gehouden om ook
hen uitgebreid te informeren
over de nieuwe ontwikkelingen
en visie.

Doelen en beleid
afstemmen met partners
en input en draagvlak
voor activiteiten creëren

Ja

Continue afstemming met
huurdersvereniging, gemeente,
klachtenadviescommissie en
dorpsplatforms.

Geactualiseerde
meerjarenprognose met
doorgerekend voorraadbeleid
en rijksheffing per 2014.
Gezonde financiële positie en
WSW borging voor aan te
trekken leningen.
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Resultaatgebied

Ambitie 2009-2013

Doelstellingen
Onafhankelijke visitatie
uit laten voeren naar de
maatschappelijke
prestaties. Hierbij
belanghouders van
WSW betrekken.

Doel
bereikt?
Ja

Activiteiten 2013
Raeflex heeft ons in 2011
gevisiteerd en een rapport
uitgebracht dat geplaatst is op
onze website.
De gemiddelde score is 6,9.
Het oordeel 7 geeft aan dat de
prestatie gelijk is aan de norm.

Een beknopt
rapportagemodel
ontwikkelen dat aansluit
bij de bestuursopdracht

Ja

In overleg met de raad is een
model afgesproken in 2011.
Dat model werd ook in 2013
gebruikt.

Jaarlijks de RvT
rapporteren over de
bereikte resultaten

Ja

Jaarlijkse rapportage is
aangeboden in 2013.

Plannen voor 2014
De uitbreiding van de elektronische deurontgrendeling naar steeds meer individuele voordeuren heeft ons ertoe
gebracht de toepassing van het systeem nog verder uit te breiden. Dit biedt direct, maar zeker ook in de nabije
toekomst meer mogelijkheden en werkt kostenbesparend in het beheer. Met zorgpartijen wordt samen gezocht
naar mogelijke toepassingen en nieuwe concepten op het gebied van wonen met zorg. Het beeld dat de oudere
inwoners niet naar de zorgcentra toekomen, maar dat de zorg naar hen toe moet worden gebracht, wordt steeds
duidelijker. Intramurale zorg is straks voorbehouden aan degenen die een zorgzwaartepakket (ZZP) 4 of hoger
hebben, na 2016 mogelijk zelfs pas vanaf ZZP 5. Die mensen kunnen dus niet meer verhuizen naar een
verzorgings- of verpleeghuis, maar moeten zelfstandig blijven wonen.
Dit vraagt aanpassingen, niet alleen aan de woning, maar ook van de bewoner en zorgleverancier wordt verwacht
dat zij zich aanpassen aan deze situatie. Zorgvragenden moeten bereid zijn te accepteren dat zorg niet 24 uur
per dag binnen 5 minuten oproepbaar is, zorgleveranciers moeten een manier vinden om om te gaan met
spoedeisende niet-planbare zorgvragen. Als maatschappelijke onderneming denkt Woningstichting Woensdrecht
mee bij het vinden van oplossingen voor deze en andere toekomstige uitdagingen. Het gaat immers om een groot
deel van onze huurders in deze gevallen.
Ketensamenwerking wonen-zorg-welzijn
Intramuraal wordt steeds vaker extramuraal, de gemeenten worden verantwoordelijk voor een groter deel van de
zorgbudgetten, die bovendien met 25% gekort worden. Iedereen die het nog enigszins kan, moet zelfstandig
blijven wonen. Zorg aan huis moet mogelijk zijn en zo min mogelijk kosten. Voor een gemeente die te maken
heeft met vergrijzing en ontgroening, is dit een enorme uitdaging
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Figuur: Bevolkingssamenstelling Gemeente Woensdrecht (Bron: CBS)

Bovenstaande grafiek toont een oververtegenwoordiging van 60-plussers en relatief weinig inwoners tussen de
20 en 40 jaar. De groep 10 tot 20 jarigen is nog redelijk vertegenwoordigd, maar blijft (zo blijkt uit de cijfers van de
afgelopen jaren) niet in de gemeente wonen. Gebrek aan scholingsmogelijkheden en werkgelegenheid zorgen
ervoor dat deze groep rond hun twintigste zich elders gaat vestigen, bijvoorbeeld voor studie. Slechts een deel
hiervan komt uiteindelijk weer terug naar de gemeente Woensdrecht.
Bij groot-onderhoud en nieuwbouw heeft zorgtoegankelijkheid dan ook al jaren onze aandacht. Er is inmiddels
een relatief groot aanbod geschikte woningen, van ons totale woningbezit van ruim 1100 woningen, is circa 29 %
nultreden, oftewel alle woonfuncties (wonen, koken, slapen en wassen) zijn zonder traptreden bereikbaar. Deze
woningen zijn verspreid over de verschillende kernen, het merendeel bevindt zich in de kern Hoogerheide. Deze
kern heeft vanwege het voorzieningenniveau een grote(re) aantrekkingskracht op de doelgroep waardoor de
vraag in deze kern groter is dan elders. Hierop hebben wij ingespeeld, onder meer door in 2013 50 nieuwe
nultredenwoningen in deze kern aan de voorraad toe te voegen.

Foto: Elektronische deurontgrendeling met batch
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Een aantal jaren geleden hebben de samenwerkende woningcorporaties in Bergen op Zoom, Tholen,
Steenbergen en Woensdrecht gekozen voor één systeem voor elektronische deurontgrendeling ten behoeve van
zorglevering in huurwoningen. Die keuze is gemaakt om “het sleutelprobleem” wat door veel zorgpartijen als groot
struikelblok werd ervaren, op te lossen. Nu kan met één digitale sleutel (uiteraard alleen na toestemming van de
huurder) toegang worden verkregen tot alle nultredenwoningen van Woningstichting Woensdrecht en
WSWoensdrecht Vastgoed B.V. en zelfs tot een aantal eengezinswoningen die bij wijze van proef ook zijn
voorzien van het systeem. Toch blijkt in de praktijk dat de zorgpartijen het systeem niet gebruiken waarvoor het
bedoeld is, de digitale sleutels worden op dezelfde wijze gebruikt als de “oude” mechanische variant.
Woningstichting Woensdrecht blijft vertrouwen op de toegevoegde waarde die dit systeem de bewoners nu al, en
de zorgpartijen mogelijk binnenkort, biedt.
In 2013 is wederom geprobeerd om met zorgpartijen afspraken te maken over de elektronische
deurontgrendeling en het praktische gebruik ervan door bijvoorbeeld de mobiele zorgteams. Het blijkt niet
gemakkelijk hierover eenduidige afspraken te maken, omdat het systeem en de mogelijkheden ervan door de
lokale partijen niet worden (h)erkend of gekend. Wel is voor de zorgwoningen in De Duinenrij de
personenalarmering nu volledig overgenomen door tanteLouise-Vivensis. Zij leveren en onderhouden de
apparatuur, instrueren de bewoners en zorgen voor de opvolging bij alarmering.
Lokale initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn kunnen - binnen bepaalde kaders - op onze
steun rekenen en ook worden wij betrokken bij initiatieven op gemeentelijk niveau. Voor het toegankelijk maken
van zorg in onze woningen, is naast regelmatig overleg met zorgpartijen ook besloten het elektronisch
ontsluitingssysteem aan te passen zodat dit uitgebreidere toepassingsmogelijkheden biedt.
De gemeente Woensdrecht heeft welzijnswerk, corporaties en gemeentelijke beleidsmedewerkers
samengebracht in een Maatschappelijk Afstemmings Overleg, waarin de projecten die voortvloeien uit (o.a.) de
kanteling WMO en de iDOP’s centraal worden besproken, waardoor de regie bij de gemeente kan blijven liggen.
Woningstichting Woensdrecht neemt deel aan zowel het Maatschappelijk Afstemmings Overleg als aan de
onderliggende stuurgroepvergaderingen, indien van toepassing (o.a. het geval bij de projecten “huiskamer” en
“buurtsportcoach”).
Ook het motivatieproject “Positoos”, in 2013 opgestart door de corporaties en tanteLouise-Vivensis, is
ondergebracht bij dit overleg, zodat de gemeente (als belangrijke partner in het geheel) op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen. “Positoos”, draagt bij aan de contacten met onze huurders en vrijwilligers. Het biedt ons de
mogelijkheid om degenen die hun steentje bijdragen aan een gezellige buurt of wooncomplex, te belonen met
punten. Behalve dat onze huurders of de vrijwilligers daar zelf profijt van hebben, gaat een deel van de punten
naar maatschappelijke doelen die door de bewoners zelf kunnen worden gekozen. Zo maakt het ene goede werk
het andere mogelijk. In 2014 moet dit project geconcretiseerd worden en zal ook de rol van de gemeente
Woensdrecht verder worden uitgewerkt.
Financiën en financieel beleid van Woningstichting Woensdrecht
In deze tijd van financiële crisis blijven wij ons inzetten om onze missie, samen met onze partners in wonen, zorg
en welzijn, te realiseren. Woningstichting Woensdrecht heeft een solide financiële positie en blijft haar aandeel
leveren waar het gaat om investeren in volkshuisvesting voor zover dit past in, en bijdraagt aan, het realiseren
van haar doelstellingen. Deze investeringen doen wij in ons eigen woningbezit waar de huurder zich in thuis moet
voelen. De werkzaamheden voor deze investeringen worden voornamelijk uitgevoerd door bedrijven uit de regio
Zuid-West Nederland.
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De eerste tekenen van economisch herstel zijn zichtbaar in het 4 kwartaal van 2013. Een matig herstel waarbij
Nederland (in de figuur hieronder in het groen) voor de meeste economische factoren minder goede cijfers
noteert dan het gemiddelde van de EU (in blauw).

Figuur: Economische factoren vierde kwartaal 2013 (Bron: CBS)
e

De Nederlandse economie groeide in het 4 kwartaal van 2013 met 0,7% ten opzichte van een kwartaal eerder.
Echter over het hele jaar 2013 was de omvang van de economie 0,8% lager dan in 2012. De consumptie door
huishoudens was 2,1% lager, de consumptie door de overheid 0,7%. Ook werd er 4,9% minder geïnvesteerd.
Gemiddeld over heel 2013 waren er 138.000 banen minder dan in 2012. Nog niet eerder was er in één jaar tijd
zo’n forse daling van de werkgelegenheid. Ook in ons werkgebied zien we dit patroon terugkeren. Dat
ondersteunt de noodzaak van regionale werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in onze regio en in het bijzonder
van onze huurders.
Financiële beleidswijzigingen
De (financiën van) corporaties staan al enkele jaren op de agenda van de politiek en rijksoverheid, waardoor
verschillende financiële beleidswijzigingen elkaar opvolgen. We duiden hier op corporaties als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI), het staatssteundossier vanuit Europa, de verhuurdersheffing als bijdrage aan het
begrotingstekort van de overheid, de herziening van de woningwet en de hervorming van de woningmarkt.
Het staatssteundossier kent inmiddels meerdere lagen, maar de start is nog altijd
de Europese beschikking. De uitgangspunten van deze beschikking worden in het
kader genoemd. Als gevolg van het eerste punt moeten woningcorporaties in 2013
minimaal 90% van de nieuwe verhuringen toewijzen aan huurders met een
inkomen niet hoger dan € 34.229. Bij Woningstichting Woensdrecht zijn in 2013 88
nieuwe huurcontracten ingegaan, waaronder 26 eerste verhuur van
nieuwbouwwoningen. Voor slechts 1 toewijzing geldt dat er sprake is van een
bijzondere omstandigheid waarbij het inkomen boven de toetsingsnorm ligt. Het
percentage van passende toewijzing binnen de woningstichting bedraagt hierdoor

Europese beschikking:
 Staatssteun alleen
gebruiken voor de
doelgroep die de markt
niet kan bedienen;
 Rendement op DAEB
mag niet meer zijn dan
marktconform anders is
er sprake van
overcompensatie;
 Niet-DAEB mag nooit
staatssteun ontvangen.

99%. Daarnaast zijn 25 nieuwe huurcontracten ingegaan in WSWoensdrecht
Vastgoed B.V. waarvan 22 eerste verhuur van nieuwbouwwoningen.
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De toewijzing van de woningen in de Vastgoed B.V. valt niet onder deze inkomenstoets zodat hier ruimte is voor
toewijzing aan huurders met een inkomen boven de € 34.229. Echter zijn wij van mening dat de mogelijkheden
voor deze doelgroep binnen ons werkgebied zeer beperkt zijn, we komen daarop terug in hoofdstuk 8.
De verhuurdersheffing is een soort van onroerendgoedbelasting voor alle verhuurders maar die in de praktijk
voornamelijk door de corporaties wordt betaald. De heffing is bedoeld om het begrotingstekort van de
rijksoverheid te verkleinen, maar als alle macro economische effecten worden meegewogen is het de vraag of
deze maatregel wel een positieve bijdrage gaat opleveren. Voor Woningstichting Woensdrecht is echter duidelijk
dat deze jaarlijkse verhuurdersheffing, oplopend naar meer dan € 0,7 miljoen in 2016, een negatief effect heeft op
de kasstromen en dat wij keuzes moeten maken in de uitgaven, bijdrage aan leefbaarheid, onze
onderhoudsuitgaven, kwaliteitsverbeteringen en onrendabele investeringen in nieuwbouw. In de volgende
paragrafen wordt de impact van de verhuurdersheffing duidelijk.
Huur
De huurinkomsten zijn de grootste inkomstenpost voor corporaties, en voor Woningstichting Woensdrecht
bedroegen de huurinkomsten in 2013 € 5,9 miljoen. Voor de komende jaren is de jaarlijkse huurverhoging door
beleid van de Rijksoverheid mogelijk hoger dan de inflatie. Door de inzet van energetische maatregelen proberen
wij de stijging van de totale woonlasten te beperken. De huur stijgt dan wel, maar wordt gedeeltelijk
gecompenseerd door lagere energielasten. Onderstaand taartdiagram geeft een indruk van de verhoudingen en
besteding van de huurinkomsten 2013.

Besteding van huurinkomsten 2013
Onderhoud
4%

Exploitatielasten

31%

Salarissen (incl eigen
onderhoudsdienst)

34%

Algemene kosten
Rente
4%
9%

13%
5%

Restant
Verhuurdersheffing en
vennootschapsbelasting

Figuur: Besteding huurinkomsten

In 2013 zien we dat na de aftrek van alle benoemde kosten die direct samenhangen met de exploitatie van onze
woningen er 34% resteert. Hieruit moeten de gedane investeringen terugverdiend worden en de schulden worden
afgelost. Maar dit is ook de ruimte voor leefbaarheidsuitgaven en de maatschappelijke (onrendabele)
investeringen. Om zo goed mogelijk met deze investeringsruimte om te gaan is een uitdaging die alleen dankzij
onze huidige gezonde financiële positie mogelijk is. Deze investeringsruimte neemt in de toekomst verder af.
in de grafiek is ook te zien onze inzet op onderhoud (inclusief de energetische verbeteringen): maar liefst 31%
van de huuropbrengsten wordt hieraan besteed.
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Verkoop
In 2013 is er slechts één woning verkocht, de helft minder dan begroot. Dit komt voornamelijk door de beperkte
hoeveelheid kopers op de woningmarkt en door het feit dat er ook maar beperkt woningen beschikbaar kwamen
voor de verkoop. Eind 2013 zijn er 2 woningen beschikbaar voor verkoop. In 2012 werden er 4 woningen
verkocht. De huurwoningen die in het nieuwe SVB-beleid zijn aangemerkt om te worden verkocht kunnen bij
mutatie of aan de zittende huurder worden verkocht.
Bedrijfsvoering
In de bedrijfsvoering van woningcorporaties wordt een aantal risico's beheersbaar gehouden. In deze paragraaf
bespreken we het risicomanagement van Woningstichting Woensdrecht.
Financiële risico’s
Er zijn, met de huidige kennis, geen financiële risico’s bekend die de continuïteit in gevaar brengen.
Maatschappelijke risico’s
Op de grootste risico’s kan Woningstichting Woensdrecht geen invloed uitoefenen. Hierbij wordt vooral geduid op
overheidsmaatregelen, renteontwikkelingen en economische ontwikkelingen.
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de politieke ontwikkelingen. We onderzochten bijvoorbeeld
de effecten van de Herzieningswet voor onze deelnemingen, waardoor we konden anticiperen op de maximale
overgangstermijn om maatregelen te kunnen nemen.
Organisatierisico’s
De organisatie van Woningstichting Woensdrecht is in omvang beperkt wat veel voordelen heeft. Korte
informatielijnen, slagvaardige besluitvorming en grote betrokkenheid. Er zijn ook nadelen: kwetsbaarheid. Om de
ICT-ontwikkelingen goed te kunnen bijhouden is daarom de kantoorautomatisering uitbesteed aan NCCW Shared
Services. Door het uitbesteden borgen wij de continuïteit en de kwaliteit. Verder is het risico op stilvallen van de
organisatie door calamiteiten op deze wijze tot een minimum beperkt.
Bedrijfsprocessen
De interim-controle uitgevoerd door Deloitte was in 2013 vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in en het
toetsen van de maatregelen van de administratieve organisatie en interne beheersing, voor zover deze relevant
zijn voor de controle van de jaarrekening. Ook het bestuur heeft de nodige aandacht voor een goede interne
controle en beheersing van processen, waarbij de adviezen van de accountant het uitgangspunt vormen. In het
accountantsverslag 2013 van Deloitte zijn de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen vanuit deze interimcontrole opgenomen.
Projectrisico’s
Het grootste risico betreft het projectrisico bij nieuwbouw en groot-onderhoud. Dit wordt mede bepaald door de
omvang en complexiteit van de projecten. Investeringscalculaties worden in de voorbereidingsfase opgesteld en
ondersteund door bedrijfswaardeberekeningen. Met periodieke rapportages wordt elk project gevolgd inclusief de
risico's. De voortgang van het project en de besluitvorming zijn hiermee voldoende gewaarborgd. Omdat
Woningstichting Woensdrecht geen woningen voor verkoop ontwikkelt is er geen verkooprisico.
Beheersmaatregelen hebben ertoe geleid dat projecten geen budgetoverschrijdingen hebben gekend.
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Woningstichting Woensdrecht heeft een beperkt aantal grondposities die tegen marktconforme prijzen zijn
verworven. Daarmee zijn wij in staat om onze nieuwbouwambities te realiseren. Al het vastgoed – en dus ook het
vastgoed van de corporaties - loopt het risico op waardedaling. Voor de woningen en de grond waarop deze zijn
gebouwd, worden deze risico's gezien als ondernemingsrisico dat samenhangt met de normale uitoefening van
een bedrijf waarbij wij ons vastgoed nadrukkelijk kwalificeren als bedrijfsmiddel. Voor nieuwbouwprojecten die
nog niet in uitvoering zijn, zijn de risico's groter en bestaat de onzekerheid of deze projecten doorgaan.
Woningstichting Woensdrecht heeft een aantal projecten waarbij deze onzekerheid geldt. In onderstaand
overzicht wordt op projectniveau een beeld gegeven van de grondposities bij nieuwbouw of herstructurering.
Voor projecten die nog in een onderzoeksfase- of voorbereidingsfase zijn en waarvoor reeds kosten zijn gemaakt
of verplichtingen zijn aangegaan, wordt in de tabel de status van de grondpositie aangegeven.

Projecten in onderzoek c.q.
in voorbereiding

Grondpositie (koopovereenkomst of –recht)

Uitgaven

WOZ-waarde

Tervoplein Putte

Intentie-overeenkomst met ontwikkelaar onder
voorbehoud goedkeuringen

0

-

0

-

Uitgaven

WOZ-waarde

in € 1.000

In € 1.000

Totaal

Projecten in onderzoek /
voorbereiding

Grondpositie (grond in eigendom)

Herstructurering Mgr.
Poelsstraat/Aalbersestraat

18 Bestaande huurwoningen

Heistraat Hoogerheide

Heistraat 23, in eigendom 966 m2, maar totale
plangebied is groter

Scheldeweg

Aangrenzend aan het project RaadhuisPassage
waardoor een gedeelte van de grond in ons bezit is

Anjerstraat in Putte

Grond is in eigendom, oppervlakte 26.600 m2

nvt

Totaal

Projecten in uitvoering c.q.
in aanbouw

Grondpositie

RaadhuisPassage

De benodigde gronden zijn aangekocht, overeenkomst
van aanneming gesloten. Project gereed in 2013

Bradfordterrein Putte
(politiebureau Putte)

Grond is in eigendom, oppervlakte circa 700 m2,
overeenkomst van aanneming gesloten.
Project gereed in 2013

Dr. De Bruijnlaan

De benodigde gronden zijn aangekocht. Er is een
overeenkomst van aanneming. Project gereed in 2013

nvt

873

576

Faillissementsrisico aannemers
Faillissementen van aannemers zijn in de huidige tijd een reëel risico. Bij één van de projecten (Dr. De Bruijnlaan)
is een aannemer failliet gegaan waardoor de bouw vertraging heeft opgelopen.
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Hoewel de gevolgen van faillissementen nooit geheel uit te sluiten zijn, worden nieuwe en bestaande aannemers
periodiek getoetst op kredietwaardigheid. Risico’s ten tijde van de uitvoering van projecten worden zoveel
mogelijk beperkt door met aannemers overeengekomen termijnfacturering en bij nieuwbouw worden aanvullende
zekerheden verlangd in de vorm van een (bank)garantie.
Voor het uitvoeren van het niet-planbaar onderhoud streven we naar bestendige doch zakelijke relaties met
aannemers, waardoor het risico op niet deugdelijke nakoming wordt verkleind. Van de aannemers wordt verwacht
dat zij regelmatig een verklaring van betalingsgedrag, afgegeven door de fiscus, overleggen. Verder wordt bij
bijna alle onderhouds- en nieuwbouwwerken de B.T.W. verlegd en worden geblokkeerde bankrekeningen
gebruikt. Hiermee wordt het risico verkleind dat de fiscus ons aanspreekt op door aannemers niet-afgedragen
B.T.W. door heffingen en premies.
Frauderisico’s
Om dit risico te beteugelen heeft Woningstichting Woensdrecht een passend stelsel van kaders en regels.
Het betreft het aanbestedingsbeleid, de integriteitregeling, het treasurystatuut, procuratieregeling en de
klokkenluidersregeling:
 de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht bij de ontwikkeling van nieuwbouw;
 functiescheidingen en het twee-handtekeningen systeem in het betalingsproces;
 een controleerbaar besluitvormingsproces voor nieuwbouw en onderhoud.
Exploitatierisico’s
De jaarlijkse huurverhoging vormt een reëel en niet te onderschatten risico, waarvan de hoogte door de regering
wordt vastgesteld. In de afgelopen jaren mocht niet meer gevraagd worden dan het inflatiepercentage van het
kalenderjaar dat vooraf gaat aan het jaar waarin de huurverhoging wordt doorgevoerd.
In het verslagjaar heeft het Kabinet voor het eerst sinds jaren de mogelijkheid geboden om de huur boven
inflatiepercentage te verhogen. Aan de zogenaamde "scheefwoners", huurders waarvan het inkomen van het
gehele huishouden hoger ligt dan circa € 34.000, mag daar bovenop nog eens 0,5% extra gevraagd worden en
indien dat inkomen boven de circa € 43.000 ligt mag dat zelfs 2,5% hoger liggen. Van deze maatregel heeft
Woningstichting Woensdrecht gebruik gemaakt. Door de invoering van de verhuurdersheffing en de
saneringssteunbijdrage zien we dat de exploitatielasten harder stijgen dan de huurinkomsten.
Voor de exploitatierisico’s van brand, storm en waterschade is een verzekering afgesloten.
Debiteurenrisico
De economische crisis, de lastenverzwaring, en daarmee de toename van het aantal huurders dat het in
financieel opzicht niet gemakkelijk heeft, zijn belangrijke oorzaken voor het toegenomen debiteurenrisico.
Dalende koopkracht verslechtert het betaalgedrag van onze huurders. In nauwe samenwerking met diverse
instanties zoals Kredietbank (voor schuldhulpverlening) en de deurwaarder proberen we de financiële gevolgen
van wanbetaling te beheersen.
Renterisico’s
De financiering wordt jaarlijks beoordeeld en is gebaseerd op meerjaren kasstromen. Er is een geoptimaliseerde
vervalkalender van de leningen aanwezig. Het beleid is er op gericht de financieringskosten te minimaliseren.
In het verslagjaar is één nieuwe geldlening van € 2,4 miljoen afgesloten en is er één geldlening van € 2,0 miljoen
volledig afgelost. Begin 2014 wordt er nog een geldlening van € 2,85 miljoen volledig afgelost.
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Woningstichting Woensdrecht heeft voldoende ruimte in de operationele kasstromen om aan de
aflossingsverplichtingen van de huidige leningenportefeuille te voldoen.
Omdat onze leningen een vaste rente hebben tot het einde van de looptijd is er dus geen renterisico als gevolg
van renteconversies. We hebben geen financiële producten zoals termijncontracten of derivaten (financiële
instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde).
De ontwikkeling van de marktrente is nog altijd gunstig waardoor de renterisico's laag zijn voor nieuwe leningen
(voor nieuwbouwprojecten). De noodzaak van het afsluiten van nieuwe geldleningen is afhankelijk van de
doorgang van herstructurering en nieuwbouwprojecten. Woningstichting Woensdrecht heeft het uitgangspunt om
investeringen zoveel mogelijk met behulp van eigen vermogen te financieren.
Beleggingsrisico
Een deel van ons volkshuisvestelijk vermogen zetten wij in om de volkshuisvestelijke taken bij anderen mogelijk
te maken. Voor matchen van taken en middelen is belegd in het Wooninvesteringsfonds (WIF). Voor een kleine
organisatie als die van ons, hebben wij een relatief grote inspanning in het WIF geleverd. Het uitgeleende bedrag
bedraagt € 3 miljoen ofwel in verhouding tot ons woningbezit € 2.800 per woning. Om onze risico's te beperken
beleggen we conform ons treasurystatuut alleen in de vorm van termijndeposito's en bij de Nederlandse overheid
toegelaten instellingen of kredietwaardige organisaties met tenminste een A-rating. Er zijn geen koersrisico's,
derivaten, termijncontracten, renteruil of optierechten.
Verhuurrisico’s
Onze opbrengsten zijn vooral huuropbrengsten. De risico’s daarbij zijn leegstand en uitval van de vraag. We
merken dat de doorstroming met name van ouderen vanuit de koopsector ook in het afgelopen jaar stagneerde.
Woningeigenaren raken hun koopwoning in de krimpende markt niet gemakkelijk kwijt voor de prijs die ze
verwachtten ervoor te kunnen krijgen. Daardoor maken ze evenals voorgaande jaar minder snel de overstap naar
een huurwoning. Hierdoor was er naar woningen in het duurdere segment (huurprijs boven € 800) een beperkte
vraag.
Jaarresultaat
De exploitatie en dus ook het jaarresultaat is beter dan verwacht. Woningstichting Woensdrecht sluit het boekjaar
2013 af met een positief resultaat van € 3,1 miljoen. De cash-flow uit operationele activiteiten blijft positief en wel
zodanig dat er een direct rendement van 11,9% (en een rendement na afschrijving van 7,3%) wordt gehaald
ondanks de forse inspanningen en uitgaven op het gebied van groot-onderhoud. Hierbij zijn overigens de
opbrengsten van de verkochte huurwoning niet meegerekend.
Het jaarresultaat is veel hoger dan begroot door een optimale financiële sturing. De huuropbrengsten en
bedrijfslasten volgden de begroting. De opbrengsten uit de verkoop van huurwoningen bleven achter en de
hogere saneringsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) was een tegenvaller. De uitvoering van
het planmatig onderhoud ligt op koers en de aanbestedingen bleven binnen de begroting. De onderhoudskosten
die ten laste van het resultaat komen, zijn door de te activeren onderhoudskosten, aanzienlijk lager. Door het
optimaal benutten van de interne financieringsmogelijkheid komen de rentebaten en -lasten voordeliger uit. Door
toepassing van verliesverrekening uit voorgaande jaren is minder vennootschapsbelasting verschuldigd.
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Continuïteitsoordeel en solvabiliteitsoordeel
Jaarlijks beoordelen het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
onze financiële gezondheid. In november 2013 heeft het CFV ons in het kader van de jaarlijkse beoordeling een
toezichtbrief 2013 gezonden.
De vorm en inhoud is anders dan voorgaande jaren omdat er alleen een (inhoudelijk) oordeel wordt uitgesproken
als dit negatief is. Voor ons betekent dit thans dat er geen oordeel meer is uitgesproken. Het CFV ziet op dit
moment geen aanleiding tot opmerkingen of nader onderzoek en er is geen aanleiding tot het doen van
interventies. Op basis van de vorig jaar ingediende verantwoordingsstukken heeft het WSW een integrale
beoordeling van onze kredietwaardigheid uitgevoerd. In de beoordelingsbrief 2012 spreekt het WSW het oordeel
uit dat wij kredietwaardig zijn. Op basis van de ingediende verantwoordingcijfers, meerjarenbegroting en
voorgenomen projecten is een faciliteringsvolume afgegeven dat is afgestemd op de investeringsplannen tot en
met 2015. We trekken de conclusie dat volgens deze externe toezichthouders onze financiële situatie goed is.
Jaarlijks stuurt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ons een brief waarin zij op grond van
het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) een oordeel geeft over onze werkzaamheden in het voorafgaande
jaar. Specifiek voor onze corporatie wordt opgemerkt dat wij voldoen aan staatssteunregeling uit hoofde van de
woningtoewijzing. Bij de eerste woning die in 2012 verkocht werd, was er wel een taxatierapport (zoals tot dan toe
gebruikelijk) maar dit was nog niet een zogenaamd gevalideerd taxatierapport (volgens de nieuwe MG-regels).
De woning is echter eerder getaxeerd en in de verkoop gegaan dan deze MG-regel is ingegaan. Onze procedure
is uiteraard aangepast waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van gevalideerde taxatierapporten. Voor wat betreft
de financiële positie sluit het ministerie zich volledig aan bij het CFV.
Zie voor meer achtergrondinformatie bij deze beoordelingen hoofdstuk 10 Verklaringen en rapporten.
Doorkijk naar de toekomst (financiële meerjarenprognose)
De financiële meerjarenprognose geeft inzicht in wat ons de komende jaren te wachten staat. We gaan uit van
een beperkte stijging van de huurinkomsten; inflatievolgend met daarbij voor de eerstkomende vier jaren een
stijging van huurinkomsten van 1,5% boven de inflatie. Onderstaand taartdiagram laat zien dat door de
investeringen in nieuwbouw en herstructurering de rentelasten in 2018 stijgen naar 16% van de huurinkomsten (in
2013: 9%). Hiertegenover verwachten wij dat vanaf 2018 het aandeel van het onderhoud daalt, door het minder
intensieve onderhoudsprogramma, van 31% in 2013 naar 17% van de huurinkomsten.

Besteding van huurinkomsten 2018
Onderhoud

17%

21%

Overig exploitatielasten
4%

Salarissen (incl eigen
onderhoudsdienst)
Algemene kosten

11%
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25%

6%
16%

Restant
Verhuurdersheffing en
vennootschapsbelasting

Figuur: Besteding huurinkomsten
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De belastingdruk, saneringssteun (de bijdragen die wij (als sector) aan andere corporaties moeten betalen die in
financiële nood verkeren) en de verhuurdersheffingen gaan in 2018 met 21% (2013: 4%) een veel groter aandeel
van de huurinkomsten opeisen.
Ondanks de huurverhoging en lagere onderhoudslasten daalt het "restant" van 34% naar 25%. Uit dit restant
moeten op de eerste plaats de gedane investeringen terugverdiend worden en de schulden worden afgelost. Er
blijft minder ruimte over voor leefbaarheidsuitgaven en de maatschappelijke (onrendabele) investeringen.
Op grond van de gezonde financiële positie kan Woningstichting Woensdrecht zich blijven inzetten voor kwaliteit
van wonen en maatschappelijk investeren. De mogelijkheden staan echter wel onder druk door de
verhuurdersheffing en saneringssteun. Bovendien worden onze mogelijkheden beperkt door het huidige
kabinetsbeleid en de wijzigende wet- en regelgeving.
Het groter wordende aandeel belastingen en heffingen wordt in de navolgende grafiek inzichtelijk gemaakt. Het
wordt steeds moeilijker - en voor een deel onmogelijk - om investeringen terug te verdienen. Het totaal aan
heffingen en belastingen verdrievoudigt de komende 5 jaar. Dat betekent dat we nog scherper moeten overwegen
welke investeringen en maatschappelijke uitgaven we wel en niet doen.

Belastingen en heffingen in € 1000
2.000
1.800
1.600
1.400
Vennootschapsbelasting

1.200

Saneringssteun en Verhuurdersheffing

1.000

OZB en Waterschapsheffing

800

Totaal belasting en heffingen

600
400
200
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figuur: Prognose belastingen en heffingen

Naast de ontwikkelingen in inkomsten en uitgaven kijken we ook naar de toekomstige ontwikkeling van het eigen
vermogen. We verwachten tot en met 2018 nog 112 nieuwbouwwoningen te realiseren, waarvan 32 door
herstructurering (sloop) van bestaand bezit. Bij de investeringen voor al deze nieuwbouwwoningen is rekening
gehouden met een onrendabel deel van € 55.000 tot € 75.000 per woning. Dat is het deel van de investering dat
we gedurende de levensduur van de woningen niet terug kunnen verdienen; onze maatschappelijke bijdrage. Het
eigen vermogen zal naar verwachting eind 2018 circa € 33 miljoen bedragen en biedt daarmee voldoende
waarborg voor de financiële continuïteit.
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In de meerjarenbegroting zijn de verwachte bedrijfsresultaten voor de jaren 2014 tot en met 2016 negatief door
voorgenomen onrendabele investeringen. Daarnaast is in deze meerjarenbegroting opgenomen dat
Woningstichting Woensdrecht stevig blijft inzetten op kwaliteit.
Door aanpassing en herbestemming van de woningen in relatie tot het Strategisch Voorraadbeleid (SVB) wegen
de onderhoudskosten in de meerjarenbegroting behoorlijk door. Voor een aantal woningen hebben wij gekozen
voor levensduurverlenging met extra investeringen of groot-onderhoud, om energielabel B te verkrijgen.
Tegenover deze hoge onderhoudsuitgaven staat een grotere (restant) verdiencapaciteit. Maatschappelijk
investeren en het behalen van de volkshuisvestelijke doelen hebben wij nog altijd hoog in ons vaandel staan.
Het bedrijfsresultaat fluctueert in de komende jaren (zie tabel hieronder), een direct gevolg van onze inzet voor de
kwaliteit van wonen en de (onrendabele) investeringen. Om een zuiver beeld te krijgen van de toekomstige
financiële positie corrigeren we het bedrijfsresultaat voor de volgende zaken:


verkoopopbrengsten van huurwoningen, twee woningen per jaar met een verwachte boekwinst van
€ 100.000 per woning;



de afschrijvingen die geen uitgaven zijn;



afwaardering van onrendabele investeringen in de nieuwbouw.

Na correctie houden we de kasstroom over die de exploitatie van onze woningen oplevert. Deze kasstroom is de
komende jaren telkens positief (zie tabel). Deze dient om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen en
het eigen vermogen in stand te houden. Woningstichting Woensdrecht werkt met een rendementseis voor het
beoordelen van de exploitatie, bedrijfswaarde en bij investeringsbeslissingen. Dit wordt de disconteringsvoet
genoemd. Ons financieringsbeleid bekijken we vanuit de gehele organisatie en dus niet apart per project.
Daarnaast gaan we uit van een gemiddelde financieringsgraad en gemiddelde financieringsvergoeding. De
uitkomst van de investeringsbeslissing wordt daardoor niet afhankelijk van de kapitaalmarktrente op het moment
van investeren.
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Woningstichting Woensdrecht

Norm

(enkelvoudig)

Realisatie

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

x € 1.000

Bedrijfsresultaat

+

2.584

-1.650

-764

-698

2.846

3.074

Verkoop woningen

+

-143

-200

-200

-200

-200

-200

Afschrijving

+

1.135

1.324

1.365

1.400

1.400

1.307

Afwaarderingen nieuwbouw

+

0

2.865

2.250

2.715

0

0

Activering onderhoudskosten

+

-637

Operationele kasstroom

=

2.939

2.339

2.651

3.217

4.046

4.181

Boekwaarde activa in exploitatie
per 1 januari

/

24.611

27.574

26.760

34.116

37.356

35.917

Direct rendement op vastgoed

gem. 9,0

11,9

8,5

9,9

9,4

10,8

11,6

Rendement na afschrijving

gem. 5,0

7,3

3,7

4,8

5,3

7,1

8,0

519

746

1.139

1.444

1.315

1.289

5,7

3,1

2,3

2,3

3,1

3,2

13.585

13.920

14.957

22.339

27.717

27.032

272

278

299

447

554

541

>1

3,7

2,3

1,8

1,7

2,2

2,3

Solvabiliteit % (EV / TV)

min. 30

72

68

58

51

52

54

Liquiditeit (current ratio)

>1

0,6

0,4

0,2

0,4

1,3

2,2

Financieringslasten
Interest dekkingsgraad

>1,5

Leningenportefeuille (per 1 jan.)
2% Fictieve aflossing
Dekkingsgraad interest en
2% fictieve aflossing

We monitoren de operationele kasstroom nauwgezet om te zien of het rendement ook daadwerkelijk wordt
gehaald en of dit voldoende is om aan de financieringsverplichtingen te kunnen voldoen. Voor de komende jaren
verwachten we dat we de normen voor het rendement halen.
We monitoren ook de mate waarmee de rentevergoeding betaald kan worden uit de operationele kasstromen. De
norm is dat de operationele kasstromen minimaal 1,5 maal de rentevergoeding bedragen. En op vergelijkbare
wijze dat als we daar bovenop rekenen met een aflossing van 2% per jaar, de operationele kasstromen minimaal
gelijk moeten zijn aan de rente- en aflossingsverplichting.
Onze solvabiliteit laat zien dat het eigen vermogen de komende jaren ruimschoots boven de ondergrens van het
CFV ligt (ondergrens: 20%).
Voor onszelf leggen wij de grens hoger, namelijk 30% als absoluut minimum, gebaseerd op ons eigen beleid en
onze visie, die overigens ook door banken wordt toegepast bij het verstrekken van financiering. Zo waarborgen
wij een gezonde financiële positie waarbij de investeringen van de organisatie financierbaar blijven.
Financieringsstructuur
De vermogenspositie en financiering van en binnen WSWoensdrecht Vastgoed B.V. wordt in 2013 en 2014 nader
vormgegeven. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de huidige en aankomende wetgeving. Zowel de
woningstichting als de Vastgoed B.V. dienen te beschikken over een goede financiële positie, zodanig dat beide
zelfstandig in staat zijn om vanuit deze vermogenspositie in de komende jaren leningen aan te gaan.
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Optimalisatie van de financieringscapaciteit wordt verkregen door de DAEB activiteiten die zich in de
woningstichting bevinden te financieren met door het WSW geborgde leningen tot maximaal 50% van de WOZwaarde, en de niet-DAEB activiteiten in WSWoensdrecht Vastgoed B.V. te financieren op basis van de
hypothecaire zekerheid. Er zijn geen garantiestellingen van de woningstichting afgegeven voor haar
dochterondernemingen.
Het streven naar transparantie en een gelijkheid in concurrentiepositie houdt ook in dat WSWoensdrecht
Vastgoed B.V. van een gezonde vermogenspositie voorzien wordt en mag rekenen op de ondersteuning vanuit
de WSWoensdrecht Groep - met aan het hoofd Woningstichting Woensdrecht - zoals dat bij concernverbanden
gebruikelijk is. Uiteraard is de vennootschap een zelfstandig lichaam waarvan de aansprakelijkheid is begrensd
tot het door de aandeelhouders ingebrachte kapitaal.
Organisatieontwikkeling
Woningstichting Woensdrecht is in 1968 opgericht. Wij handelen volgens het Besluit Beheer Sociale Huursector
(BBSH). De huidige statuten zijn vastgesteld per notariële akte op 14 oktober 2003. De stichting is een toegelaten
instelling die uitsluitend werkzaam is in haar “thuismarkt” de gemeente Woensdrecht.
Woningstichting Woensdrecht geeft haar medewerkers eigen verantwoordelijkheid. Hoog in het vaandel staat
samenwerking, want samen bereik je het beste resultaat. Goede ideeën worden op prijs gesteld. Klantgerichtheid
staat centraal in de bedrijfsvoering. Dit betekent, dat medewerkers de ambitie moeten hebben om voortdurend te
willen leren en zichzelf te ontwikkelen. Medewerkers moeten in staat zijn en de bereidheid hebben om met de
omgeving en de organisatie mee te veranderen. Resultaatgerichtheid verdient de komende periode aandacht.
Want voor het slagen van onze missie, visie en strategie, is een optimale inzet en het boeken van de afgesproken
resultaten cruciaal. In het managementteamoverleg wordt het strategisch beleid vormgegeven en inhoud gegeven
aan de operationele processen. De medewerkers ervaren de woningstichting als een prettige organisatie om in te
werken.
Werkorganisatie
De werkorganisatie is verdeeld over twee afdelingen, te weten Front- en Back office. Ultimo 2013 werken er 11
medewerkers (10 fulltime equivalenten (fte)) waarvan 3 allround vaklieden. Er zijn in het verslagjaar geen
medewerkers uit dienst getreden of in dienst gekomen. Woningstichting Woensdrecht is in vergelijking met
andere corporaties een efficiënte organisatie. Per medewerker (fte) worden er 95 woningen beheerd, dat is twee
woningen meer per medewerker dan vergelijkbare corporaties. Het landelijk gemiddelde ligt op 89 woningen per
fte.
Het personeel heeft een gemiddelde leeftijd van 46 jaar en blijft gemiddeld ruim 14 jaar in dienst.
In verband met het op korte termijn uitvoeren van een

totaal

mannen

vrouwen

groot aantal energie- en kwaliteitsverbeteringen in de

20 t/m 30 jaar

1

0

1

bestaande woningvoorraad en nieuwbouw is evenals in

31 t/m 40 jaar

2

2

0

voorgaande jaren gebruik gemaakt van een projectleider

41 t/m 50 jaar

4

2

2

van een detacheringbureau (niet opgenomen in de

51 t/m 60 jaar

4

3

1
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7

4
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Schematisch ziet onze organisatie er als volgt uit:
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Frontoffice / Manager Wonen

Bewonerscommissies

Backoffice / Controller
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Medewerkster verhuur

Medewerkster administratie
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onderhoud
Secretaresse
Allround Onderhoudsdienst

Figuur: Organigram Woningstichting Woensdrecht

CAO Woondiensten
Alle medewerkers vallen onder de bepalingen van de CAO woondiensten. Er heeft geen indexatie van lonen
plaatsgevonden, wel hebben de medewerkers in november 2013 een eenmalige uitkering van €250 bruto
ontvangen. Werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben voor minder dan 36 uur, ontvingen de eenmalige
uitkering naar evenredigheid van de overeengekomen arbeidstijd.
De CAO heeft een looptijd tot en met 31 december 2013. Om de CAO op langere termijn toekomstbestendig te
houden is verdere versobering vanaf 2014 noodzakelijk.
De pensioenvoorzieningen zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Het
bestuur van SPW heeft besloten om geen toeslag te verlenen (geen indexatie) per 1 januari 2013. Voor actieve
deelnemers betekent dit dat het pensioen dat de medewerker bij SPW opbouwt niet wordt aangepast aan de
stijging van de lonen. In juli 2009 diende SPW een kortetermijnherstelplan in bij DNB omdat er sprake was van
een dekkingstekort. Per 31 maart 2013 is SPW uit deze situatie, waardoor DNB besloten heeft het
kortetermijnherstelplan per die datum als beëindigd te beschouwen. Sinds 1 januari 2006 is er een
levensloopregeling waaraan alle werknemers kunnen deelnemen.
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Met de levensloopregeling kunnen medewerkers sparen voor periodes van onbetaald verlof of om eerder te
stoppen met werken. Per 1 januari 2012 mogen uitsluitend nog medewerkers met een tegoed van meer dan €
3.000 doorgaan met de levensloopregeling. Deelname aan de levensloopregeling bij de woningstichting is zeer
beperkt.
Aandacht voor het personeel
Bij veel woningcorporaties veranderen de werkzaamheden onder invloed van digitalisering, bezuinigingen en de
plannen van de regering. Ook Woningstichting Woensdrecht staat voor de uitdaging om met minder middelen de
organisatie nog efficiënter te laten functioneren. Om dit te bereiken hebben we met alle medewerkers hierover
een themabijeenkomst gehouden. Hieruit zijn 3 verbeteringspunten benoemd die in 2013 zijn geïmplementeerd in
de werkorganisatie:


leveranciers vaker aanspreken op garantie en verantwoordelijkheid;



repareren wanneer mogelijk, vervangen alleen wanneer noodzakelijk;



materiaalkeuze per situatie bekijken, soms kan een goedkoper alternatief ook.

Naast het reguliere werkoverleg met de leidinggevende is er in elk voor- en najaar een overleg met het voltallige
personeel. Hiermee wordt de betrokkenheid van medewerkers bij andere zaken dan hun eigen werk vergroot.
Tijdens dit overleg wordt gesproken over lopende zaken binnen de verschillende afdelingen en over nieuwe
ontwikkelingen en projecten. Ook is er ruimte voor het aandragen van verbeteringen die de eigen afdeling
overstijgen.
Opleiding en persoonlijke ontwikkeling
Met alle medewerkers wordt jaarlijks individueel overlegd over de opleidingswensen. 6 Medewerkers hebben
gebruik gemaakt van de mogelijkheden om hun kennisniveau op het gebied van volkshuisvesting, financiën,
bouwkunde of software te vergroten. Om met agressie om te kunnen gaan zijn onze medewerkers van de
afdeling Front-office getraind. In dergelijke gevallen kunnen zij uiteraard een beroep doen op hun direct
leidinggevende. In 2013 is circa € 3.500 besteed aan scholing en opleiding.
In de CAO Woondiensten is bepaald dat er per medewerker een budget is voor loopbaanontwikkeling of
persoonlijke ontwikkeling. De hoogte van het budget hangt af van diensttermijn en dienstverband en varieert van
minimaal € 450 tot maximaal € 4.500. Voorwaarde is dat het bijdraagt aan de eigen loopbaanontwikkeling. De
medewerker mag dit bedrag naar eigen wens en inzicht invullen tot 31 december 2014. Medewerkers die 55 jaar
of ouder zijn, kunnen het budget ook inzetten voor extra verlof. In 2013 hebben 3 medewerkers gebruik gemaakt
van hun individueel loopbaanbudget.
Personeelsvereniging
We hebben een actieve personeelsvereniging die ook in 2013 een aantal activiteiten met en zonder partners
heeft georganiseerd. Deze activiteiten worden betaald uit de contributie van het personeel en met financiële
ondersteuning van de woningstichting. De activiteiten die telkens informeel en ontspannen van aard zijn werden
door alle medewerkers bezocht en positief gewaardeerd.
Vertrouwenspersonen
De woningstichting heeft een externe vertrouwenspersoon die jaarlijks een gesprek voert met de directeurbestuurder. In 2013 heeft 1 medewerker contact gezocht met de vertrouwenspersoon. Dit heeft geleid tot een
bevredigende uitkomst voor betreffende medewerker.
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Agressie
In het verslagjaar is in totaal één melding van agressie gemeld bij de leidinggevende. Het betrof een telefonische
melding. De bewoner heeft een brief van ons ontvangen dat wij het gedrag ontoelaatbaar vinden. Er is geen
aangifte gedaan. Met de medewerker is geen vervolggesprek noodzakelijk gebleken. Het aantal meldingen per
jaar is zeer klein. Medewerkers van de afdeling Front office zijn getraind in het omgaan met agressie.
Ziekteverzuim en Arbobeleid
Woningstichting Woensdrecht werkt samen met MK-Basics, een onderdeel van Arbo Unie, om het ziekteverzuim
te registreren en indien nodig te begeleiden. Het ziekteverzuim is gestegen ten opzichte van 2012 en bedroeg in
2013 2,21%. Het grootste gedeelte van dit verzuim is middellang verzuim en gemiddeld is elke medewerker 1,5
keer per jaar ziek (meldingsfrequentie: 1,46). Het middellang verzuim, met een percentage van 1,49%, heeft fors
invloed gehad op het gemiddelde verzuimpercentage. De oorzaak is dat een medewerker arbeidsongeschikt werd
als gevolg van een fysieke aandoening. Door aanpassing van werkzaamheden wordt getracht herhaling te
voorkomen. Bedrijfsongevallen hebben niet plaatsgevonden.
Binnen de woningstichting is één medewerker belast met arbo-zaken en bedrijfshulpverlening en hebben drie
medewerkers een EHBO-diploma. De medewerker belast met arbo-zaken steunt de werkgever bij het
optimaliseren van de gezondheid en arbeidsomstandigheden bij de woningstichting. Medewerkers werken in een
veilige en gezonde omgeving. Aandachtspunten van de risico-inventarisatie zijn uitgezet in een arbo-plan dat
jaarlijks wordt geëvalueerd. Alle aandachtspunten vanuit de laatste risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) zijn
geconcretiseerd. Ieder jaar worden de nodige keuringen van installaties, klimmateriaal, (elektrische)
gereedschappen en brandblusapparatuur uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven.
Alle technische medewerkers zijn in bezit van het VCA-certificaat. Met dit certificaat geeft de medewerker aan dat
hij veilig kan werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van hemzelf en anderen. Ook in
2013 hebben de medewerkers de nodige herhalingscursussen met goed gevolg afgesloten.

Foto: Start technasiumopdrachten
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Werken en leren
Woningcorporaties zoeken als maatschappelijke organisaties de verbinding met hun omgeving. Dat zijn partners
op het gebied van bouw, zorg en welzijn, gemeenten maar ook op het van onderwijs in de regio. De vijf regionale
corporaties, Bernardus Wonen, Brabantse Waard, Stadlander, Woningstichting Woensdrecht en Woningstichting
Dinteloord, werken op verschillende gebieden samen en zoeken ook de verbinding met het onderwijs.
Corporaties hebben een voorbeeldfunctie in hun werkgebied en willen jongeren kansen bieden zich te
ontwikkelen. De bestuurders van genoemde corporaties boden in november 2013 een proefopdracht aan aan de
rectoren en technatoren van twee technasiumopleidingen.
Het project, dat een half jaar beslaat, betreft een onderzoek naar de veiligheid van brandpaden. Na afloop zullen
de leerlingen hun bevindingen presenteren aan de corporatiemedewerkers.
Vereniging van Eigenaren
Op dit moment vervult Woningstichting Woensdrecht voor de Vereniging van Eigenaars Bradford te Putte de
beheer- en bestuursfunctie. Hieronder wordt het volgende verstaan:
- bestuurlijke begeleiding (ledenvergaderingen);
- verzorgen financiële administratie (inclusief opmaken begroting en jaarrekening);
- technisch beheer (afhandeling onderhoudsverzoeken, toezicht planmatig onderhoud);
- het organiseren en controleren van servicediensten.
De bijdragen worden maandelijks geïncasseerd en verder worden bankafschriften verwerkt en facturen betaald.
Voor onderhoud wordt op basis van de meerjarenbegroting een voorziening opgebouwd. Elk jaar voor 1 juli dient
de Algemene Leden Vergadering de jaarrekening te hebben vastgesteld.
Overkoepelend orgaan Aedes
Woningstichting Woensdrecht is lid van Aedes, de brancheorganisatie van de woningcorporaties in
Nederland. Met het lidmaatschap van Aedes onderschrijft Woningstichting Woensdrecht de Aedescode. Aan de
landelijke en regionale bijeenkomsten en congressen wordt regelmatig deelgenomen.
MKW platform voor woningcorporaties
Het MKW platform heeft binnen de vereniging van woningcorporaties (Aedes) de ambitie om een goede en
effectieve belangenbehartiging van middelgrote en kleine woningcorporaties te waarborgen. Sinds de oprichting
van het platform in 2000 is Woningstichting Woensdrecht lid van het Platform MKW.
Governance
Goed en transparant bestuur vindt Woningstichting Woensdrecht belangrijk. Met uitzondering van enkele
onderdelen (genoemd in hoofdstuk 10) handelen wij naar de Governancecode Woningcorporaties. Vanaf 1
januari 2007 maakt deze Governancecode onderdeel uit van de Aedescode en verplicht de woningcorporaties om
transparant te zijn in hun beleid en handelen en de verantwoording hierover. In 2011 hebben wij ons laten
visiteren door Raeflex, die als onafhankelijke partij onze prestaties tegen het licht heeft gehouden. De
aanbevelingen die daaruit voortkwamen, hebben we opgevolgd.
Het bestuur van de onderneming is verantwoordelijk voor het formuleren en realiseren van de doelstellingen, de
strategie en het beleid. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving en
beheersing van de risico’s. Bestuur en directie bestaan sinds 1994 uit één en dezelfde persoon. Beide functies
worden bij Woningstichting Woensdrecht uitgeoefend door de heer H.J. de Wolf die sinds 1978 werkzaam is bij
de woningstichting.
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De Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op het bestuur. Daarnaast vervult zij een aantal statutaire taken
betreffende goedkeuring van de in de statuten genoemde bestuursbesluiten. Ook fungeert de Raad van Toezicht
als klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht beschikt over een reglement waarin de
uitvoeringszaken zijn geregeld. Informatie over het functioneren en de samenstelling van de Raad van Toezicht is
opgenomen in het verslag van de Raad van Toezicht, hoofdstuk 9.
In operationele zin dragen de directeur en managers verantwoordelijkheid. Naast de directeur-bestuurder bestaat
het managementteam uit: de heer C.A.M.J. Mol (controller) en de heer K. van Haaren (manager wonen).De
organisatiestructuur wordt bepaald door een klantgerichte bedrijfsorganisatie. De meningen van de andere
medewerkers wordt door de leden van het managementteam ingebracht.
Maatschappelijke inbedding
Woningstichting Woensdrecht werkt hard aan het versterken van haar positie in de Woensdrechtse samenleving.
Door lokale initiatieven en organisaties waar mogelijk te ondersteunen en door regelmatig aanwezig te zijn bij
bijeenkomsten en evenementen, vergaderingen van Dorpsplatforms en andere activiteiten die van invloed zijn op
het wonen en leven in de kernen van de gemeente, laten wij zien dat wij ons hiervoor willen zetten.
Hierdoor weten diverse organisaties binnen de gemeente Woensdrecht ons te vinden als zij iets willen
organiseren wat raakvlakken heeft met onze activiteiten.
Klachtenadviescommissie Woningstichting Woensdrecht
De woningstichting heeft een klachtenadviescommissie waarbij naast huurders ook woningzoekenden geschillen
kunnen indienen. In 2013 zijn drie geschillen gemeld aan de klachtencommissie. Eén geschil ging over een
verzoek voor tegemoetkoming van gemaakte kosten voor veranderingen aan de woning. Een ander geschil ging
over het niet verschaffen van inzicht in werkelijk gemaakte kosten bij groot-onderhoud door de woningstichting.
Het laatste geschil ging over een verzoek tot aanpassing van een badkamer. In deze laatste zaak is huurder
alsnog akkoord gegaan met een voorstel van de woningstichting. De eerste twee geschillen zijn door de
klachtenadviescommissie ongegrond verklaard. Ultimo 2012 was nog één geschil over tussentijdse ontbinding
van een huurovereenkomst door de huurder in behandeling bij de commissie. In deze kwestie heeft de commissie
begin 2013 advies uitgebracht aan de directeur-bestuurder. Inmiddels is hierover een akkoord bereikt.
Bewonersparticipatie
Op drie niveaus nemen huurders deel in ons beheer en beleid: individueel, per complex/buurt in bewonerscommissies en op corporatieniveau door overleg met de Huurdersbelangenvereniging Woningstichting
Woensdrecht (HBWW). De HBWW vertegenwoordigt de huurders in de gemeente Woensdrecht en is daardoor
een zeer belangrijke gesprekspartner van de woningstichting. Tenminste één keer per maand praten wij de
HBWW bij over de lopende zaken, beleidsbeslissingen en andere relevante zaken.
Verder hebben in 2013 bewoners van de Molenstraat/Jef Adriaansenstraat ons benaderd om in gesprek te gaan
over de herstructureringsplannen voor 14 woningen in deze straat. Er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze
die we zullen volgen wanneer dit project van start gaat.
In appartementencomplexen worden de bewoners vertegenwoordigd door bewonerscommissies. Deze
commissies vormen de schakel tussen de woningstichting en de individuele huurder. In 2013 is regelmatig
overleg gevoerd met de bewonerscommissies van Ariës, De Duinenrij, De Oostpoort, Lucashof, Suijkerpoort en ’t
Blickvelt over de kwaliteit en kosten van servicediensten van derden.
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7.

DUURZAAM
Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Woningstichting Woensdrecht. Duurzaam zijn onze relaties met
klanten, belanghouders en partners, we willen naar hen graag transparant en betrouwbaar zijn. Daarnaast gaan
we duurzaam om met natuurlijke hulpbronnen. We proberen minder gebruik te maken van deze bronnen en
daarmee niet alleen uitstoot te verminderen maar ook de woonlasten acceptabel te houden. Ons streven is om
goede woningen in gewilde buurten en wijken te bieden die duurzaam verhuurbaar zijn.
Belangrijkste activiteiten en prestaties in 2013
In 2013 heeft Woningstichting Woensdrecht verder invulling gegeven aan de kernwaarde “duurzaamheid” door
meer woningen bij groot-onderhoud te voorzien van energiebesparende maatregelen. Ook bij de in 2013
opgeleverde nieuwbouw is gebruik gemaakt van duurzame en energiezuinige of –besparende materialen. Maar
duurzaamheid geldt voor ons ook bij de bestaande relaties met huurders en andere belanghouders. Door
bijvoorbeeld maandelijks de vergadering van de HBWW bij te wonen, houden wij hen goed geïnformeerd over
lopende zaken.
Overzicht van activiteiten en resultaten op het gebied van de kernwaarde duurzaamheid
Resultaatgebied

Ambitie 2013

Doelstellingen

Doel bereikt?

Activiteiten 2013

Goede woningen in
gewilde buurten en wijken

Gewilde wijken waarin
bewoners als
consument kunnen
kiezen uit een
aantrekkelijk
woonaanbod en
woonmilieus

Actieve verhuurder en
ontwikkelaar van
woningen en
maatschappelijk
vastgoed in alle
kernen van de
gemeente
Woensdrecht

Ja

In september 2013 zijn de
projecten RaadhuisPassage
en Dr. De Bruijnlaan
opgeleverd. Eind 2013 is
ook het project in Putte
(Bradfordstraat 53)
opgeleverd.

Kwaliteitsniveau van
de woningvoorraad
verhogen

Ja

In 48 woningen aan De
Anjer, De Narcis en de
Rozenlaan zijn badkamers
en toiletten vervangen,
waarmee het
kwaliteitsniveau van deze
woningen is verbeterd.
Bij nog eens 36 woningen
(Suijkerbuijkstraat, Mgr. Van
Mensstraat en Van de
Zandestraat) is dakisolatie
toegepast

Realisatie van een
project waarin
maatschappelijk
vastgoed in het
programma is
meegenomen

Nog niet,
maar deze
doelstelling is
anno 2013
achterhaald.

Participatie in regionaal
poppodium Gebouw T
beëindigd omdat gemeente
het gebouw in eigen beheer
houdt.

Actueel inzicht in
vraag

Ja

In 2013 werden de gegeven
over de regionale
woningmarkt geactualiseerd
op basis van behoeftenonderzoek. Deze
actualisatie werd verwerkt in
het SVB.

Vastgoedontwikkeling

Vastgoed ontwikkelen
voor de echte vraag
en echte behoefte
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Resultaatgebied

Duurzaamheid en milieu

Ambitie 2013

Woningstichting
Woensdrecht wil
bijdragen aan de CO2
reductie van
huishoudens in
Nederland
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Doelstellingen

Doel bereikt?

Activiteiten 2013

Versterkt
marktaandeel:
uitbreiding met 140
woningen in 2012

Nog niet.

Oplevering van: 24
appartementen
RaadhuisPassage in
Hoogerheide en 26
levensloopbestendige
woningen aan de Dr. De
Bruijnlaan in Hoogerheide
en 15 zorgappartementen
aan de Bradfordstraat te
Putte.

Realisatie t/m
eind 2013: 65
woningen. In
voorbereiding:
57 woningen.
Restant van
18 woningen
blijkt uit
nieuwste
behoeftenonderzoek
niet nodig.

In 2013 in voorbereiding: 25
nultredenappartementen
aan het Tervoplein in Putte
en 20 levensloopbestendige
woningen
Semmelweissstraat in
Hoogerheide en 12
levensloopbestendige
woningen Scheldeweg
Hoogerheide.

Intensieve
samenwerking met
gemeente en
marktpartijen

Ja

Met de gemeente
Woensdrecht is overleg
geweest over
werkafspraken die in 2014
verder zullen worden
uitgewerkt. In dat jaar zal
ook de gemeentelijke
woonvisie opnieuw worden
vastgesteld.

Kwalitatieve
verbetering bezit van
tenminste 40% van het
bezit in 2012

Ja

Het doel van 40% is in 2012
bereikt.
Eind 2013 heeft meer dan
60% van de woningen een
kwaliteitsimpuls gekregen.

Levensloopbestendige
woningen; het aandeel
nultredenwoningen
naar tenminste 27%
van het woningbezit.

Ja

Ruim 300 woningen, ofwel
29% is een nultredenwoning
en/of levensloopbestendig
(Woningstichting
Woensdrecht en
WSWoensdrecht Vastgoed
B.V. samen)

Verbetering
energieprestaties van
het woningbezit,
gemiddeld
energielabel (nu D) is
in 2018 C

Ja

Na de actualisatie van de
energielabels eind 2013 is
gebleken dat de gemiddelde
energieprestatie van ons
bezit met 1,46 in een groen
energielabel C valt,
bovendien een verbetering
van ruim 5% ten opzichte
van 2012.

Gebruik duurzame
materialen

Ja

In nieuwbouw wordt het
gebruik van duurzame
materialen voorgeschreven.
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Plannen voor 2014
De meeste doelstellingen uit het ondernemingsplan zijn inmiddels bereikt. De ontwikkeling van nieuwbouw is ook
op snelheid gekomen. Er zijn intentieovereenkomsten afgesloten voor de realisatie van 57 woningen de komende
jaren. Daarmee is op een klein aandeel na de nieuwbouwambitie - hetzij vertraagd - gerealiseerd. Voor de
resterende 18 woningen is de behoefte in het laatste onderzoek niet aangetoond. Daarnaast is voor de gemeente
toevoeging van woningen in de andere kernen niet voor de hand liggend. De uitwerking van het Masterplan
Scheldeweg in Hoogerheide biedt voor Woningstichting Woensdrecht voorlopig nog de enige mogelijkheid om
een aantal nieuwbouwwoningen te realiseren in de toekomst.
Voor corporaties wordt anno 2013 maatschappelijk vastgoed niet meer gezien als kernactiviteit. Het poppodium
Gebouw T is er gekomen, maar door gemeente gefinancierd en niet door de regionale woningcorporaties,
waaronder Woningstichting Woensdrecht. Wij zijn van mening dat zolang maatschappelijk vastgoed door andere
partners wordt uitgevoerd, wij hierin geen rol hoeven spelen.
Goede woningen in gewilde buurten en wijken
Woningstichting Woensdrecht hecht waarde aan lokale initiatieven die mensen met elkaar in contact brengen en
die ervoor zorgen dat het gezellig en leuk is om hier te wonen. Die initiatieven kunnen worden genomen door
stichtingen of verenigingen maar steeds vaker ook door groepen bewoners zelf. Initiatieven zoals de ijsbaan in
Hoogerheide, de jaarmarkt en Herdertjestocht in Woensdrecht zijn door ons het afgelopen jaar ondersteund.
Hierdoor zorgen wij er mede voor dat de dorpen hun eigen identiteit behouden en er binding blijft tussen de
inwoners onderling. Daarnaast zorgt het belonen van mensen die zich inzetten voor de buurt (Positoos) ook voor
binding en interactie tussen bewoners.
Vastgoedontwikkeling en strategisch voorraadbeleid
Woningstichting Woensdrecht wil kwalitatief goede en betaalbare woningen aanbieden met een hoog niveau van
voorzieningen van woning en omgeving. Dit bereiken we enerzijds door nieuwe woningen en voorzieningen te
bouwen en anderzijds door onze huidige woningvoorraad goed te onderhouden, geriefverbeteringen toe te
passen en woningen die geen toegevoegde waarde hebben af te stoten. Alle nieuwbouwontwikkeling vindt plaats
op herstructureringslocaties. Dit vergt een lange proceduretijd in verband met het herzien van de
bestemmingsplannen. In 2013 zijn drie projecten opgeleverd met een totaal van 65 woningen en circa 2300 m

2

bedrijfsonroerend goed.
In 2010 is het strategisch voorraadbeleid (SVB) herzien. De komende 10 tot 15 jaar werken wij aan:


het realiseren van nieuwbouwwoningen. In het SVB is in totaal ruimte voor nieuwbouw van circa 200
woningen, in ons ondernemingsplan gaan we uit van 140 woningen. Inmiddels zijn 65 woningen
gerealiseerd en zijn in de actuele plannen (concrete locaties) 57 nieuwbouwwoningen voorzien;



herstructurering van 123 bestaande woningen (18 woningen beëindiging exploitatie eind 2013);



instandhouding met levensduurverlenging waarbij extra investeringen zijn voorzien (88 woningen
inmiddels groot-onderhoud uitgevoerd en in 2013 is groot-onderhoud aan de binnenzijde van 97
woningen aan de Fokkerlaan , Suijkerbuijkstraat, Plesmanlaan, Parmentierlaan en Smirnofflaan
afgerond);



verkoop van 62 huurwoningen. Van 2011 tot en met 2013 zijn 5 woningen verkocht, het doel was er 6 te
verkopen. Momenteel zijn er dus nog 57 woningen met verkoopstrategie;
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herbestemmen van woningen: er worden circa 120 bestaande woningen herbestemd voor de
(toekomstige) doelgroep. Aan 80% van deze woningen zal hiervoor een bouwkundige ingreep
plaatsvinden. Bij de overige 20% wordt door middel van toewijzing de juiste doelgroep bediend. De
uitvoering van deze bouwkundige ingreep, verplaatsing van badkamers, is in 2013 afgerond.

In onderstaande tabel is zichtbaar welke acties wij daarnaast uitvoeren:
Aandeel woningen

Werkzaamheden

25% van het woningbezit – dit betreft woningen jonger dan 25 jaar

Uitvoering van planmatig onderhoud

17% van het woningbezit worden volgens het strategisch

11% hiervan wordt gesloopt en vervangen door

voorraadbeleid afgestoten

nieuwbouw huurwoningen
6% wordt geleidelijk verkocht

36% van het woningbezit ouder dan 25 jaar

Groot-onderhoud werd reeds uitgevoerd of is nog in
uitvoering

22% van het woningbezit betreft overige woningen, voornamelijk uit

Uitvoering van het planmatige onderhoud

de jaren ‘70 en ‘80

Voorzien van na-isolatie

Inbreiding en herstructurering
Tervoplein, Putte
Het voornemen om het gebied Tervoplein te herstructureren is enige jaren geleden door de twee belangrijkste
eigenaren in het gebied kenbaar gemaakt. De Gemeente ondersteunt dit omdat het hart van Putte een impuls
nodig heeft. Het plan omvat de sloop van de bestaande winkels aan de Antwerpsestraat en op het daarachter
e

e

liggende terrein. De nieuwbouw omvat winkelruimte en op de 1 en 2 woonlaag 25 appartementen. Het
nieuwbouwblok is loodrecht op de Antwerpsestraat geprojecteerd. Evenwijdig aan dit blok komt een
(parkeer)plein dat van de Antwerpsestraat tot aan de Dionysiusstraat loopt. De winkels worden ten opzichte van
nu veel beter zichtbaar vanaf de Antwerpsestraat en de pleinruimte maakt een meervoudig gebruik mogelijk. Het
bouwinitiatief past binnen ons strategisch voorraadbeleid en daarom is de bereidheid door ons uitgesproken om
de 25 te bouwen nultredenwoningen af te nemen van de ontwikkelaar.

Figuur: Tervoplein Putte
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Herstructurering Mgr. Poelsstraat/Aalbersestraat
In het strategisch voorraadbeleid komen deze 18 huurwoningen als eerste in aanmerking om als
herstructureringslocatie van het bestaande woningbezit op te pakken. We realiseren hier grondgebonden
levensloopbestendige woningen waarmee wij de eerste decennia de senioren en zorgbehoevenden kunnen
bedienen. Het besluit om tot herstructurering over te gaan, en de exploitatie eind 2013 te beëindigen, is genomen
en met behulp van het vastgestelde sociaal plan zijn wij erin geslaagd om de huidige huurders op een passende
wijze een nieuwe woning aan te bieden. Inmiddels zijn alle bewoners vertrokken. En starten we de voorbereiding
van de werkzaamheden op.
RaadhuisPassage, Hoogerheide
e

e

Dit herstructureringsproject aan de Raadhuisstraat omvat 24 appartementen op de 1 en 2 woonlaag en
commerciële ruimten in de plint met daaronder een parkeerkelder. Primair is onze doelstelling om nultredenwoningen te realiseren op een goede locatie voor huishoudens met een midden inkomen (> circa € 34.000).
Daarnaast is ons doel om door het realiseren van de commerciële ruimten een positieve bijdrage te leveren aan
de ontwikkeling van centrumkern Hoogerheide. Nadat de bouwvergunning onherroepelijk is geworden werd
gestart met de aanbesteding. Medio 2011 is begonnen met de bouwwerkzaamheden. Echter in april 2012 kwam
het werk stil te liggen door het faillissement van de hoofdaannemer. Een grote tegenvaller in met name tijdverlies.
Gelukkig is de schade door de verzekerde bankgarantie in belangrijke mate gecompenseerd en is het project
binnen de begroting gerealiseerd. Het werk is opnieuw gegund en na de bouwvakvakantie heeft de herstart plaats
gevonden. De RaadhuisPassage is in september 2013 opgeleverd. Aangezien de huur van de appartementen
boven de liberaliseringsgrens ligt is het project in haar geheel een niet-DAEB-activiteit en is de RaadhuisPassage
overeenkomstig ons beleid (en de ophanden zijnde nieuwe woningwet) ondergebracht bij WSWoensdrecht
Vastgoed BV.
Bradfordterrein, Putte
Dit herstructureringsproject op de hoek Bradfordstraat – St. Dionysiusstraat is in 2013 in uitvoering genomen en
conform de planning opgeleverd eind 2013. Het woonzorgcomplex, ontwikkeld in samenwerking met zorgverlener
Stichting Amarant, omvat 15 appartementen met algemene- en zorgruimten. De bouwvergunning is in april 2012
verleend. Het complex wordt in zijn geheel verhuurd aan Stichting Amarant.

Foto: Opening woonzorgcomplex Amarant
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Dr. De Bruijnlaan,Hoogerheide
Met de bouw van de Brede School in Hoogerheide is de locatie Maststraat – Dr. De Bruijnlaan – Putseweg
vrijgekomen. In het kader van de ontwikkeling van de Brede School heeft de gemeenteraad besloten om deze
locatie, in een jaren ‘60 wijk, te herontwikkelen voor woningbouw. In samenwerking met de gemeente is het
bestemmingsplan ontwikkeld. De nieuwbouw omvat 26 levensloopbestendige woningen. De doelgroepen zijn
e

vooral ouderen, gehandicapten en mensen met een zorgindicatie. In het 1 kwartaal van 2012 is de
bouwvergunning verleend en medio 2012 werd begonnen met de bouwwerkzaamheden. De planning is dat alle
woningen medio 2013 gereed zijn. Maar ook hier gaat de hoofdaannemer failliet en wenst de curator de
overeenkomst na te komen. Om geen tijd te verliezen wordt een intensief traject opgestart van overleg en een
afbouwovereenkomst gesloten met de meest gunstige aanbieder in prijs en overige voorwaarden. Een snelle
doorstart van het project wordt hiermee bereikt en verdere (oplopende) schade voorkomen. Overlast voor de
nieuwe bewoners is helaas niet te voorkomen maar gelukkig is aan de bewoners snel duidelijkheid verschaft en is
het gebouw begin september 2013 alsnog volledig in gebruik genomen.
De schade voor de woningstichting kan beperkt blijven tot een minimum aangezien wij contractueel het recht
hebben tot verrekening van de schade en er een bankgarantie is afgegeven. Opmerkelijk is het te constateren dat
de bank (als zekerheidssteller) haar aandeel in dit debacle niet neemt en weigert de bankgarantie uit te keren. Als
huisbankier van de failliete aannemer wenst de bank bovendien niet te berusten in het recht om de werkelijke
schade te mogen verrekenen. De bank is niet bereid in alle redelijkheid en in goed overleg met elkaar deze zaak
af te wikkelen. Zij wenst een procesgang naar de Raad van Arbitrage te ondernemen.

Foto: Onthulling plaquette Dr. De Bruijnlaan

Verwerven, vervreemden en slopen
Vanuit het strategisch voorraadbeleid zijn er woningen aangewezen die als ze vrijkomen op termijn worden
verkocht. Deze woningen kunnen worden verkocht aan de zittende huurder of als ze vrijkomen bij verhuizing. In
de begroting is uitgegaan van de verkoop van twee huurwoningen per jaar. In verband met de beperkte
hoeveelheid kopers op de woningmarkt is er in 2013 één woning verkocht en geleverd.
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Levensloopbestendige woningen
Woningstichting Woensdrecht heeft zich als doel gesteld om meer levensloopbestendige woningen te
ontwikkelen. Hiermee willen wij inspelen op de steeds verdergaande vergrijzing van de bevolking in ons
werkgebied, de terugloop van het aantal wooneenheden en de afname van het bewonersaantal. Van belang is
steeds dat de woning de mogelijkheid biedt om te kunnen voldoen aan de veranderende woonwensen van de
bewoners, de bevolkingssamenstelling en dat de woningen nog betaalbaar blijven voor de doelgroep. Alle
basisvoorzieningen zoals keuken, wonen, badkamer, toilet en ten minste één slaapkamer zijn bereikbaar zonder
trap. In 2013 zijn er door de nieuwbouw 65 woningen van dit woningtype toegevoegd aan ons woningbezit. Er zijn
inmiddels 319 woningen (ofwel 29%) die aan dit kenmerk voldoen (inclusief WSWoensdrecht Vastgoed B.V.).
Levensloopbestendige woningen zijn bedoeld voor iedereen, in elke fase van de levensloop. Van jong tot oud.
Zowel gezinnen met jonge kinderen, rolstoelgebruikers als ouderen, kunnen profiteren van deze drempelloze
woningen met ruim bemeten sanitair. Een levensloopbestendige woning stelt mensen in staat om tot op hoge
leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Ook de maatschappelijke integratie van gehandicapten is hiermee gediend:
mensen met een handicap kunnen deze woningen zonder problemen bezoeken of bewonen.
Duurzaamheid en milieu
Er is in 2013 een aantal projecten voor energiebesparende maatregelen uitgevoerd, zoals het aanbrengen van
isolerende beglazing, dakisolatie of het plaatsen van een hoog rendement cv-ketel:


bij 36 woningen aan de Suijkerbuijkstraat, Van de Zandestraat, Mgr. Van Mensstraat is dakisolatie
geplaatst en zijn ook de pannen en goten vervangen. Na deze aanpassingen hebben alle 36 woningen
nu een energielabel B;



in het appartementencomplex Lucashof zijn alle cv-ketels vervangen door een hoog rendement cv-ketel.
Ook hier is een 100% deelname behaald. Na uitvoering van deze aanpassingen hebben 55 woningen
een energielabel B en één woning energielabel C;



bij 4 seniorenwoningen aan de Dorpsstraat in Woensdrecht is naast het buitenschilderwerk ook de
enkele beglazing vervangen door HR++ beglazing en is er een nieuwe geïsoleerde voordeur geplaatst.
Deze woningen hebben energielabel C;

In totaal zijn in 2013 evenals in 2012 bijna 100 woningen op deze manier naar een beter energielabel
gebracht. Gemiddeld is de energieprestatie van ons gehele bezit sinds de start van de energiebesparende
maatregelen, peildatum 1 januari 2009, verbeterd naar een gemiddelde energie-index van 1,46. Bij aanvang
in 2008 was dit 1,78. We zijn dus bijna uitgekomen op onze doelstelling van 1,42 in 2018.

Foto: Kozijnvervanging in de B. Ballotstraat
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8.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN
In dit hoofdstuk belichten wij de bijdrage van een aantal van onze werkzaamheden aan de lokale samenleving: de
maatschappelijk effecten van onze inzet. Niet altijd zijn deze effecten direct zichtbaar, daarom proberen we ze in
dit hoofdstuk te onderbouwen.
Onder externe begeleiding heeft het managementteam uitgebreid de maatschappelijke effecten besproken van
de activiteiten van Woningstichting Woensdrecht in 2013. Ook hebben we aan relevante belanghouders gevraagd
welke effecten in zijn of haar beleving tot stand zijn gebracht. Centrale vraag hierbij is: Welke relatie bestaat er
tussen onze prestaties en de door de belanghouders gewenste verandering in de lokale samenleving? Aan de
hand van drie voorbeelden geven wij inzicht in de maatschappelijke effecten van Woningstichting Woensdrecht.
Klantgerichtheid bij herstructurering
Een aantal van onze woningen is toe aan een groot-onderhoud met verbetering waarbij ook woningen worden
gesloopt: herstructurering. De bewoners van deze woningen moeten daarom verhuizen. Zo'n verhuizing is altijd
ingrijpend voor de bewoners en de familie en vrienden die daarbij helpen. De vragen en behoeften van klanten
hierbij nemen in onze dienstverlening een belangrijke plaats in: waar mogelijk proberen we maatwerk te leveren.
Voor de verhuizingen bij herstructurering hebben we met de HBWW een sociaal plan gemaakt. HBWW heeft zich
daarbij laten adviseren door de Woonbond. Echter passen niet alle situaties bij bewoners in de kaders van dit
sociaal plan; we proberen dan zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Het sociaal plan biedt ons ook die
mogelijkheid wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden bij de herstructurering die onevenredig veel
van de huurder vragen. Dan kan de huurder aan Woningstichting Woensdrecht vragen om af te wijken van het
sociaal plan. Hieronder werken we een voorbeeld uit waarin we met de bewoners meedenken die moesten
verhuizen voor de herstructurering en we dus zijn afgeweken van het sociaal plan.
Voor een ouder echtpaar in een woning aan de Aalbersestraat , kwam het moment van verhuizen niet goed uit.
Ze waren afhankelijk van het sociale netwerk en de kinderen om de verhuizing mogelijk te maken. Echter lukte
dat niet op het aangegeven moment, vanwege vakanties was de noodzakelijke hulp bij de verhuizing niet
beschikbaar. Woningstichting Woensdrecht is toen in overleg gegaan met de familie en heeft het belangrijkste
knelpunt - tijdstip van verhuizing - opgelost. Het ouder echtpaar kreeg extra tijd om te verhuizen. Daarbij werd ook
afgesproken dat de huur van de nieuwe woning pas in ging op het moment dat de verhuizing klaar was. Hierdoor
werden dubbele huurlasten voor de huurder voorkomen.
Voor Woningstichting Woensdrecht betekende dit dat uiteindelijk alle bewoners - volgens de afspraken in het
sociaal plan - akkoord gingen met de verhuizing, waardoor de werkzaamheden voor de herstructurering van de
woningen aan de Mgr. Poelsstraat op tijd konden beginnen. Omdat de huurder geen dubbele huurlasten hoeft te
betalen, loopt Woningstichting Woensdrecht nu wel huurinkomsten mis. Echter door in een vroeg stadium goed
met de bewoners (en familie) te overleggen kon een oplossing gevonden worden die zowel voor de
woningstichting als voor de bewoners en hun familie goed te aanvaarden is. Bij Woningstichting Woensdrecht
wordt eerst aan de mensen gedacht en dan pas aan het geld.
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“Fijn dat er bij Woningstichting Woensdrecht zo met je mee wordt gedacht, maar je moet toch het huis
uit”
Mevrouw Joosen vertelt over de verhuizing van haar ouders
De woning aan de Aalbersestraat waar mijn ouders in wonen (73 en 69 jaar) voldoet niet meer aan de eisen van
deze tijd en moet worden gesloopt. Een onbegrijpelijke boodschap voor dit ouder stel dat er al ruim 9 jaar woont.
Zeker omdat ze er volgens eigen zeggen prima wonen en niet weg willen. Toch vindt de woningstichting dat er
wat moet gebeuren met deze woningen. Voor 1 december 2013 moesten alle huurders verhuizen naar een
andere woning. Ze krijgen daarbij wel een tegemoetkoming in de kosten voor verhuizing, maar die
tegemoetkoming is in deze tijd toch erg mager.
De informatiebijeenkomsten en communicatie heeft Woningstichting Woensdrecht goed gedaan: er was een mooi
mapje met documentatie en ook het sociaal plan erin. Ook heeft de woningstichting oor gehad voor onze situatie.
Op het moment waarop mijn ouders zouden verhuizen was er helaas niemand in hun sociaal netwerk die hen kon
helpen. Vanwege drukke werkzaamheden en vakanties zouden ze dan er alleen voor staan bij de verhuizing. In
goed overleg met de woningstichting is een oplossing gevonden in het uitstellen van de verhuizing met een week.
Ook werd er gezorgd dat mijn ouders geen dubbele huurlasten hoefden te betalen. Woningstichting Woensdrecht
is daar coulant geweest en heeft maatwerk mogelijk gemaakt.
Deze oplossing bracht zowel voor mij als voor mijn ouders meer rust. Het is toch al een hele operatie om te
verhuizen, zeker als je daar zelf goed woont en niet weg wil. Ik ben daarom blij dat de planning kon worden
aangepast en we nu zelf deze verhuizing konden doen.
Mijn ouders wonen nu een half jaar in hun nieuwe woning. Hoewel het er allemaal mooi en nieuw uitziet, kunnen
ze maar moeilijk wennen. Ze zijn weg uit hun vertrouwde omgeving, maar zien wel dagelijks hun oude woning
nog staan. Dat wekt verwarring en onbegrip op. Ze zouden toch gaan slopen? Waarom beginnen ze niet, des te
sneller kunnen we weer terug….
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Duurzaam wonen
Woningstichting Woensdrecht neemt haar verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en het milieu en zet zich in
om de energieprestaties van haar woningbezit te verbeteren. Naast voordelen voor het milieu heeft een
energiezuinige woning ook voordelen voor de huurders: lagere energierekeningen. Duurzaamheid betekent ook
dat onze woningen nog tot in lengte van jaren kunnen voorzien in de behoeften van onze klanten. Om dat te
realiseren renoveren we woningen en brengen we daarmee verbeteringen aan in de woning die het woongenot
vergroten (geriefverbetering).
In 2013 hebben we bij bijna 100 woningen groot-onderhoud uitgevoerd. Na uitgebreide analyse van onze huidige
en toekomstige doelgroep (vooral kleine huishoudens en ouderen) - en hun woonwensen - stelden we vast dat de
inrichting van deze woningen niet duurzaam is voor de toekomst. Met name de ruimte en kwaliteit van
doucheruimte, toilet en keuken dienden verbeterd te worden. Bij dit groot-onderhoud hebben we niet alleen de
woning geïsoleerd (dubbel glas, dak- en spouwisolatie) en keukens vervangen maar ook van de kleinste
slaapkamer een badkamer gemaakt en van de doucheruimte een ruimte voor de wasmachine. Op deze manier
voldoen we beter aan de vraag van huidige en toekomstige bewoners. We richten ons nu ook op het beperken
van de uitgaven voor energie.
Het resultaat is dat deze woningen weer goed verhuurbaar zijn voor de komende decennia, omdat ze aan de
eisen van deze tijd voldoen en een acceptabel lastenniveau hebben. Daarnaast hebben we - door per woning te
bekijken wat het isolatiepakket moet zijn - deze woningen naar een groen energielabel gebracht (C of beter).
Onderstaande grafiek laat de verdeling van de energielabels zien van Woningstichting Woensdrecht ten opzichte
van het landelijk gemiddelde.

Figuur: Vergelijking energielabels

Woningstichting Woensdrecht – Jaarrapport 2013

71

Ook boden we bewoners de gelegenheid om mee te doen met Woonenergie. Sinds oktober 2013 zijn er 52
huishoudens overgestapt naar deze groene en goedkopere energieleverancier. Behalve dat deze
energieleverancier alleen groene stroom levert, biedt Woonenergie alle aangesloten huurders een eigen
bespaarplan, dat online kan worden opgesteld, gevolgd en aangepast. Daarnaast krijgen huurders adviezen, tips
en korting op energiebesparende apparaten, lampen en andere hulpmiddelen voor in huis.
Zo wordt er naast kostenbesparing ook gewerkt aan bewustwording, gedragsverandering en dus verdere
besparing van het energieverbruik.
Het maatschappelijke effect van dit groot-onderhoud is groot. Door isolatie is er sprake van minder
energieverbruik (en daardoor minder CO2 uitstoot). Bovendien daalt de energierekening van de bewoner hierdoor
(uit gegevens van de netbeheerder Enexis blijkt bij één van de projecten het gasverbruik met gemiddeld 200 m3
per woning gedaald te zijn), en mogelijk is de daling nog groter voor de gezinnen die deelnemen aan de groene
en goedkope energie van Woonenergie. Een ander effect is de duurzame inzetbaarheid van de woningen: door
de aanpassingen zijn deze woningen de komende jaren geschikt voor kleine huishoudens en hoeven deze
woningen niet afgebroken te worden of nieuwe woningen gerealiseerd te worden voor deze doelgroep. Voor de
huidige bewoners neemt het woongenot toe: veel is vernieuwd, beter geïsoleerd en bijvoorbeeld kozijnen hoeven
door de bewoners niet meer geschilderd te worden omdat ze van kunststof zijn.
Lagere energielasten -

Woonenergie aanbieden
Bewustwording , verandering

acceptabele woonlasten

gedrag
Groot-onderhoud aan meer dan
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"Door een kleine moeite te doen, heb je er zelf ook plezier van".
Mevrouw Brouwers vertelt over haar ervaring bij de vernieuwing van het dak.
Het begon met goede informatievoorziening door Woningstichting Woensdrecht. We kregen een brief met wat er
allemaal ging gebeuren. Ik ben toen naar de informatieavond gegaan om de tekeningen te bekijken. Ik kan me
voorstellen dat als je dat niet gedaan had, je minder goed wist wat er ging gebeuren. Op die informatieavond
zaten de medewerkers van de corporatie klaar om je te ontvangen en te vertellen wat je wilde weten.
Daarna kwamen diverse bedrijven: steigerbouwers, dakdekkers en loodgieters. Zij hebben goed gewerkt en de
hoofdaannemer heeft alles gecoördineerd. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, maar daar doe ik dan ook niet
moeilijk over. Het dak is aan de buitenkant vernieuwd en geïsoleerd en er zijn twee nieuwe dakramen geplaatst
die netjes zijn afgetimmerd. Dat mocht ook wel want de oude dakramen waren oud en aan vervanging toe. De
temperatuur op zolder lijkt nu veel gelijkmatiger: koud is minder koud en warm is minder warm. Je merkt wel dat
de isolatie zijn werk doet. Ook de goten zijn vernieuwd, er hangen nu zinken goten. De afwerking van de randen
van het dak is met Trespa uitgevoerd en dat is weer onderhoudsvriendelijker materiaal.
Bij de oplevering is door iemand van de woningstichting samen met de bewoners en aannemer het werk bekeken
en kon je de puntjes aangeven waarover je niet tevreden was. Die zijn daarna ook opgelost. Het is eigenlijk
allemaal wel goed verlopen. De parkeerplaatsen konden we een tijd lang niet goed gebruiken omdat daar de
containers voor het afval stonden en de nieuwe materialen werden opgeslagen. Dat is wel even onhandig
geweest, maar die materialen moeten natuurlijk ook ergens staan.
De werkmannen waren vriendelijk en begripvol. Het is ook een kwestie van geven en nemen. Zo vroegen zij waar
ze in de buurt een uitsmijter konden eten. Nou, dat is er eigenlijk niet. Ik heb toen nog voor die drie mannen
eieren staan bakken. Een kleine moeite voor mij, waar ik zelf ook plezier aan heb beleefd.

Verschillende doelgroepen bedienen
Woningstichting Woensdrecht is erop gericht om de maatschappelijke doelen en haar eigen ondernemingsdoelen
te realiseren: zij is ondernemend op het gebied van wonen in Woensdrecht. Door veranderingen in het
woonbeleid van de Rijksoverheid (en Europa), worden corporaties gedwongen om zich vooral te richten op de
groep huishoudens met een inkomen lager dan € 34.229. In ons werkgebied bedraagt die groep ongeveer 3200
huishoudens, waarvan circa 50% in een koopwoning woont en waarvan het inkomen net boven deze grens ligt,
deze groep komt niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning terwijl een koopwoning voor hen vaak te
duur is. In het verleden werden deze huishoudens wel door corporaties bediend (het zogenaamde scheefwonen).
Voor de huishoudens met een hoger inkomen die wel al bij ons huren, heeft de Rijksoverheid bepaald dat de huur
de komende jaren in verhouding meer stijgt dan van andere huurders, met als doel dat er een verhuisbeweging
op gang komt.
In het werkgebied van onze woningstichting zijn in principe voldoende sociale huurwoningen, in de gemeentelijke
woonvisie werd vastgelegd dat er minimaal 1500 sociale huurwoningen moeten zijn (van Stadlander en
Woningstichting Woensdrecht samen). Er zijn relatief weinig huishoudens die qua inkomen tot de doelgroep
behoren, maar momenteel niet bediend kunnen worden.
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In 2013 wezen wij 99% van de vrijgekomen en nieuwe woningen toe aan huishoudens met een inkomen beneden
de gestelde grens. In 2012 werd er ook meer dan 90% van de woningen toegewezen aan huishoudens met een
inkomen onder de toen gelden de grens. Dit heeft voor deze doelgroep een positief effect op de wachttijd, omdat
bijna al onze woningen voor deze doelgroep betaalbaar zijn. Bovendien voldoen we hiermee aan alle regels die
door de Rijksoverheid en Europa aan corporaties worden gesteld en kunnen we daardoor tegen relatief gunstige
condities nieuwbouwprojecten en groot-onderhoud met verbeteringen blijven financieren. Het maatschappelijke
effect is dat we het merendeel van onze huurders passend kunnen huisvesten. Zij beschikken over een kwalitatief
goede woning, in een leefbare wijk en houden maandelijks nog voldoende geld over om van te kunnen leven.
In ons werkgebied is er echter ook een groep huishoudens die in het verleden op Woningstichting Woensdrecht
konden rekenen, maar nu niet meer. Zij verdient teveel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen.
Tegelijkertijd is het aanbod van duurdere huurwoningen beperkt in ons werkgebied (6% van de woningen is
duurdere huur vergeleken met gemiddeld 9% in de rest van Nederland). Het beleid van de Rijksoverheid is erop
gericht dat marktpartijen de woonbehoeften van deze doelgroep gaan voorzien en corporaties het alleen mogen
als de gemeente het wenst en de markt het niet oppakt. We zijn van mening dat de markt niet in de
woonbehoeften van deze doelgroep gaat voorzien - immers anders hadden ze het al gedaan - en dat de
gemeente met het oog op de krimp deze doelgroep niet wil laten wegtrekken. Deze secundaire doelgroep blijft
daardoor in grote mate afhankelijk van onze woningstichting.
De voor hen beschikbare woningen hebben we inmiddels allemaal ondergebracht in WSWoensdrecht Vastgoed
B.V. Daardoor kunnen we toch vanuit hetzelfde label - namelijk Woningstichting Woensdrecht - deze doelgroep
blijven bedienen, zonder dat we daarmee de regels overtreden. Echter is het aanbod van woningen in deze B.V.
te klein (54 woningen) en zijn er te weinig verhuizingen (in 2013: 3 mutaties en 22 nieuwe woningen die voor het
eerst verhuurd werden) waardoor onze inzet voor deze doelgroep slechts een druppel op een gloeiende plaat is.
Voor de toekomst gaan we dan ook verder onderzoeken hoe we voor deze doelgroep meer kunnen betekenen.
De tijdelijke maatregel (motie Monasch) die in april 2014 werd geïntroduceerd door minister Blok biedt iets meer
ruimte aan corporaties om woningen toe te wijzen aan de secundaire doelgroep: voor een periode van 5 jaar mag
er toegewezen worden aan huishoudens met een inkomen tot maximaal € 38.000. Deze maatregel gaat in bij de
Novelle.
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"Ontzorgen"
De heer en mevrouw Van den Bergh vertellen over hun intrek in een appartement
Sinds september 2013 wonen we in een huurwoning van WSWoensdrecht Vastgoed B.V. We zijn 58 en 56 jaar
oud en wilden onze koopwoning met grote tuin in Essen verkopen, om gezondheidsredenen en omdat we het
onszelf wat gemakkelijker wilden maken. De omgeving van Woensdrecht is prachtig zodat we graag in deze
mooie omgeving wilden wonen. Een huurwoning vlakbij bos en water werd hetgeen we naar op zoek gingen.
Daarnaast wilden we graag terug naar Nederland, waar we voorheen ook gewoond hebben.
Voor duurdere huurwoningen in de gemeente Woensdrecht kwamen we al snel bij Woningstichting Woensdrecht
terecht. Zij hadden de keuze uit twee projecten. De appartementen in Hof van Holland (RaadhuisPassage) waren
op dat moment nog niet klaar. We hoorden van de medewerker van de woningstichting over een luxe
appartement aan de Dorpsstraat.
In feite hadden we dus de luxe om te kiezen tussen twee locaties. Het appartement aan de Dorpsstraat is groot,
ruim opgezet en heeft een goede lichtinval. Wat ons vooral aansprak is het vrije uitzicht over het landschap. Onze
keuze is hierop gevallen. Eerder dan we eigenlijk hadden gedacht, konden we onze intrek nemen in dit
appartement.
De contacten met Woningstichting Woensdrecht verliepen prettig. We vonden de medewerkers zeer behulpzaam.
De documentatie was goed verzorgd en gaf ons gericht informatie over wat we wilden weten. Na bezichtiging van
het appartement was op korte termijn alles geregeld en konden we verhuizen. De verkoop van ons huis verliep
zeer snel en we wonen hier nu met veel plezier.
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9.

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
In dit verslag legt de Raad van Toezicht (hierna Raad) publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop
uitvoering van haar taken en bevoegdheden heeft plaatsgevonden in 2013. Eerst wordt in dit verslag de rol van
de Raad in de besturing van de woningcorporatie behandeld. De Raad is onafhankelijk en heeft tot taak toezicht
te houden op het beleid en het bestuur van Woningstichting Woensdrecht en op de algemene gang van zaken
van de woningstichting. Tevens adviseert de Raad de directeur-bestuurder. Vervolgens wordt in dit verslag
verantwoording afgelegd over het functioneren van de Raad als interne toezichthouder. De Raad is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren en zij beslist over benoeming, beoordeling, beloning,
schorsing en ontslag van de bestuurder. Daarna wordt in dit verslag de externe legitimatie besproken. De Raad
bespreekt hier op transparante wijze haar oordeel over de in 2013 geleverde prestaties van de woningstichting.
Een samenvattend oordeel vormt het slot van dit verslag.
Besturing
De Raad heeft een rol en verantwoordelijkheid in de besturing van Woningstichting Woensdrecht.
Achtereenvolgens behandelen we hier de reikwijdte van de verantwoordelijkheden, het gehanteerde
toezichtskader, de relevante ontwikkelingen, wijze van informatievoorziening, de bijeenkomsten en genomen
besluiten, de rol als werkgever van de directeur-bestuurder, de relatie met de klachtenadviescommissie, de
risicobeheersing en de rol van de externe accountant.
Reikwijdte van de verantwoordelijkheden
Bij het toezicht let de Raad vooral op:
 realisatie van de doelstellingen van de woningstichting;
 realisering van de volkshuisvestelijke opgaven;
 strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningstichting;
 bewaking van de financiële continuïteit en risicobeheersing van de woningstichting;
 kwaliteitsbeleid;
 kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 het proces van financiële verslaggeving;
 naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
De Raad houdt ook toezicht op de activiteiten in de verbindingen van Woningstichting Woensdrecht. Zo zijn de
jaarrekeningen van WSWoensdrecht Holding B.V. en WSWoensdrecht Vastgoed B.V. onderwerp van
besprekingen in de Raad.
Bij de inrichting van de besloten vennootschappen is expliciet gekozen voor eenduidigheid in sturing en toezicht door:


de benoeming van Woningstichting Woensdrecht tot bestuurder van WSWoensdrecht Holding B.V.;



benoeming van WSWoensdrecht Holding B.V. tot bestuurder van de kleindochter van Woningstichting
Woensdrecht te weten: WSWoensdrecht Vastgoed B.V.;



toezicht van de Raad van Toezicht van Woningstichting Woensdrecht op de nevenstructuur;



verantwoording over de entiteiten in financiële rapportages;



consolidatie en accountantscontrole van alle afzonderlijke jaarstukken.
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Toezichtkader
Als kader voor het toezicht heeft de Raad zich hoofdzakelijk gebaseerd op de Woningwet, het Besluit Beheer
Sociale Huursector (BBSH), de Governancecode Woningcorporaties, Aedes Code, de statuten, reglement van
Toezicht en Bestuur (beschikbaar op de website), profielschetsen Raad van Toezicht, het ondernemingsplan
(beschikbaar op de website), de bestuursopdracht, de werk(prestatie)afspraken met gemeente, de overeenkomst
met Huurders Belangenvereniging Woningstichting Woensdrecht (HBWW), het strategisch voorraadbeleid (SVB)
en in de begroting opgenomen voornemens.
Ontwikkelingen
De Raad blijft op verschillende manieren op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van zaken die
belangrijk zijn voor het toezicht. De Raad heeft in het verslagjaar de ontwikkelingen in de wetgeving en het
overheidsbeleid op het gebied van de (sociale) volkshuisvesting in het algemeen en de huisvesting van ouderen
met en zorgbehoefte in het bijzonder op de voet gevolgd. Bijvoorbeeld door de nieuwsvoorziening voor leden van
de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) over actuele ontwikkelingen op het gebied van
corporaties, toezicht en praktijk. Bovendien zijn alle leden geabonneerd op Aedes Magazine en zijn de websites
van VTW, Aedes en Building Business toegankelijk voor de leden van de Raad. Door deze informatievoorziening
kan de Raad de ontwikkelingen binnen de sector monitoren en afzetten tegen de ontwikkelingen binnen
Woningstichting Woensdrecht. Daarnaast blijft de Raad op de hoogte van ontwikkelingen doordat leden
bijeenkomsten, cursussen en seminars bijwonen ter ondersteuning van hun rol als toezichthouder.
De meest relevante opleidingen, seminars en bijeenkomsten die door de leden gevolgd zijn:


regiobijeenkomsten VTW actualiteiten volkshuisvesting;



seminar SOM over “nieuwe beoordeling WSW”;



seminar SOM over “herzieningswet”;



seminar Nijenrode Business Universiteit over “governance”;



VTW bijeenkomst “welke schaal optimaal”;



Regionale belanghoudersbijeenkomst over “visie op wonen en leven in West-Brabant en Tholen 2030”;



Regionale netwerkbijeenkomsten voor Toezichthouders over legitimatie van de corporaties, ander



Aedescongres “100 jaar bestaan”;



HBWW jaarvergadering.

opdrachtgeverschap, ketenintegratie - regionale woningmarkt;

Foto: Ondertekening intentieovereenkomst motivatieproject
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Informatievoorziening
De Raad baseert haar oordeel op informatie van de directeur-bestuurder, de externe accountant, het Centraal
Fonds Volkshuisvesting (CFV), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Daarnaast onderhoudt de Raad daartoe contacten met instanties
als huurderbelangenvereniging (HBWW), adviseurs en neemt deel aan discussiegroepen en
belanghoudersbijeenkomsten. De periodieke interne verslaggeving vindt in hoofdzaak plaats op basis van een
cyclus van 4 maanden en is gebaseerd op het bewaken van de begroting met opgenomen voornemens, de
financiële meerjarenbegroting en de volkshuisvestelijke prestaties zoals vastgelegd in de begroting.
Door gesprekken met en rapporten van de accountant wordt ook toezicht gehouden op de interne gang van
zaken binnen de woningstichting. Dit als aanvulling op de informatie die door de directeur-bestuurder wordt
verstrekt via de periodieke rapportages, specifieke notities, genomen bestuursbesluiten en de daarop gegeven
nadere, mondelinge toelichtingen tijdens de vergaderingen. Hierdoor beschikt de Raad ook over voldoende
informatie om de voortgang te kunnen toetsen en te bevragen.
Vergaderingen en besluiten
In 2013 kwam de Raad zeven keer in vergadering bijeen met de directeur-bestuurder. Eén keer, bij de
behandeling van de jaarstukken, was hierbij ook de controller van de woningstichting, de externe accountant en
zijn teamleider aanwezig. Voorts vond er een themabespreking plaats na een korte vergadering. Deze bespreking
stond in het teken van de gevolgen bij het in werking treden van de herziene Woningwet (Novelle).
In de reguliere vergaderingen zijn de volgende besluiten genomen en is onder andere gesproken over de
volgende onderwerpen:


goedkeuring herstart nieuwbouw “Dr. De Bruijnlaan” in verband met faillissement hoofdaannemer;



voortgang projecten, waaronder herstructureringsplan Tervoplein te Putte en het gebied tussen
Raadhuisstraat en Scheldeweg te Hoogerheide;



intentieovereenkomst met gemeente om te komen tot een integraal masterplan voor het gebeid
Raadhuisstraat - Scheldeweg en Semmelweissstraat te Hoogerheide;



intentieovereenkomst met tanteLouise-Vivensis en Stadlandlander over het inrichten van een breed
maatschappelijk motivatieconcept “Positoos”;



beoordeling van de directeur-bestuurder;



het eigen functioneren van de Raad (zelfevaluatie);



afscheid van de heer A. de Man als lid van de Raad in verband met bereiken maximale zittingstermijn;



benoeming sollicitatiecommissie voor beoordeling voordracht nieuw lid van de Raad door HBWW;



benoeming van mevrouw R.C. Kappetein per 27 oktober 2013 als lid van de Raad op voordracht van de
HBWW;



herbenoeming van mevrouw ing. W.E. Wouda – van der Giessen als lid van de Raad;



honorering van bestuur en Raad van Toezicht;



ontheffing administratieve verplichting voor B.T.W. voor toezichthouders



managementletter interim-controle;



goedkeuring jaarrekening en jaarrapport 2012 evenals die van de verbindingen; deze rekening bestaat
uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening over 2012:



het verlenen van decharge over het jaar 2012 aan het bestuur en de Raad van Toezicht over het
gehouden toezicht;



oordeelsbrief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;
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opdrachtverstrekking aan de externe accountant (op basis van evaluatie);



bespreking controleplan van de externe accountant;



goedkeuring financiële meerjarenraming 2013 – 2023;



goedkeuring huurbeleid 2013;



bedrijfsvergelijking & bedrijfstakinformatie;



evaluatie en aanpassing bijlagen reglement Toezicht en Bestuur;



gevolgen van de herzieningswet Woningwet, onder meer betreffende de aansturing
van de verbindingen;



bezwaar tegen de door de minister vastgestelde staffel van bestuurder en commissarissen;



gevolgen van de Wet Normering Topinkomens (WNT)- staffel voor de kleine woningcorporaties;



gevolgen van de verhuurders- en saneringsheffing voor de woningstichting;



duurzame waardedaling van het vastgoed in relatie met de vennootschapsbelasting;



verstrekken onherroepelijke volmacht aan Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw;



beleidsregels 2013 Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en toezichtbrief beoordeling financiële
continuïteit en zestal toezichtterreinen:



goedkeuring jaarbegroting 2014, inclusief verkoop gelabelde woningen en financiering;



mandaat directeur-bestuurder voor niet begrote investeringen en financiering 2014;



WSW faciliteringsvolume;



managementrapportages;



bespreking dochtervennootschappen;



visie op wonen en leven in West Brabant en Tholen 2030;



kennisname van landelijke ontwikkelingen in de volkshuisvesting, actualiteiten en de mogelijke
consequenties voor de woningstichting;



ontwikkelingen op de woningmarkt en de positie van de middeninkomens op de woningmarkt;



woningen voor de doelgroep met inkomen tussen circa € 34.000 en € 44.000;



oplevering twee nieuwbouwprojecten (Dr. De Bruijnlaan en Woonzorgcomplex te Putte) DAEB en één
nieuwbouwproject (RaadhuisPassage) niet-DAEB (in WSWoensdrecht Vastgoed B.V.).

Een aantal belangrijke bespreekpunten worden vervolgens nader toegelicht.
Woonvisie, gemeentelijke prognoses
De Raad is verheugd te constateren dat de gezamenlijke collega-corporaties in West -Brabant en Tholen
wederom in staat zijn geweest om de regionale visie 2009, uitgewerkt door RIGO, te actualiseren en uit te breiden
met een tweede regio, namelijk Roosendaal e.o. Het gaat hierbij om de buurgemeenten Moerdijk, Halderberge,
Rucphen en Roosendaal. Het belang van partijen is meerledig. Op termijn is krimp onontkoombaar, een
'groeiscenario nul' voor de regio is al ambitieus en er is de noodzaak dat gemeenten meer gaan samenwerken.
De bezorgdheid van de directeur-bestuurder over de gemeentelijke nieuwbouwplanning van de gemeente
Woensdrecht wordt gedeeld. Het gemeentelijke woningbouwprogramma en de planning geven een
geprognosticeerde woningbouwopgave tot 2030 aan van 338 woningen. RIGO geeft in dezelfde periode een
woningbehoefte aan van per saldo -/- 30 woningen: een overschot. Tot 2020 voorziet de gemeentelijke
woningbouwplanning in de opgave die uit het onderzoek van RIGO volgt. Daarna ontstaat een sterke afwijking in
de ontwikkeling die de gemeente Woensdrecht verwacht en die RIGO verwacht. De samenwerkende corporaties
laten periodiek een woningmarktonderzoek uitvoeren om daarmee het gemeentelijk beleid te voeden.
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Bedienen secundaire doelgroep
De gevolgen van de inkomenstoets voor de DAEB-woningen is dat huishoudens met een inkomen tussen de
circa € 34.000 en € 44.000 niet door de woningstichting aan een vrije sector huurwoning kunnen worden
geholpen in de gemeente Woensdrecht en daarnaast is er voor hen vaak ook geen zicht op een hypotheek voor
een passende koopwoning. Het is echter van volkshuisvestelijk belang dat deze groep zich ook kan blijven
vestigen in de gemeente Woensdrecht. De Raad ondersteunt het bestuur om hiervoor 58 bestaande DAEBwoningen (met een huur tegen de aftoppingsgrens) te bestemmen en adviseert ook nog 10 andere DAEBwoningen hieraan toe te voegen en bij het in werking treden van de (Novelle) Woningwet over te dragen aan
dochtervennootschap WSWoensdrecht Vastgoed B.V..
Verhuurders- en saneringsheffing
Vanwege de verhuurdersheffing en de extra saneringsheffing via het CFV (ten behoeve van Vestia), wordt bij de
huuraanpassingen alle ruimte gebruikt die de minister geeft om te kunnen blijven investeren in de
volkshuisvestelijke opgave en het betalen van de heffingen.
Nieuwe woningwet
Met een ondernemingsjurist zijn gesprekken gevoerd over bestuurlijke verbindingen met de
dochtervennootschappen in het licht van de nieuwe woningwet (Novelle). De samenvattende conclusie is, alles
overziende, nu niet al maatregelen te nemen om verbindingen in overeenstemming te brengen met de nieuwe
wet. Want de woningstichting kan te allen tijde de maximale overgangsperiode gebruiken om zo nodig
maatregelen te nemen.
Motivatieproject “Positoos”
Doel is het verbinden- en activeren van een substantieel aantal inwoners van betrokken gemeenten in met name
sociaal zwakkere wijken en buurten aan buurtgerichte projecten, die het leefklimaat (de leefbaarheid, waaronder
zelfredzaamheid en "samenredzaamheid") in de buurt bevorderen door toedoen van buurtbewoners zelf. Ten
behoeve van concrete aantallen inwoners wordt een schriftelijke en gezamenlijk gedragen ambitie vervaardigd.
De Raad ondersteunt het bestuur in het ontwikkelen van het motivatieproject in de gemeente Woensdrecht en
geeft aan dat het project ook kansen biedt om opgaven van de gemeente in het kader van sociaal beheer en
maatschappelijke ontwikkeling vorm te geven. Hierdoor is het van belang dat naast de huidige partners
Stadlander en tanteLouise-Vivensis ook de gemeenten partner worden in het project.
WNT-staffel
De WNT-staffel waarmee de minister de inkomens van bestuurders en toezichthouders bij woningcorporaties per
1 januari 2013 aan banden wilde leggen kon niet door de beugel. De Rechtbank concludeerde dat de WNT de
toets aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens wel kan doorstaan doch ligt dit anders bij het
“staffelsysteem”. De Rechtbank verklaarde dit deel van de WNT als onrechtmatig. Naar aanleiding van de
uitspraak heeft de minister per 1 januari 2014 een nieuw “staffelsysteem” van toepassing verklaard. Ook de Raad
heeft voor de bodemprocedure van VTW / NVBW tegen de Staat gestemd omdat de kleine corporaties in haar
bestaan en kwaliteit werden bedreigd. Verder ontstond er een onevenwichtig loongebouw waarbij de
eindverantwoordelijke een lager salaris heeft dan de medewerkers aan wie hij leiding geeft. De nieuwe staffel
biedt iets meer ruimte voor de kleine corporaties om ook gekwalificeerde bestuurders en toezichthouders aan zich
te verbinden.

Woningstichting Woensdrecht – Jaarrapport 2013

80

Bestuur
Het bestuur, de heer H.J. de Wolf, is belast met het besturen van Woningstichting Woensdrecht, hetgeen onder
meer inhoudt de realisatie van de doelstellingen van de stichting, realisatie van de strategie en het beleid en de
daaruit voortvloeiende resultaatontwikkelingen. Voorts is het bestuur verantwoordelijk voor de naleving van alle
relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van Woningstichting
Woensdrecht en voor de financiering van Woningstichting Woensdrecht. Het bestuur streeft als ondernemer naar
een effectieve en expliciete verantwoording van bovenstaande zaken. Het bestuur heeft ter goedkeuring aan de
Raad van Toezicht voorgelegd, de operationele, volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen van
Woningstichting Woensdrecht als ook de strategie en de randvoorwaarden die bij de strategie worden
gehanteerd. Naast bedragen genoemd in de begroting worden jaarlijks de normbedragen vastgesteld voor het
doen van investeringen, geldleningen en verkrijgen van registergoederen buiten de vastgestelde begroting. De
directeur geeft direct leiding aan het managementteam waarbij ook wordt inbegrepen de secretariële
ondersteuning van het managementteam.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn omschreven in de statuten en reglement
van Toezicht en Bestuur (beschikbaar via de website). In de evaluatievergadering van de Raad van Toezicht is
ook het functioneren van de directeur-bestuurder besproken.
Deze input is door een delegatie van de Raad bestaande uit de voorzitter en een jaarlijks wisselend lid gebruikt
voor het functionerings- en beoordelingsgesprek 2013.Op basis van de gevoerde gesprekken en de mate waarin
de doelstellingen werden gerealiseerd, is de Raad tot een beoordeling van het functioneren van de directeurbestuurder gekomen.
Hierbij is geconcludeerd dat de bestuurder naar tevredenheid heeft gefunctioneerd en dat de afgesproken
prestaties voldoende zijn opgepakt en/of gerealiseerd. Er werd tevens vastgesteld dat er waardering is voor de
betrokkenheid, deskundigheid, zorgvuldigheid, kostenbeheersing en organisatorische kwaliteiten in het werk van
directeur-bestuurder.
Met de directeur-bestuurder is in 1994 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Hierin is
vastgelegd dat er sprake is van een vast jaarsalaris gebaseerd op de CAO Woondiensten. Ingeschaald in schaal
O van deze CAO. Voorts is vastgelegd dat het jaarsalaris periodiek wordt aangepast conform de trendmatige
salarisaanpassing die ook geldt voor de medewerkers van Woningstichting Woensdrecht. Verder zijn de overige
voorwaarden gebaseerd op de CAO Woondiensten. In 2013 bedroegen de salarislasten voor de WNT ten
behoeve van de bestuurder: een vast inkomen van € 104.798, een belastbare kilometervergoeding van € 1.507,
uitbetaalde vakantiedagen: € 4.774, pensioenpremies : € 23.746 en sociale verzekeringspremies € 7.013.
De Raad van Toezicht is van oordeel dat deze beloning past bij de verantwoordelijkheden en zwaarte van de
functie. Aan de directeur-bestuurder zijn geen leningen of garanties verstrekt.
Klachtenadviescommissie
De taak van de klachtenadviescommissie is om binnen redelijke termijn ingediende geschillen te behandelen en
hierover advies uit te brengen aan de directeur-bestuurder. De Raad speelt geen actieve rol bij het afhandelen
van de geschillen. Eén lid van de commissie wordt op voordracht van de Raad benoemd door de directeurbestuurder. Via de managementrapportage wordt de Raad geïnformeerd over aantal en aard van de geschillen.
Verder wordt het jaarverslag van de klachtenadviescommissie door de directeur-bestuurder ter informatie
aangeboden aan de Raad. In het verslagjaar zijn drie geschillen ingekomen bij de klachtenadviescommissie. Bij
één geschil is huurder alsnog akkoord gegaan met een voorstel van de woningstichting. Wat de andere twee
geschillen betreft heeft de klachtenadviescommissie het bestuur geadviseerd deze ongegrond te verklaren. Het
bestuur heeft dit advies overgenomen.
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Borging van continuïteit & risicobeheersing
Een belangrijk uitgangspunt bij het toezicht door de Raad is dat de continuïteit van Woningstichting Woensdrecht
gewaarborgd dient te blijven. Dit wordt getoetst op twee punten:


de corporatie voldoet ook voor de langere termijn aan de eisen die, gelet op het risicoprofiel van de



de activiteiten van de woningstichting passen binnen de wettelijke kaders van het BBSH.

woningstichting, gesteld kunnen worden aan de minimale financiële positie;

Vanuit haar volkshuisvestelijke opgave is er een aanzienlijke kwalitatieve uitdaging in de bestaande voorraad en
een beperkte uitbreiding van het woningbezit. De opgaven zoals de woningstichting deze ziet tot 2025 zijn
vertaald in het strategisch voorraadbeleid (SVB). De financiële doorrekening, rekening houdende met de
verhuurders- en saneringsheffing, geeft aan dat de woningstichting op basis van de huidige inzichten over
voldoende mogelijkheden en middelen beschikt om de plannen uit het SVB zelfstandig uit te voeren. Door de
grote opgave in de bestaande voorraad heeft de woningstichting enkele jaren wel een negatieve doch op een
langere periode een positieve kasstroom. Deze keuze is bewust gemaakt om uiteindelijk volkshuisvestelijk en
financieel een beter resultaat te bereiken.
De Raad heeft kennis genomen van een gewijzigde meerjarenbegroting met als doel inzicht te verkrijgen in de
mogelijke financiële implicaties van het voorgestelde beleid. Tevens is kennis genomen van het oordeel van het
CFV over de financiële positie en dat de beoordeling geen aanleiding geeft tot het doen van interventies. De
organisatie weet goed wat er speelt en waar de risico’s liggen. Er is goed inzicht in de financiële situatie. De
organisatie heeft een goed toekomstbeeld en inzicht in de verschillende scenario’s. Als er zich een onverwachte
situatie voordoet kan er een beredeneerde beslissing genomen worden. Op grond van deze informatie is de Raad
van mening dat de woningstichting binnen de financiële kaders haar ambities zal kunnen realiseren, zonder dat
de financiële continuïteit in het geding komt. De borging van de financiën voor niet-DAEB-activiteiten is wel een
aanhoudende zorg voor de komende jaren door de crisis, de voorgenomen rijksregelingen, zoals financiering
moeder - dochter en de strengere eisen van banken bij het afsluiten van leningen. De Raad houdt daarom scherp
een vinger aan de pols bij het aangaan van nieuwe niet-DAEB projecten. Haalbaarheidstoetsen zijn van groot
belang geworden bij het opstarten van nieuwe projecten. Het arrangeren van ongeborgde financiering zal enkele
maanden in beslag nemen.
De Raad ziet er op toe dat passende procedures en controlesystemen worden onderhouden voor de beheersing
van de operationele en financiële risico’s. In de klokkenluiderregeling staat hoe medewerkers of leden van de
Raad op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden
binnen de organisatie, zonder dat ze daar zelf negatieve gevolgen van ondervinden. Als vertrouwenspersoon is
een extern persoon aangesteld die geen enkele binding heeft met Woningstichting Woensdrecht. In 2013 heeft 1
medewerker contact gezocht met de vertrouwenspersoon. Dit heeft geleid tot een bevredigende uitkomst voor
betreffende medewerker.
Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)
Het CFV voert namens de Rijksoverheid het financieel toezicht uit op woningcorporaties en verricht daarvoor een
onderzoek. Op basis van de financiële meerjarenbegroting beoordeelt het CFV of de continuïteit voor de
komende vijf jaren gewaarborgd is en of de woningstichting haar volkshuisvestelijk vermogen voldoende actief
inzet. Op 19 november 2013 ontving de Raad van het CFV het bericht dat de beoordeling geen aanleiding geeft
tot het doen van interventies. Dit betekent we Woningstichting Woensdrecht haar vermogen voldoende
maatschappelijk inzet, zonder de continuïteit van het bedrijf in gevaar te brengen. Bij het afgeven van dit oordeel
is rekening gehouden met de invoering van de verhuurderheffing per 1 januari 2013.
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Externe accountant
In overeenstemming met de statuten wordt de externe accountant benoemd door de Raad. De accountant heeft
de opdracht om zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening te controleren en enkele specifieke
werkzaamheden uit te voeren. De contractperiode is telkens één jaar. Na afronding van de controle over het
boekjaar 2012 is het functioneren van de accountant en zijn team geëvalueerd en beoordeeld. Geconcludeerd is
dat er geen tegenstrijdige belangen zijn en de werkzaamheden naar tevredenheid van de Raad zijn verricht.
In oktober is besloten opdracht wederom aan Deloitte Accountants te verstrekken om het boekjaar 2013 te
controleren en hiervan verslag uit te brengen.
Het verslag van de externe accountant met betrekking tot de controle op de jaarstukken gaat vooral in op
informatie over hoe de accountantscontrole heeft plaatsgevonden, analyses en informatie die nog niet in de te
publiceren jaarcijfers werden opgenomen maar volgens de externe accountant daarvoor wel van belang is, de
kwaliteit van prognoses en budgetten en de manier waarop een aantal bijzondere posten worden verwerkt, een
beoordeling van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de kwaliteit van de interne
informatievoorziening.
De controle over het jaar 2013 mondt uit in de volgende documenten:
1.

een controleverklaring bij de jaarrekening 2013 (zie overige gegevens);

2.

een Assurance rapport bij de naleving van de regelgeving betreffende de melding van nevenactiviteiten
en de verkoop van woningbezit;

3.

een Assurance rapport bij daarvoor aangewezen onderdelen van de Verantwoording Informatie (dVI), de
woningtoewijzingen en de aanbesteding van maatschappelijk vastgoed.

Voor adviesopdrachten op fiscaal gebied maakt de woningstichting gebruik van andere partijen dan de
momenteel aangestelde externe accountant.
De verantwoordelijke accountant en zijn teamleider woonden het gedeelte van de vergadering van de Raad bij
waarin de managementletter en het verslag van de externe accountant over het onderzoek van de jaarrekening
werd besproken en waarin werd besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. Tijdens deze vergadering
wordt de accountant en zo nodig de teamleider door de leden bevraagd over de reikwijdte, bevindingen, de
gekozen uitgangspunten, de risico´s en het kwalitatief oordeel.
Intern toezicht
Naast haar rol in de organisatiebesturing heeft de Raad ook de verantwoordelijkheid ten aanzien van haar eigen
functioneren. Onder deze noemer worden hier besproken de werkwijze, samenstelling van de Raad, de
zelfevaluatie en het honorarium.
Werkwijze
Naast het voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Toezicht is de voorzitter verantwoordelijk voor het
bewaken van de goede gang van zaken in de Raad, met bijzondere aandacht voor het naleven van de
Governancecode Woningcorporaties. De voorzitter is voor de directeur-bestuurder aanspreekpunt voor majeure
onderwerpen binnen de organisatie. Buiten de vergaderingen is er maandelijks informeel overleg, in ieder geval
voorafgaand aan een vergadering, tussen de voorzitter en de directeur-bestuurder waarbij de gang van zaken en
de agenda van de Raad wordt besproken.
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Samenstelling
De Raad bestaat uit vijf leden en kent geen vaste commissies. De Raad werkt met een profielschets, gerelateerd
aan de omvang, samenstelling en activiteiten, voor de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden. De
leden in de Raad worden primair voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen voor een volgende
zittingstermijn van vier jaar worden herbenoemd.
In het verslagjaar waren de heer De Man en mevrouw Wouda - Van der Giessen volgens rooster aftredend. De
heer De Man was niet herbenoembaar wegens het bereiken van de maximale benoemingsperiode. De Raad
dankt hem voor zijn kennis, ervaring, inbreng in discussies en betrokkenheid bij de volkshuisvesting. Op eigen
verzoek is op informele wijze afscheid genomen.
Op de algemene vergadering van 21 februari 2013 hebben de leden het besluit genomen om akkoord te gaan
met de herbenoeming per 1 augustus 2013 van mevrouw Wouda – Van der Giessen, voor een periode van vier
jaar. Mevrouw Wouda – Van der Giessen is voor de eerste keer herbenoemd.
In februari 2013 is een tijdelijke commissie ten behoeve van selectie van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht
benoemd. In het reglement van de Raad van Toezicht is een profiel opgenomen waarin de gewenste
deskundigheid en achtergrond van de leden wordt geschetst. Bij openstaande functies wordt zorgvuldig
afgewogen welk aandachtsterrein in de vacature wordt opgenomen. Rekening houdend met de aanwezige en
gewenste expertise in de Raad, de gewenste diversiteit en de specifieke eisen vanuit de woningstichting is voor
de werving van de nieuwe kandidaat in 2013 een profiel vastgesteld met daarbij het accent op het
aandachtsgebied vastgoedontwikkeling, marketing en communicatie. Op basis van onze profielschets /
kwaliteitseisen heeft de HBBW gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kandidaten voor te dragen. Middels
publicaties in de media heeft de HBWW kandidaten opgeroepen te solliciteren naar de vacante functie en heeft
men twee kandidaten voorgedragen aan de sollicitatiecommissie. De selectiecommissie heeft in juni 2013
kandidaten getoetst aan onder andere de profielschets, dit heeft geleid tot het voordragen aan de Raad van
mevrouw R.C. Kappetein. Mevrouw Kappetein is benoemd per 27 oktober 2013 voor een periode van 4 jaar.
Ultimo 2013 is alle gewenste deskundigheid aanwezig en is de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:
De heer J.J.M. Plasmans

voorzitter

Woonplaats

Hoogerheide

Geboortejaar

1940

Beroep

gepensioneerd (ACCON-AVM Accountants)
zelfstandig financieel- en bedrijfsadviseur

Nevenfuncties

-

Benoemd

2005, op voordracht van huurders

Herbenoemd

27 augustus 2012

Lopende termijn

2012 – 2016

Eindejaar:

2016
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De heer Ir. J.B.M.H. Gremmen

Lid (vice-voorzitter)

Woonplaats

Roosendaal

Geboortejaar

1945

Beroep

gepensioneerd (architect)

Nevenfuncties

lid van Monumentencommissie gemeente Roosendaal

Benoemd

2011

Herbenoemd

n.v.t.

Lopende termijn

2011 – 2015

Eindejaar

2019

Mevrouw R.C. Kappetein

lid

Woonplaats

Putte

Geboortejaar

1957

Beroep

lifecoach / re-integratie consulent

Nevenfuncties

Vrijwilliger Mantelzorg Bergen op Zoom
Vrijwilliger Staatsbosbeheer

Benoemd

2013

Herbenoemd

n.v.t.

Lopende termijn

2013-2017

Eindejaar

2021

De heer Mr. B.C.C. Melis

lid

Woonplaats

Huijbergen

Geboortejaar

1964

Beroep

gemeente secretaris

Nevenfuncties

-

Benoemd

2012

Herbenoemd

n.v.t.

Lopende termijn

2012 – 2016

Eindejaar

2020

Mevrouw Ing. W.E. Wouda-van der

lid

Giessen
Woonplaats

Halsteren

Geboortejaar

1961

Beroep

senior RO adviseur ingenieursbureau

Nevenfuncties

-

Benoemd

2009

Herbenoemd

1 augustus 2013

Lopende termijn

2013 - 2017

Eindejaar

2017

Onafhankelijkheid.
De samenstelling van de Raad is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk
opereren. De Raad waakt ervoor dat haar leden onafhankelijk zijn in de zin van de in de Governance Code
Woningcorporaties aangeduide criteria. Er hebben geen voormalige bestuursleden, leden van het college van
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B&W of van Provinciale Staten zitting in de Raad. In de statuten is opgenomen dat de HBWW twee leden van de
Raad voordraagt. Einde verslagjaar hadden twee leden (de heer Plasmans en mevrouw Kappetein) zitting in de
Raad op voordracht van de HBWW. Geen van de leden is of was in het verleden in dienst van Woningstichting
Woensdrecht, dan wel onderhoudt een directe of indirecte band met toeleveranciers of afnemers van de
woningstichting. Nevenfuncties van de leden van de Raad zijn / worden gemeld aan en goedgekeurd door de
Raad. In 2013 is door één lid een nevenactiviteit gemeld. Na advies door VTW is deze goedgekeurd door de
Raad. Terugkijkend is de Raad van oordeel dat elke toezichthouder zijn functie in 2013 onafhankelijk heeft
uitgeoefend.
In het verslagjaar hebben zich bij de besluitvorming door de Raad geen omstandigheden voorgedaan, noch
hebben er transacties plaatsgevonden, waarbij sprake was of zou kunnen zijn van mogelijke tegenstrijdige
belangen.
Zelfevaluatie
Elk jaar evalueert de Raad zijn eigen functioneren en de relatie met de directeur-bestuurder. Op 25 juli is de Raad
hiertoe bijeen geweest zonder het bestuur. De Raad heeft haar eigen functioneren, inclusief het functioneren van
de individuele leden van de Raad van Toezicht geëvalueerd. Tijdens deze bijeenkomst werden onder leiding van
de voorzitter, volgens een vast stramien de individuele leden beoordeeld.
De volgende onderwerpen zijn hierbij besproken:


de Raad als toezichthouder;



de Raad als adviseur en kwaliteit van de verantwoording;



de Raad als team en de positie van de individuele leden;



de Raad als werkgever, de visie, missie en strategie;



de rol van de voorzitter.

De Raad van Toezicht is van mening dat zij goed heeft gefunctioneerd en dat de samenstelling, anno 2013
voldoet aan de criteria en het profiel van de Raad. Door haar veelzijdigheid kan de Raad voldoende verschillende
invalshoeken aan de orde stellen en blijft ze scherp. De leden zijn goed op elkaar ingespeeld, hebben respect
voor elkaars visie en inbreng en zijn zeer betrokken bij de organisatie. De Raad heeft een open relatie met het
bestuur en er is wederzijds respect.
Binnen de Raad van Toezicht wordt besproken of kennis nog toereikend is en wie naar welke cursus of
bijeenkomst gaat aan de hand van het aanbod. Tijdens de zelfevaluatie is vastgesteld, dat:


geen actiepunten open staan;



de Raad voldoende divers is wat betreft expertise, inhoudelijkheid, deskundigheid, kennis van de sector,
ervaring, achtergrond, leeftijd en persoonlijkheid;



het niet noodzakelijk wordt geacht persoonlijke functioneringsgesprekken met leden van de Raad te
voeren;



voor de zelfevaluatie 2014 gebruik gemaakt zal worden van een externe partij.

Ook heeft de Raad van Toezicht het besluit om wel of geen commissies in te stellen geëvalueerd. De Raad van
Toezicht is van mening dat de open (financiële) discussie met de voltallige Raad zeer waardevol is voor de
toezichthoudende rol van alle leden. De Raad van Toezicht is van mening dat, door in openheid vragen te stellen
en verschillen van mening te bespreken, een betere besluitvorming wordt bereikt.
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Daarnaast is ook de integriteitcode aan de orde geweest en vastgesteld dat de Raad van Toezicht en de
directeur-bestuurder hieraan voldoen. Van deze evaluatie is een intern verslag opgemaakt.
Auditcommissie
De gehele Raad treedt op als auditcommissie en is daarmee belast met het toezicht op de werking van de interne
risicobeheersing en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door Woningstichting Woensdrecht,
de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de relatie met de
externe accountant.
De Raad is ervan overtuigd dat de vereiste ervaring in financiële en operationele controle, mede door de inbreng
van de financiële deskundigen, is gewaarborgd.
De taakopdracht is erop toe te zien dat de woningcorporatie passende procedures en controlesystemen
onderhoudt ter beheersing van de financiële en operationele risico’s waaraan de woningcorporatie is blootgesteld,
en ter controle van de juistheid en volledigheid van de financiële rapportage.

Honorering
Jaarlijks ontvangen de leden van de Raad een vaste financiële vergoeding. Voor de bepaling van de hoogte van
deze vergoeding is aansluiting gezocht bij de Adviesregeling ‘Honorering toezichthouders in woningcorporaties’
en wordt uitgegaan van de tijdsbesteding en een daarbij horend uurtarief. Er moet een evenwicht worden gezocht
tussen de benodigde professionaliteit en wat maatschappelijk te verantwoorden is. De voorzitter ontvangt 150%
van deze beloning. De honorering in het verslagjaar bedroeg voor de voorzitter € 6.000 en voor de overige leden
€ 4.000 excl. B.T.W. per jaar. Vanwege de fiscale wetgeving zijn de leden gekwalificeerd als “fictieve
werknemers”. Dat betekent dat er loonheffing wordt ingehouden. Vergoeding van onkosten vindt plaats op basis
van declaraties. In het boekjaar is in totaal € 24.554 aan de toezichthouders betaalbaar gesteld. Daarnaast is er
voor € 10.759 aan overige bestuurskosten gemaakt.
Externe legitimatie
De Raad legt in dit verslag publiek verantwoording af over de wijze waarop uitvoering aan haar taken en
verantwoordelijkheden werd gegeven. Daaronder wordt ook verstaan dat de Raad bijdraagt aan de externe
legitimatie van Woningstichting Woensdrecht. Achtereenvolgens worden de toepassing van relevante
governancecodes besproken, de manier waarop de woningstichting voeding houdt bij wat er in de lokale
samenleving speelt en de oordelen die deze lokale samenleving heeft over de maatschappelijke prestaties van
Woningstichting Woensdrecht.
Governancecode en Aedescode
Woningstichting Woensdrecht onderschrijft de in de Aedescode en Governancecode Woningcorporaties
vastgestelde beginselen. De Governancecode wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke
organisatie. Daarmee onderschrijven we de wenselijkheid van transparantie in bestuur en toezicht en het
afleggen van verantwoording daarover aan de leden en overige belanghouders. Uitgangspunt van deze code is
het principe “Pas toe of leg uit”, hetgeen inhoudt dat als een corporatie in een bepaalde situatie de code niet
volgt, zij dit in haar jaarrapport gemotiveerd zal moeten toelichten. Dat doet Woningstichting Woensdrecht in
hoofdstuk 10: ‘Verklaringen en rapporten’.
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Samenleving
De Raad van Toezicht is vanuit eigen waarneming en door de informatie die zij van de directeur-bestuurder
ontvangt van oordeel dat Woningstichting Woensdrecht voldoende inzicht heeft in de maatschappelijke
ontwikkelingen die voor de korte en lange termijn bepalend zijn voor Woningstichting Woensdrecht. De netwerken
waarin Woningstichting Woensdrecht participeert, waaronder de periodieke informatiebijeenkomsten met de
HBWW, zijn voldoende geschikt om relevante ontwikkelingen tijdig te signaleren en het te voeren beleid hierop af
te stemmen.
Oordeel van de maatschappij over de maatschappelijke prestaties
Woningstichting Woensdrecht laat zich eens in de vier jaar visiteren door een daartoe bevoegde onafhankelijke
organisatie. Dit is voor de eerste keer gebeurd in 2011. De uitkomsten van de visitatie zijn openbaar en
beschikbaar via de website van Woningstichting Woensdrecht.
Bij en door middel van de visitatie worden belanghouders in staat gesteld zich een oordeel te vormen over de
maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie. De belanghouders zijn over de maatschappelijke
prestaties van Woningstichting Woensdrecht in het algemeen tevreden en waarderen deze met een 6,9. Veel
waardering is er voor de dienstbaarheid en de bereidwilligheid van de woningcorporatie om haar klanten te
bedienen. De kwaliteit van de woningvoorraad en de kwaliteit van de dienstverlening scoren dan ook het hoogst.
Minder positief zijn de belanghebbenden over de ontwikkelkracht van de corporatie, daar waar het gaat om
complexe nieuwbouwplannen en woonzorgprojecten. Toch achten de meeste belanghebbenden ook deze
prestaties over het gemiddelde genomen voldoende. Sinds deze beoordeling in 2011 zijn voor bewoners en
belanghouders de maatschappelijke prestaties van Woningstichting Woensdrecht beter zichtbaar geworden. Na
jaren van voorbereiding wordt er nu op grotere schaal nieuwbouw gerealiseerd, worden woningen gerenoveerd
en werd gestart met de herstructurering van een deel van het bezit. In de contacten die de medewerkers van
Woningstichting Woensdrecht en de leden van de Raad van Toezicht hebben met belanghouders, wordt de
indruk gewekt van een meer positief oordeel over de maatschappelijke prestaties ten opzichte van voorgaande
jaren..
Samenvattend oordeel
Woningstichting Woensdrecht neemt actief deel aan het realiseren en in stand houden van goede
volkshuisvesting in de “thuismarkt” gemeente Woensdrecht. De corporatie gaat daarbij haar maatschappelijke
verantwoordelijkheden niet uit de weg. In een steeds veranderende maatschappij wordt zorg geboden voor een
goede huisvesting van bestaande en toekomstige huurders.
De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het bestuur op basis van de vastgestelde resultaatgebieden in het
ondernemingsplan 2009-2012, en de in 2012 besloten verlenging met tenminste 1 jaar, en het strategisch
voorraadbeleid bestuurt en dat bijna alle ambities behaald zijn. De noodzakelijke nieuw te bouwen
levensloopbestendige woningen zijn opgeleverd, in uitvoering of in voorbereiding. De projecten hebben de volle
aandacht. In het verslagjaar zijn 50 levensloopbestendige woningen opgeleverd en naar verwachting zullen in
2015 – 2016 de in voorbereiding zijnde woningen worden gerealiseerd in Putte en Hoogerheide.
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Ook in 2013 heeft Woningstichting Woensdrecht laten zien een stichting te zijn die oog heeft voor de diverse
belanghouders en zich bewust is van haar volkshuisvestelijke opgave. De Raad van Toezicht heeft waardering
voor de inzet, werkwijze en resultaten en spreekt haar dank uit aan alle betrokkenen bij de woningstichting die
mee helpen aan het realiseren van voornoemde opdracht. Tevens bedankt zij directeur-bestuurder en alle
medewerkers voor de in 2013 betoonde inzet en behaalde resultaten en vertrouwt er op dat ook in 2014 gewerkt
zal worden aan de gestelde volkshuisvestelijke doelstellingen.
Verklaring van de Raad van Toezicht
De omgeving waarin Woningstichting Woensdrecht werkzaam is, is aan verandering onderhevig. Er zijn invloeden
van buitenaf die niet altijd te voorspellen zijn of vooraf goed in te schatten. Dit heeft vooral gevolgen voor het
tijdstip waarop begrote investeringen daadwerkelijk kunnen worden gedaan. Ook ontstaan er soms nieuwe
inzichten in de boekhoudkundige verwerking van zaken. Gaandeweg leidt dit tot verschillen tussen de begroting
en het uiteindelijke resultaat. Ook in 2013 is dit het geval. Het grootste verschil tussen de begroting en het
gerealiseerde resultaat wordt bepaald door het opnemen van voorzieningen voor de achtergestelde lening en de
rentevergoeding van het WIF. Verder zijn er positieve resultaten in de onderhoudslasten doordat tijdelijk een
verlaagd B.T.W. tarief van toepassing is, door gunstige aanbestedingsresultaten en het uitstellen van een
onderhoudsingreep naar 2015 in het kader van efficiënter werken.
De afschrijvingen zijn hoger dan begroot door het activeren van onderhoudsingrepen aan de bestaande
woningvoorraad. Door per saldo het positievere resultaat zou de te betalen vennootschapsbelasting hoger zijn
dan begroot. Door gebruik te maken van mogelijkheden in de VSO2, is de belastingplicht voor 2013 voor de
woningstichting tot nul teruggebracht. De Raad is van mening dat, ondanks de verschillen tussen het begrote en
gerealiseerde resultaat, de organisatie in voldoende mate 'in control' is en de prestaties zijn geleverd die verwacht
mochten worden.
De Raad stelt verder vast dat er in het verslagjaar geen aanleiding is geweest om besluiten van directeurbestuurder te schorsen of ongedaan te maken.
De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het rapport van de woningstichting over het boekjaar 2013 en
heeft de jaarrekening over 2013 overeenkomstig artikel 24, lid 4 van de statuten goedgekeurd. De opgemaakte
jaarstukken over 2013 omvatten het volkshuisvestingsverslag, de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31
december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013 en de toelichting
hierop. De jaarrekening is, in overeenstemming met de opdracht, zoals uiteengezet in de opdrachtbevestiging
d.d. 28 november 2013, gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien door Deloitte
Accountants te Breda. Daarnaast heeft Deloitte Accountants het volkshuisvestingsverslag beoordeeld.
De Raad heeft kennis genomen van de goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening, het Assurance
rapport bij het volkshuisvestingsverslag en het accountantsverslag van Deloitte, waarin bevindingen en
aanbevelingen zijn geformuleerd naar aanleiding van deze jaarstukken. De jaarstukken, het accountantsverslag
en de reactie van de directie op de in dit verslag benoemde actiepunten, zijn met de heer De Leeuw RA, partner
van Deloitte, op 27 mei 2014 besproken.
Gegeven de toelichtingen van de bestuurder, de controller en de rapportages en toelichtingen van Deloitte, kan
de Raad zich als intern toezichthouder van de stichting met de inhoud van deze jaarstukken verenigen en heeft
de Raad de jaarstukken 2013 overeenkomstig goedgekeurd.
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Deze goedkeuring leidde tot de decharge van de bestuurder en de Raad van Toezicht voor het gehouden
toezicht. Bij het vaststellen van de jaarrekening van de woningstichting over 2013 en de in de jaarrekening
voorgestelde resultaatbestemming bedraagt het positieve jaarresultaat over het verslagjaar 2013 € 3.118.238.
Hoogerheide, 27 mei 2014

Woningstichting Woensdrecht – Jaarrapport 2013

90

10.

VERKLARINGEN EN RAPPORTEN
Met dit jaarrapport wil Woningstichting Woensdrecht inzicht geven in de activiteiten en prestaties van 2013 en
daarover verantwoording afleggen. We zijn een betrouwbare woningcorporatie, die gezien kan worden als een
private onderneming met een maatschappelijke missie. Onze verantwoording richt zich daardoor niet alleen op
(lokale) belanghouders en samenwerkingspartners, maar ook op landelijke toezichthouders zoals het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Hoe het interne
toezicht binnen onze corporatie wordt uitgevoerd kunt u lezen in hoofdstuk 6 in de paragraaf "Governance" en in
hoofdstuk 9 in het verslag van de Raad van Toezicht. Dit hoofdstuk behandelt in aanvulling daarop enkele
verklaringen van de accountant, beoordelingen van het ministerie en toelichtingen zoals die in de
Governancecode Woningcorporaties ofwel Aedes Code worden gevraagd.
Financiële beoordeling
Op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) beoordeelt het CFV jaarlijks onze financiële
continuïteit en brengt daarover advies uit aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst (nu ondergebracht bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Op grond van de ingediende verantwoordingsinformatie: prognosegegevens 2013-2017, de dVi over het verslagjaar 2013 en andere informatie verricht het
CFV risicogericht onderzoek op een zestal toezichtterreinen die van invloed kunnen zijn op de financiële
continuïteit van een corporatie. Die terreinen zijn: kwaliteit financiële informatie, behoud maatschappelijk
gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen. De ontwikkeling
van het volkshuisvestelijk vermogen blijft voor Woningstichting Woensdrecht voor verslagjaar 2013 en de
prognose jaren ruimschoots boven de minimum noodzakelijk geachte vermogensbuffer van 20%.
Het onderzoek door CFV op de zes toezichtterreinen vindt plaats aan de hand van signalen. Bij de beoordeling
richt het CFV zich op de signalen die "aanslaan", doordat een grenswaarde is overschreden. De beoordeling start
met een bureauonderzoek waarin aan de hand van reeds beschikbare informatie of via een snelle afstemming
met de corporatie een verklaring voor de eventuele overschrijding van de grenswaarden wordt gezocht. Het nader
onderzoek leidt tot een diepgaander onderzoek bij en contact met de corporatie. Het bij Woningstichting
Woensdrecht uitgevoerde bureauonderzoek geeft CFV geen aanleiding tot opmerkingen of nader onderzoek.
Deze beoordeling geeft CFV geen aanleiding tot het doen van interventies.
Op basis van de vorig jaar ingediende verantwoordingsstukken heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
een integrale beoordeling van onze kredietwaardigheid uitgevoerd. In de beoordelingsbrief 2012 spreekt het
WSW uit dat wij kredietwaardig zijn. Op basis van de ingediende verantwoordingcijfers, meerjarenbegroting en
voorgenomen projecten is een faciliteringsvolume afgegeven voor de jaren 2013 t/m 2015 van € 16,35 miljoen.
Dit alles betekent dat we in financiële zin een stabiele basis hebben om daarmee onze ambities waar te maken
en onze plannen te realiseren.
Oordeelsbrief Ministerie van BZK en Assurance-rapport accountant
Jaarlijks stuurt het ministerie van Wonen en Rijksdienst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ons een brief
waarin zij op grond van het BBSH een oordeel geeft over onze werkzaamheden in het voorafgaande jaar. In de
brief komen twee onderwerpen aan de orde, de financiële positie en de mate waarin wij de wetten en andere
relevante regels hebben nageleefd.
Ten aanzien van de financiële positie baseert het ministerie haar oordeel op basis van de beoordeling van het
CFV. Betreffende de financiële positie sluit het ministerie zich volledig aan bij het oordeel van het CFV.
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Uit de verantwoordingsstukken over verslagjaar 2012 en het Assurance-rapport van de accountant maakt het
ministerie op dat de accountant oordeelt dat, inzake de naleving van de regelgeving voor verkoop van bezit, alle
van materieel belang zijnde aspecten zijn nageleefd. De accountant heeft hierbij opgemerkt dat een verkochte
woning niet is voorzien van een gevalideerd taxatierapport. Bij de eerste woning die in 2012 verkocht werd, was
er wel een taxatierapport (zoals gebruikelijk) maar dit was nog niet een zogenaamd gevalideerd taxatierapport,
volgens de nieuwe MG-regels. De woning is echter eerder getaxeerd en in de verkoop gegaan dan deze MGregeling is ingegaan. Onze procedure is uiteraard aangepast waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van
gevalideerde taxatierapporten.
De rechtmatige naleving van de wet- en regelgeving gaat verder in op de toewijzing van de woningen in het kader
van de "tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang" onderdeel van het staatssteundossier.
Onze corporatie heeft zich ten doel gesteld om aan deze regelgeving te voldoen en heeft zich ingespannen om dit
doel daadwerkelijk te halen. De controlerend accountant Deloitte Accountants B.V. heeft de juistheid en
volledigheid van onze toewijzingen kunnen vaststellen en dat woongelegenheden voor 90% of meer aan de juiste
huishoudens zijn toegewezen. In haar oordeel komt het ministerie tot de conclusie dat wij hiermee voldoen aan
de vereisten voor de staatssteunregeling.
Governancecode Woningcorporaties
Per 1 juli 2011 is de Governancecode Woningcorporaties van kracht. Met deze code, die door branchevereniging
Aedes in 2006 werd overgenomen als ‘verenigingscode’, wordt mede richting gegeven aan de wijze van besturen,
beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen.
Voor het jaarrapport van Woningstichting Woensdrecht zijn de onderstaande bepalingen uit de code van belang.
Per bepaling wordt aangegeven in welk hoofdstuk van het jaarrapport daar nader op wordt ingegaan.
Uitwerking Governancecode Woningcorporaties

Vindplaats in het jaarrapport 2013

Hoofdlijnen governancestructuur (I.1)

Hoofdstuk 6 “Ondernemend’, paragraaf ‘Governance”

Uitwerking code bij Woningstichting Woensdrecht (I.2)

Hoofdstuk 10 “Verklaringen en rapporten”

Toelichting op reglement Toezicht en Bestuur (II.1.1)

Hoofdstuk 9 “Verslag Raad van Toezicht”

Inzicht in risicobeheersing en controle (II.1.5)

Hoofdstuk 2 “Bestuursverslag” en Hoofdstuk 6
“Ondernemend”, paragraaf “Financiën en financieel
beleid”

Werkzaamheden klachtenadviescommissie (II.1.8)

Hoofdstuk 6 “Ondernemend”, paragraaf “Governance”

Tegenstrijdige belangen (II.3.4 en III.6.3)

Hoofdstuk 2 “Bestuursverslag” en Hoofdstuk 9
“Verslag Raad van Toezicht”

Onafhankelijkheid RvT (III.2.1)

Hoofdstuk 9 “Verslag Raad van Toezicht”

Samenstellen en rol kerncommissies (lll.5)

Hoofdstuk 9 “Verslag Raad van Toezicht”

Rechtspositie en bezoldiging bestuur (lll.7)

Hoofdstuk 9 “Verslag Raad van Toezicht”

Evaluatie accountant (IV.2.3)

Hoofdstuk 9 “Verslag Raad van Toezicht”
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De voornaamste punten waarin Woningstichting Woensdrecht afwijkt van de Governancecode Woningcorporaties zijn:


de bestuurder van Woningstichting Woensdrecht is op grond van zijn arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd benoemd. Voor een toekomstige bestuurder is nog geen ander beleid door de Raad
vastgesteld. Bij ongewijzigd beleid zal de toekomstige bestuurder bij Woningstichting Woensdrecht voor
onbepaalde tijd worden benoemd, dit in tegenstelling tot de 4 jaar zoals voorgesteld in de
Governancecode Woningcorporaties;



de bestuurder is benoemd vóór invoering van de code en de woningstichting is daarmee gebonden aan
het arbeidscontract en de daarin bepaalde voorwaarden betreffende ontslagvergoeding. De
ontslagvergoeding is daardoor niet beperkt tot het vaste deel van de bezoldiging over een jaar;



door middel van de begroting en een jaarplan met daarbij opgenomen de beschreven doelen vraagt het
bestuur goedkeuring aan de Raad. Tijdens het proces legt het bestuur over de doelen meer
gedetailleerde gegevens ter verantwoording af. De Raad is van mening dat de leden via het jaarplan en
de begroting voldoende in staat zijn op de in art. ll,1,1 van de Governancecode Woningcorporaties
genoemde onderwerpen te kunnen oordelen. De verantwoording achteraf vindt onder meer plaats
middels de viermaandelijkse managementrapportages.



wanneer de externe accountant wordt benoemd of herbenoemd bepaalt de Raad naar eigen inzicht, dit
in tegenstelling tot de Governancecode Woningcorporaties. Bestuur en Raad evalueren jaarlijks de
resultaten van de werkzaamheden. Gebruikelijk is dat de daadwerkelijke controle van administratie en
jaarrekening om de paar jaar door nieuwe medewerkers van het accountantskantoor wordt uitgevoerd.



de aanbeveling om een auditcommissie aan te stellen wordt niet opgevolgd. Overleg met de externe



de aanbeveling om een selectie- en remuneratiecommissie aan te stellen wordt eveneens niet

accountant vindt eenmaal per jaar plaats met de voltallige Raad, directeur-bestuurder en controller.
opgevolgd. Besluiten over beloning en benoeming van de leden van de Raad en beloning en benoeming
van de directeur-bestuurder worden collectief genomen. Het werving- en selectieproces is gedelegeerd
aan een commissie bestaande uit de voorzitter en bij toerbeurt één lid van de Raad en directeurbestuurder.


de samenstelling van de Raad en de zittingsduur van enkele leden komt niet volledig overeen met de
code welke uitgaat van een maximale zittingsperiode van 2 maal 4 jaar (art. III.3.5). Deze afwijking wordt
de komende jaren opgelost omdat de heer Plasmans aan het eind van de lopende zittingsperiode niet
herbenoembaar is. Bovendien geschiedde de herbenoeming van de heer Plasmans in de periode toen
er nog sprake was van een maximale periode van 3 maal 4 jaar.

Tot slot
Ingevolge het bepaalde in de statuten heeft de directeur-bestuurder van Woningstichting Woensdrecht het
jaarrapport en de jaarrekening 2013 ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
De directeur-bestuurder heeft de stukken tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht van 27 mei 2014
besproken, waarbij tevens kennis is genomen van de bevindingen en de uitgebrachte in de jaarrekening
opgenomen controleverklaring van de onafhankelijke accountant: Deloitte Accountants te Breda.
Mede op grond van de bevindingen en verklaring is de directeur-bestuurder van Woningstichting Woensdrecht tot
vaststelling van het jaarrapport, het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening 2013 overgegaan en heeft de
Raad van Toezicht hieraan goedkeuring gegeven.

Woningstichting Woensdrecht – Jaarrapport 2013

93

In het kader van artikel 26.2m van het BBSH verklaren wij dat de middelen uitsluitend zijn besteed in het belang
van de volkshuisvesting.
Datgene wat we hebben gepresteerd is alleen mogelijk met de inzet van velen. Onze waardering gaat daarbij uit
naar onze medewerkers, waarvan we als organisatie veel vragen en verwachten. De inzet die we van hen mogen
ontvangen, is zeker een bedankje waard. Onze waardering gaat daarnaast uit naar allen die zich samen met ons
hebben ingezet ten behoeve van de volkshuisvesting in de gemeente Woensdrecht.
Hoogerheide, 27 mei 2014
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11.

JAARREKENING
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(NA BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)

ACTIVA

31 december 2013
€

€

31 december 2012
€

€

VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
- Sociaal vastgoed in exploitatie
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Totaal materiële vaste activa

VASTGOEDBELEGGINGEN
- Commercieel vastgoed in exploitatie
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal vastgoedbeleggingen

FINANCIELE VASTE ACTIVA
- Latente belastingvorderingen
- Te vorderen BWS-subsidies
- Leningen u/g
Totaal financiële vaste activa

28.517.676
873.821
339.077
--------------------------

19.488.632
7.434
--------------------------

1.797.228
152.137
2.170.000
--------------------------

Totaal vaste activa

29.730.574

19.496.066

4.119.365
-------------------------53.346.005
=============

24.458.213
1.201.473
349.469
--------------------------

10.963.322
2.819.801
--------------------------

256.954
214.161
3.000.000
--------------------------

26.009.155

13.783.123

3.471.115
-------------------------43.263.393
=============

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Gemeenten
- Overige vorderingen
- Overlopende activa
Totaal vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

TOTAAL
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33.434

105.374
3.010
141.943
83.233
--------------------------

333.560

41.027

55.067
3.823
95.876
948.067
--------------------------

1.102.833

2.683.159
-------------------------3.050.153
=============

9.164.110
-------------------------10.307.970
=============

56.396.158
=============

53.571.363
=============
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(NA BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
- Groepsvermogen
- Aandeel van derden in het groepsvermogen
Groepsvermogen

VOORZIENINGEN
- Latente belastingverplichtingen
- Onrendabele investeringen en herstructureringen
- Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen

LANGLOPENDE SCHULDEN
- Leningen kredietinstellingen
- Waarborgsommen
- Overige schulden
Totaal langlopende schulden

KORTLOPENDE SCHULDEN
- Schulden aan kredietinstellingen
- Schulden aan leveranciers
- Belastingen en premies sociale verzekering
- Overige schulden
- Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

TOTAAL
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31 december 2013
€

40.672.741
0
--------------------------

0
0
34.946
--------------------------

11.001.774
5.370
13.490
--------------------------

2.917.799
290.277
407.152
606.076
446.533
--------------------------

€

40.672.741
=============

34.946
=============

11.020.634
=============

4.667.837
=============

56.396.158
=============

31 december 2012
€

37.554.503
0
--------------------------

15.709
376.017
37.012
--------------------------

11.519.573
14.320
16.740
--------------------------

2.065.441
1.292.216
196.746
50.849
432.237
--------------------------

€

37.554.503
=============

428.738
=============

11.550.633
=============

4.037.489
=============

53.571.363
=============
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013

Boekjaar 2013
€

Boekjaar 2012
€

6.807.023
205.716
0
143.130
43.206
-------------------------7.199.075
=============

6.386.455
192.542
0
468.456
62.791
-------------------------7.110.244
=============

1.440.361

1.415.540

0
591.718
70.136
99.459
1.045.040
44.856
122.171
827.943
-------------------------4.241.684
=============

0
594.552
67.962
97.833
1.599.234
43.867
110.009
598.734
-------------------------4.527.731
=============

2.957.391
=============

2.582.513
=============

-1.039.867

0

128.209
84.503
-518.582
--------------------------1.345.737
=============

128.839
303.517
-550.035
--------------------------117.679
=============

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
VOOR BELASTINGEN

1.611.654
=============

2.464.834
=============

- Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
- Resultaat deelnemingen

1.506.584
0
-------------------------3.118.238
=============

-514.494
0
-------------------------1.950.340
=============

0
-------------------------3.118.238
=============

0
-------------------------1.950.340
=============

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
- Huuropbrengsten
- Opbrengsten servicecontracten
- Overheidsbijdragen
- Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
- Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN
- Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
- Overige waardeveranderingen (im)materiële
vaste activa en vastgoedportefeuille
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Onderhoudslasten
- Leefbaarheid
- Lasten servicecontracten
- Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
- Waardeverandering financiële vaste activa en van effecten
- Opbrengst van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
- Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
- Rentelasten en soortgelijke kosten
SALDO FINANCIELE BATEN EN LASTEN

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
NA BELASTINGEN
- Buitengewone baten en lasten
RESULTAAT NA BELASTING
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TOELICHTING WAARDERINGSGRONDSLAGEN GECONSOLIDEERD
Algemeen
Woningstichting Woensdrecht is op 25 juni 1968 opgericht en houdt zich bezig met werkzaamheden op het
gebied van volkshuisvesting, welzijn, zorg en dienstverlening en het (doen) realiseren van bouwwerken,
exploitatie van onroerend goed, managementactiviteiten en het houden van deelnemingen die zich bezig
houden met voornoemde werkgebieden. De onderneming is gevestigd te Hoogerheide aan de Jan van der
Heijdenstraat 14 en staat aan het hoofd van de WSWoensdrecht groep. Zij is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20054748.
Woningstichting Woensdrecht heeft besloten tot het oprichten van WSWoensdrecht Holding B.V. en
WSWoensdrecht Vastgoed B.V. met als doel haar niet-DAEB activiteiten hier in onder te brengen.
Woningstichting Woensdrecht streeft ernaar om het verschil tussen sociale activiteiten en niet-DAEB
activiteiten zo helder en transparant mogelijk te laten zijn.
Wettelijk kader en richtlijn voor de jaarverslaggeving
Op grond van artikel BW 2:360, derde lid, is Woningstichting Woensdrecht verplicht tot het opstellen van
een jaarrekening volgens BW 2 titel 9. Het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector) legt in artikel 26,
eerste lid, eveneens de verplichting op aan Woningstichting Woensdrecht om een jaarrekening op te maken
volgens BW 2 titel 9. Deze jaarrekening is opgesteld met in achtneming van BW 2, titel 9 en de richtlijnen
die de Raad voor de Jaarverslaggeving voorschrijft in het algemeen en richtlijn RJ645 (herzien in 2011)
voor de jaarverslaggeving door woningcorporaties in het bijzonder. De herziene richtlijn RJ645 wordt vanaf
het verslagjaar 2012 toegepast.
Consolidatie en kapitaalbelangen
Deze jaarrekening betreft een geconsolideerde jaarrekening van de WSWoensdrecht Groep.
De hierna vermelde vennootschappen maken deel uit van de economische eenheid de WSWoensdrecht
Groep. Aan het hoofd van de groep staat Woningstichting Woensdrecht. Geconsolideerd worden de
financiële gegevens van Woningstichting Woensdrecht en de zich conform het artikel BW 2:24a
kwalificerende dochtermaatschappijen WSWoensdrecht Holding B.V. te Hoogerheide (100% belang) en
WSWoensdrecht Vastgoed B.V. te Hoogerheide (100% belang). Consolidatie vindt plaats volgens de
integrale methode. Intercompany-verhoudingen waaronder intercompany-winsten zijn in de
geconsolideerde stukken geëlimineerd.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Uit hoofde van artikel 29, eerste lid, van het BBSH wordt er een accountantscontrole toegepast op deze
jaarrekening. Deloitte Accountants B.V. heeft voor de jaarrekening over 2013 een controle uitgevoerd en
haar oordeel in een controleverklaring weergegeven. Alhoewel deze accountantscontrole niet voortvloeit uit
art. BW 2:393, het deskundigenonderzoek, geeft deze controleverklaring, gezien de aard en de omvang
van de controlewerkzaamheden, ons inziens aan de gebruikers van deze jaarrekening een zelfde mate van
zekerheid omtrent het getrouwe beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen en het
resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en liquiditeit.
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Ingevolge artikel 2:382a BW vermelden wij hier de honoraria van
Deloitte Accountants; betaald in de jaren

2012

2011

23.280

26.937

42.131

7.865

8.372

958

andere niet controlediensten

0

0

893

adviesdiensten fiscaal

0

0

0

31.145

35.309

43.982

onderzoek jaarrekening
andere controle-opdrachten

Totaal betaald honoraria

2013

Stelselwijzigingen en schattingswijzigingen
In 2013 heeft er geen stelsel- of schattingswijziging plaatsgevonden. Woningstichting Woensdrecht past
vanaf verslagjaar 2012 de herziene Richtlijn voor de jaarverslaggeving, 645 Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting toe. In deze herziene Richtlijn is een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen
betreffende de classificatie van het vastgoed in exploitatie naar de categorieën sociaal vastgoed en
commercieel vastgoed, waarbij Woningstichting Woensdrecht het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel
aanmerkt. Vanaf 2012 is tevens sprake van een verdergaande toepassing van de componentenbenadering
en is de wijze van afschrijving herzien van annuïtair naar lineair waardoor er een andere inschatting wordt
gemaakt van het waardeverloop door afschrijving. Kijkend naar het verwachte gebruik en prestatieeenheden die onze bedrijfsmiddelen van jaar tot jaar leveren, komt dit overeen met een lineaire
(gelijkmatige) afschrijving.

Waardering in het algemeen
De huidige wetgeving en richtlijnen voor de jaarverslaggeving bieden een keuzevrijheid in het waarderen
van de activa en passiva tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Woningstichting Woensdrecht kiest voor de waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het
resultaat op de grondslag van verkrijging- of vervaardigingprijs of nominale waarde, tenzij hierna anders is
vermeld. Woningstichting Woensdrecht hanteert de historische kostprijs als uitgangspunt voor de
waardering van het sociaal en commercieel vastgoed en geeft in de toelichting middels de
bedrijfswaardeberekening inzicht in de actuele waarde van de materiële vaste activa in exploitatie.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Bij het samenstellen
van de balans en de winst- en verliesrekening is zoveel mogelijk een bestendige gedragslijn aangehouden.
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en alle
hierin opgenomen bedragen luiden in euro’s.
Classificatie van het vastgoed
De nieuwe richtlijn RJ645 schrijft voor dat een toegelaten instelling aangaande de typologie van het
vastgoed een onderverdeling dient te maken naar sociaal of naar commercieel vastgoed. Deze
zogenaamde classificatie heeft een overeenstemming met de splitsing tussen (Diensten van Algemeen
Economisch Belang) DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed. Woningstichting Woensdrecht heeft haar
dure en middeldure huurwoningen reeds ondergebracht in WSWoensdrecht Vastgoed B.V. Hierdoor
classificeren alle huurwoningen die thans in de woningstichting worden geëxploiteerd zich als sociaal
vastgoed. Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens.
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De bedrijfsruimten worden geclassificeerd als commercieel vastgoed en bevinden zich hoofdzakelijk in
WSWoensdrecht Vastgoed B.V. Enige uitzondering hierop vormen een tweetal bedrijfsruimten die
onderdeel uitmaken van het complex Meulenberg te Huijbergen en niet juridisch zijn (af)gesplitst.

Balanswaardering
Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt
vastgesteld. Alle woningen die door Woningstichting Woensdrecht worden geëxploiteerd worden derhalve
geclassificeerd als sociaal vastgoed. 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 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.
Woningstichting Woensdrecht kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien het beleid
gericht is op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid staat hierbij
centraal. Het uitgangpunt van beleid is dat nagenoeg alle woningen in exploitatie blijven en benodigd zijn
voor het huisvesten van onze doelgroepen.
Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Of sprake is
van een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks getoetst op basis van boekwaarde versus
bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de
bedrijfswaarde duurzaam overschrijdt en wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt onder de post
overige waardeverminderingen van materiële vaste activa.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Over de boekwaarde van grond wordt niet
afgeschreven, aangezien hierbij geen sprake is van technische of economische slijtage.
De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire afschrijvingsmethode waarbij gerekend wordt met
de onderstaande afschrijvingstermijnen voor de onderscheidende componenten:
-

grond in erfpacht

50 jaar

-

bouwkosten

50 jaar

-

installaties

20 jaar

-

inrichting

30 jaar

-

warmte-isolatie/woningverbeteringen

25 jaar

of de restduur van de betreffende produktmarktcombinatie.
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de
onderhoudsuitgaven die betrekking hebben op componenten die worden vervangen niet ten laste van de
winst- en verliesrekening gebracht maar opnieuw geactiveerd onder de betreffende
produktmarktcombinatie.
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De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van het saldo van de geprognosticeerde
kasstromen verbonden met de toekomstige inkomsten en uitgaven over de geschatte resterende
economische levensduur van investeringen. Er wordt bij de bepaling van de bedrijfswaarde geen rekening
gehouden met eventuele verkoop van woningen. Bij het bepalen van de restwaarde wordt een inschatting
gemaakt van de restwaarde van de grond(kosten).
Clustering van kasstroomgenererende eenheden sluit aan bij het interne beleid en bedrijfsvoering. De
clustering tot produktmarktcombinaties wordt gekozen op basis van de kenmerken: doelgroep, markt, wijk
en leeftijd van woningen. Deze kenmerken dienen voor de te clusteren woningen overeen te komen als
voorwaarde om tot dezelfde produktmarktcombinatie te behoren.
Betreffende de kenmerken doelgroep en markt worden de verschillende huishoudtypen aan de hand van
hun woonwensen geclassificeerd naar woonvorm en aantal slaapkamers:
-

eenpersoonshuishoudens (starters): gestapelde woningen met minimaal een slaapkamer;

-

een-/tweepersoonshuishoudens: gestapelde of grondgebonden woningen met minimaal twee
slaapkamers;

-

gezinnen/meerpersoonshuishoudens: grondgebonden woningen met drie of meer slaapkamers;

-

senioren: gestapelde (met lift) of grondgebonden woningen met minimaal twee slaapkamers; de
primaire vertrekken zijn gelijkvloers;

-

bijzondere doelgroepen: diverse (eventueel speciaal ontwikkelde) woonvormen.

Ten aanzien van de geografische ligging en clustering worden als afzonderlijke markten beschouwd de
volgende kernen en wijken: Hoogerheide, Heiakkers, Woensdrecht, Huijbergen, Putte en Ossendrecht. Bij
de clustering of toevoeging aan produktmarktcombinaties dienen complexen deel uit te maken van
eenzelfde decennium.
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden verder de volgende uitgangspunten:
-

een gemiddelde huurstijging van 4% in het jaar 2014;

-

vanaf het jaar 2015 tot en met 2017 een jaarlijkse huurverhoging van 3,5%;

-

vanaf het jaar 2018 een jaarlijkse huurverhoging van 2%;

-

een huurderving van 0,5%;

-

een stijging van de variabele lasten tot einde levensduur met 2%, waarbij de uitgaven voor
het planmatig onderhoud gebaseerd zijn op de meerjarenbegroting onderhoud;

-

een disconteringsvoet van 5% (= de gemiddelde vermogenskostenvoet van eigen en vreemd
vermogen);

-

een levensduur van 50 jaar tenzij in het strategisch voorraadbeleid anders is vastgesteld;

-

een minimale restant levensduur van 5 jaar tenzij uit beleidsvoornemen een eerdere
beëindiging van de exploitatie te voorzien is;

-

er wordt geen rekening gehouden met opbrengsten vanuit verkopen. In de meerjarenbegroting met
een tijdshorizon van 10 jaar zijn enkele te verkopen woning opgenomen. Het gaat echter maar om
een beperkt aantal woningen die voor verkoop in aanmerking komen. Uit oogpunt van
voorzichtigheid en gezien de huidige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt, worden er geen
verkoopopbrengsten huurwoningen ingerekend.
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Vastgoed (sociaal vastgoed) in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van
toekomstige verhuurexploitatie als sociaal vastgoed. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen
de tot en met de balansdatum uitgegeven verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs onder aftrek van een
bijzondere waardevermindering bestaande uit het onrendabele deel van de investering. Indien de
bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de
onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening voor onrendabele investeringen en
herstructurering aan de creditzijde van de balans opgenomen.
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs en bijkomende kosten.
Er wordt geen rente toegerekend aan vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. Afschrijving
vindt eerst plaats nadat de betreffende complexen in exploitatie zijn genomen.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van
de verwachte economische levensduur. De afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem. Over
de boekwaarde van grond wordt niet afgeschreven, aangezien hierbij geen sprake is van technische of
economische slijtage.
De afschrijvingstermijnen bedragen respectievelijk voor:
gebouwen

50 jaar

-

cv-installaties

20 jaar

-

bestrating

25 jaar

-

inventaris / automatisering

5 jaar

-

vervoermiddelen

5 jaar

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed (niet DAEB) in exploitatie
Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het
bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.
Commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Of
sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks getoetst op basis van boekwaarde versus
bedrijfswaarde. Voor de berekening van de bedrijfswaarde worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als
vermeld onder sociaal vastgoed in exploitatie. Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag
waarmee de boekwaarde de bedrijfswaarde duurzaam overschrijdt en wordt direct in de winst-enverliesrekening verwerkt onder de post overige waardeverminderingen van materiële vaste activa.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Over de boekwaarde van grond wordt niet
afgeschreven, aangezien hierbij geen sprake is van technische of economische slijtage.
De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire afschrijvingsmethode waarbij gerekend wordt met
de onderstaande afschrijvingstermijnen voor de onderscheidende componenten:
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-

bouwkosten

50 jaar

-

installaties

20 jaar

-

inrichting

30 jaar

-

warmte-isolatie/woningverbeteringen

25 jaar

of de restduur van de betreffende produktmarktcombinatie.
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de
onderhoudsuitgaven die betrekking hebben op componenten die worden vervangen niet ten laste van de
winst- en verliesrekening gebracht maar opnieuw geactiveerd onder de betreffende
produktmarktcombinatie.
Clustering van kasstroomgenererende eenheden sluit aan bij het interne beleid en bedrijfsvoering. De
clustering tot produktmarktcombinaties is evenals voorgaande jaren gekozen op basis van doelgroep,
markt, wijk en leeftijd van woningen.
De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed wordt bepaald op basis van het beleidsuitgangspunt het
onroerend goed gedurende de restant levensduur te exploiteren. Er worden derhalve geen
verkoopopbrengsten ingerekend in de bedrijfswaarde. De verwachte uitgaande kasstromen worden mede
bepaald aan de hand van de normen uit de exploitatiewijzer vastgoed van het Taxatie Management
Instituut en de meerjarenbegroting planmatig onderhoud van het betreffende vastgoed. Op de
huurcontracten wordt een correctie voor markttechnische ontwikkelingen toegepast om te komen tot de
reële waardebepaling. Het beleid voor het vastgoed geeft aan dat het vastgoed de strategie van
doorexploiteren heeft.
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden verder de volgende uitgangspunten:
-

een gemiddelde huurstijging van 0,8% over 2014 ;

-

een gemiddelde huurstijging van 1,5% vanaf 2015;

-

een huurderving frictieleegstand van 0,5%;

-

een stijging van de variabele lasten tot einde levensduur met 2%, waarbij de uitgaven voor

-

een disconteringsvoet van 5% (= de gemiddelde vermogenskostenvoet van eigen en vreemd

het planmatig onderhoud gebaseerd zijn op de meerjarenbegroting onderhoud;
vermogen);
-

een levensduur van 50 jaar tenzij in het strategisch voorraadbeleid anders is vastgesteld.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Er zijn geen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden.
Vastgoed (niet-DAEB) in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging betreft complexen in
aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie als commercieel vastgoed. De complexen in
aanbouw worden gewaardeerd tegen de tot en met de balansdatum uitgegeven verkrijgingsprijs/
vervaardigingsprijs onder aftrek van een bijzondere waardevermindering bestaande uit het onrendabele
deel van de investering.
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Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in
ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening voor onrendabele
investeringen en herstructurering aan de creditzijde van de balans opgenomen.
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs en bijkomende kosten.
Er wordt geen rente toegerekend aan het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.
Afschrijving vindt eerst plaats nadat de betreffende complexen in exploitatie zijn genomen.

Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
De latente belastingvorderingen worden gewaardeerd aan de hand van het actuele belastingtarief van 2025% vennootschapsbelasting tegen nominale waarde en/of tegen contante waarde, teruggerekend vanaf
het moment dat het tijdelijke verschil tussen de commerciële en fiscale waardering naar verwachting in het
resultaat tot uitdrukking komt.
Het verschil met de op basis van de fiscale winstberekening verschuldigde belasting komt tot uitdrukking in
de voorziening voor latente belastingverplichtingen en/of een latente belastingvordering.
Ingevolge de invoering van de belastingplicht voor corporaties begin 2008 is er een tijdelijk verschil in
commerciële en fiscale boekwaarde, deze belastinglatenties worden gewaardeerd in contante waarde
tegen het actuele belastingtarief.
De belastinglatentie die is gevormd als gevolg van fiscaal verrekenbare verliezen wordt gewaardeerd in
nominale waarde tegen het actuele belastingtarief.
Te vorderen BWS-subsidies
Waardering van de te vorderen BWS-subsidies (Besluit Woninggebonden Subsidies) vindt plaats door aan
de contante waarde van de subsidie bij aanvang van de exploitatie jaarlijks rente toe te rekenen tegen het
subsidierendement onder aftrek van de ontvangen bijdrage.
Deelnemingen
De WSWoensdrecht Groep, bestaande uit Woningstichting Woensdrecht, WSWoensdrecht Holding B.V. en
WSWoensdrecht Vastgoed B.V., heeft geen vennootschappen buiten de groep die zich kwalificeren als
deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend. Wel zijn
er zoals in het jaarverslag vermeld verbindingen en samenwerkingsverbanden met andere organisaties.
Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel lagere opbrengstwaarde
(marktwaarde) per balansdatum. Dientengevolge is er voor de achterstelde obligatielening uitgegeven aan
het Wooninvesteringsfonds een voorziening gevormd. Het onder verscherpt toezicht gestelde W.I.F. heeft
een herstelplan gemaakt waaruit blijkt dat op middellange termijn de intrinsieke waarde van het
garantievermogen ontoereikend is om de obligatielening volledig af te lossen. Uiteraard wordt het W.I.F.
door Woningstichting Woensdrecht gehouden aan volledige terugbetaling maar voorzichtigheidshalve wordt
er een voorziening gevormd.
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Vlottende activa
Voorraden
De voorraad materialen, ten behoeve van de eigen onderhoudsdienst, zijn gewaardeerd tegen de laatst
betaalde inkoopprijzen.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Op de (huur)debiteuren is een afwaardering
voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
De latente belastingverplichtingen worden gewaardeerd aan de hand van het actuele belastingtarief
vennootschapsbelasting van 25% en tegen contante waarde, teruggerekend vanaf het moment dat het
tijdelijke verschil tussen de commerciële en fiscale waardering naar verwachting in het resultaat tot
uitdrukking komt.
Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructurering
Deze voorzieningen worden gevormd voor feitelijke verplichtingen en voorzienbare verliezen, waaronder
onrendabele investeringen en herstructurering, die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden ingeschat.
Deze voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen. De verwachte verliezen als gevolg van
onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere waardeverandering in mindering
gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover
de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere
een voorziening gevormd.
Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen
De leningen worden afgelost op basis van annuïteit of lineair of fixe of een combinatie van deze
aflossingsvormen. De leningen zijn alle gegarandeerd door een borgstelling van het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw. De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende
schulden.
Overige langlopende schulden
De overige langlopende schulden bestaan uit waarborgsommen en een afkoopregeling omtrent de
huurprijs. Er zijn geen woningen verkocht onder voorwaarden en er is derhalve geen sprake van een
terugkoopverplichting. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten, om het rente- en kasstroomrisico af te
dekken, waardoor er geen verplichtingen zijn uit hoofde van derivaten.
Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op
nominale waarden. Hierbij wordt op vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid in mindering gebracht.
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Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar
zijn.
Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is voor sociale huurwoningen van overheidswege gebonden aan een maximum.
Voor het verslagjaar 2013 bedroeg dit maximumpercentage 4 tot 6,5% afhankelijk van het gezamenlijk
inkomen. De overige verhuureenheden worden volgens de contractueel overeengekomen voorwaarden
aangepast.
Veelal wordt hierbij een indexering van de huurprijs afgesproken op basis van de consumenten prijsindex
(CPI) die gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van
opeisbaarheid.
Opbrengsten servicecontracten
De bijdrage en vergoedingen van huurders die zijn overeengekomen voor levering van goederen en
diensten welke direct samenhangen met de huurovereenkomst.
Overheidsbijdragen
Dit betreft jaarlijkse overheidsbijdragen op grond van de regeling steun huisvesting gehandicapten.
Nette verkoopresultaat vastgoedportefeuille
De opbrengst van verkochte onroerende goederen wordt, onder aftrek van de boekwaarde en
verkoopkosten, verantwoord onder deze post. De winst van de verkochte onroerende goederen wordt
verantwoord op het moment van juridische levering.
Overige bedrijfsopbrengsten
Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden onder andere de vergoedingen voor verrichte diensten en
omzet geleverde goederen en diensten verantwoord.
Afschrijvingen op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
De afschrijving op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille is gebaseerd op basis van verkrijging- of
vervaardigingprijs dan wel lagere bedrijfswaarde. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op
basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijvingen van het actief vinden plaats tot de restwaarde
is bereikt. Vanaf 2012 is tevens sprake van een verdergaande toepassing van de componentenbenadering.
Indien belangrijke bestanddelen van een vast actief (bedrijfsmiddel of vastgoedbelegging) van elkaar te
onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwachte gebruikspatronen, dienen deze afzonderlijk
te worden afgeschreven. Vervanging van deze componenten betekent dat deze
onderhoudswerkzaamheden geactiveerd dienen te worden. Als afzonderlijke componenten worden
aangemerkt: grond, het casco, de installaties en inrichting.
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Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
Indien de bedrijfswaarde van een complex / produktmarktcombinatie lager is dan de historische kostprijs
minus jaarlijkse afschrijvingen wordt het complex afgewaardeerd tot de lagere bedrijfswaarde.
Indien sociaal of commercieel vastgoed in ontwikkeling intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd is
en de verplichtingen die hieruit voortvloeien kwantificeerbaar zijn, wordt een eventueel onrendabel deel van
de investering afgewaardeerd. Indien de ontwikkeling van de bedrijfswaarde hiertoe aanleiding geeft,
kunnen eerder genomen afwaarderingen teruggenomen worden rekeninghoudend met de afschrijvingen
over de teruggenomen afwaarderingen.
Lonen , salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Voor een nadere
uiteenzetting omtrent de pensioenlasten wordt verwezen naar de toelichting op de winst- en verliesrekening
onder de post pensioenlasten.
Onderhoudslasten
Hieronder worden de kosten van het planmatig onderhoud, de kosten van service-abonnement
huurdersonderhoud alsmede de kosten ten behoeve van het reparatie- en mutatieonderhoud verantwoord.
Het reparatie- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten van derden, van materiaalverbruik
en van eigen dienst. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de
kostensoorten lonen en salarissen, sociale lasten en overige bedrijfslasten.
Lasten servicekosten
Kosten inzake levering van goederen en diensten aan huurders welke direct samenhangen met de
huurovereenkomst.
Leefbaarheid
Uitgaven voor leefbaarheid voor zover niet opgenomen onder de onderhoudsuitgaven.
Overige bedrijfslasten
Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de gewone
bedrijfsvoering zoals huisvestingskosten, kosten Raad van Toezicht, algemene kosten, overige
personeelskosten, belastingen, verhuurdersheffing, verzekeringen, contributie Aedes, bijdrageheffing
saneringsteun CFV et cetera.
De kosten met betrekking tot de eigen onderhoudsdienst worden in de winst- en verliesrekening op lasten
onderhoud in mindering gebracht.
Opbrengsten van vorderingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Hieronder worden verantwoord de rentebaten van liquide middelen, vorderingen en in het kader van
matching van taken middelen uitgeleende gelden.
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Waardeverandering financiële vaste activa en effecten
Hieronder zijn de gerealiseerde waardeveranderingen opgenomen van de financiële vaste activa en
effecten.
Rentelasten en soortgelijke kosten
Hieronder wordt verantwoord de betaalde rente wegens geldleningen van kredietinstellingen, rente over
rekening-courant krediet en verwervingskosten van financieringen.
Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden die posten opgenomen die niet uit normale bedrijfsactiviteiten
voortkomen en die dus niet in het normale bedrijfsresultaat worden verantwoord.
Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met inachtneming van de
verschillen in grondslagen welke worden gehanteerd bij de winstberekening volgens de jaarrekening
enerzijds en de fiscale winstberekening anderzijds. De berekening vindt plaats tegen het actuele
belastingtarief.
Het verschil met de op basis van de fiscale winstberekening verschuldigde belasting komt tot uitdrukking in
de voorziening voor latente belastingverplichtingen en/of een latente belastingvordering.

Overige toelichtingen

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht
in de herkomst en besteding van geldmiddelen zijnde liquide middelen.
De betaalde winstbelastingen, betaalde interest, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Vaststellingsovereenkomst en verklaring derdenbeding
Woningstichting Woensdrecht heeft op 27 april 2009 met de inspecteur van de Belastingdienst de
vaststellingsovereenkomst 2 d.d. 23 januari 2009 gesloten ter beëindiging van onzekerheid als gevolg van
de invoering van de integrale belastingplicht op grond van artikel 2, lid 1, onderdeel d, Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969 per 1 januari 2008. WSWoensdrecht Holding B.V. en WSWoensdrecht
Vastgoed B.V. hebben verklaard in een derdenbeding de rechten en verplichtingen te aanvaarden die
voortvloeien uit de vaststellingsovereenkomst 2 d.d. 23 januari 2009.
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Groepsverband en aansprakelijkheid
Het streven naar transparantie en een gelijkheid in concurrentiepositie houdt tevens in dat WSWoensdrecht
Holding B.V. respectievelijk WSWoensdrecht Vastgoed B.V. van een gezonde vermogenspositie voorzien
zijn en kunnen rekenen op de ondersteuning vanuit de WSWoensdrecht groep, met aan het hoofd
Woningstichting Woensdrecht, zoals dat bij andere concernverbanden gebruikelijk is. Uiteraard is de
vennootschap een zelfstandig lichaam waarvan de aansprakelijkheid is begrensd tot het door de
aandeelhouders ingebrachte kapitaal.

Fiscale eenheid voor omzetbelasting
Woningstichting Woensdrecht maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting met
WSWoensdrecht Holding B.V. en WSWoensdrecht Vastgoed B.V., op grond daarvan is de stichting
hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschuld van de fiscale eenheid als geheel .

Fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting
WSWoensdrecht Holding B.V. en WSWoensdrecht Vastgoed B.V. maken deel uit van een fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting, op grond daarvan zijn zij aansprakelijk voor de
vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

31-12-2013

31-12-2012

€

€

VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
1. Sociaal vastgoed in exploitatie
2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Totaal

28.517.676
873.821
339.077
----------------------29.730.574
=============

24.458.213
1.201.473
349.469
----------------------26.009.155
=============

28.463.782
53.894
----------------------28.517.676
=============

24.442.902
15.311
----------------------24.458.213
=============

39.979.964
-15.537.062
----------------------24.442.902
-----------------------

38.877.673
-14.478.693
----------------------24.398.980
-----------------------

4.456.205
36.257
600.574
29.913
-22.298
12.333
-1.092.104
0
----------------------4.020.880

0
216.000
1.045.364
2.500
-161.573
51.786
-1.110.155
0
----------------------43.922

45.080.615
-16.616.833
----------------------28.463.782
=============

39.979.964
-15.537.062
----------------------24.442.902
=============

1. Sociaal vastgoed in exploitatie
a. Woningen en woongebouwen
b. Overige zaken
Totaal onroerende en roerende zaken in exploitatie
a. Woningen en woongebouwen
Beginsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
- Investeringen aangekochte woningen en gronden
- Geactiveerd onderhoud geriefsverbeteringen
- Geactiveerd onderhoud vervanging componenten
- Overige investeringen
- Desinvesteringen
- Correcties afschrijvingen i.v.m. desinvesteringen
- Afschrijvingen
- Waardeveranderingen, afwaarderingen
Saldo
Eindsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Onder de geactiveerde (grond)kosten bevindt zich de afkoopsom van een erfpachtconstructie
die over de looptijd lineair wordt afgeschreven; boekwaarde per 31-12-2013 bedraagt € 339.689.
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31-12-2013

31-12-2012

€

€

b. Overige zaken
Beginsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
- Investeringen
- Desinvesteringen
- Afschrijvingen
Saldo

Eindsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

181.560
-166.249
----------------------15.311
-----------------------

181.560
-159.732
----------------------21.828
-----------------------

45.100
0
-6.517
----------------------38.583

0
0
-6.517
-----------------------6.517

226.660
-172.766
----------------------53.894
=============

181.560
-166.249
----------------------15.311
=============

Bedrijfswaarde sociaal vastgoed
Bij het berekenen van de bedrijfswaarde zijn de volgende parameters gehanteerd:
Huurverhoging 2013
Huurverhoging 2014
Huurverhoging vanaf 2015
Huurverhoging vanaf 2018
Huurderving
Lastenstijging
Disconteringspercentage
Verkoopopbrengsten woningen ingerekend

4,0%
3,5%
2,0%
0,5%
2,0%
5,0%
nee

4,0%
2,0%
2,0%
2,0%
0,5%
2,0%
5,0%
nee

93.779.764
-468.899
5.332.996
----------------------98.643.861

82.396.739
-411.984
6.164.559
----------------------88.149.314

3.999.514
17.981.106
8.436.566
12.216.699
----------------------42.633.885

3.730.611
24.303.384
0
11.614.168
----------------------39.648.163

----------------------56.009.976
=============

----------------------48.501.151
=============

De opbouw van de bedrijfswaarde is als volgt te specificeren:
contante waarde huuropbrengsten
contante waarde huurderving
contante waarde restwaarde
saldo opbrengsten
contante waarde dagelijks onderhoud
contante waarde planmatig onderhoud
contante waarde verhuurdersheffing
contante waarde overige variabele lasten
saldo lasten

Bedrijfswaarde
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WOZ-waarde
De waarde van de woningen en woongebouwen en overige zaken bedroeg volgens WOZ-beschikking /
OZB-belasting € 141 miljoen (2012 € 154 miljoen), exclusief de opgeleverde nieuwbouwprojecten
omdat hiervoor nog geen WOZ-taxatie beschikbaar is.

Verzekering
De onroerende en roerende zaken in exploitatie zijn verzekerd tegen het risico van brand-, stormen waterschade. De opstalverzekeringen van de huurwoningen zijn verzekerd op basis van
een vaste premie per verhuureenheid waarbij onderverzekering is uitgesloten.
Zekerheden
Een gedeelte van de materiële vaste activa is ingezet en gekoppeld aan de WSW-borgstelling.
De boekwaarde van deze activa die tot zekerheid strekt van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
bedraagt per 31-12-2013 € 17,2 miljoen.
Woningstichting Woensdrecht heeft 15 april 2014 een onherroepelijke volmacht verstrekt aan
het WSW zodat het WSW direct gerechtigd is tot het vestigen van pand- en hypotheekrechten
op het aan haar in onderpand gegeven onroerend goed. Dit betreft de helft ofwel 530
wooneenheden die deel uit maken van het sociaal vastgoed tot een maximum van € 27 miljoen,
verhoogd met 20% rente, boete en kosten.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

31-12-2013

31-12-2012

€

€

2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal sociaal vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie

Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
. Investeringen
. Overheveling vanuit voorziening onrendabele investering nieuwbouw
. Ingebruikname sociaal vastgoed woningen en woongebouwen
Saldo mutaties in boekjaar
Eindsaldo sociaal vastgoed in ontwikkeling

873.821
=============

1.201.473
=============

1.201.473
4.504.570
-376.017
-4.456.205
-----------------------327.652
----------------------873.821
=============

798.456
2.288.600
-1.885.583
0
----------------------403.017
----------------------1.201.473
=============

Onder de vastgoed in ontwikkeling bevinden zich twee projecten nieuwbouwwoningen die in 2013
gereed zijn gekomen. De 26 levensloopbestendige woningen project Dr de Bruijnlaan te Hoogerheide
en het woonzorgcomplex aan de Bradfordstraat te Putte zijn in 2013 in exploitatie genomen. Deze
projecten zijn ieder in een afzonderlijke nieuwe produktmarktcombinatie ingedeeld. In voorgaande
jaren genomen afwaardering voor het onrendabele deel van de investeringen zijn toereikend.
Voor zover reeds uitgaven onder de vastgoed in ontwikkeling zijn gedaan, worden deze afwaarderingen in mindering gebracht op de investering. Voor het overige deel van de afwaardering wordt
een voorziening voor onrendabele nieuwbouw gevormd.
Aan de projecten die in voorbereiding zijn kan gezien het stadium waarin deze zicht bevinden nog geen
interne goedkeuring worden verleend. Eventuele afwaarderingen die hieruit kunnen voortvloeien
zijn derhalve niet in deze jaarrekening opgenomen.
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31-12-2013

31-12-2012

€

€

3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
a.
b.
c.
d.

Kantoorgebouw
Werkplaats
Inventaris
Vervoermiddelen

Totaal
Beginsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
- Investeringen
- Afschrijvingen
Saldo
Eindsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Verzekering

181.949
102.716
48.942
5.470
----------------------339.077
=============

191.665
106.219
41.284
10.301
----------------------349.469
=============

806.924
-457.455
----------------------349.469
-----------------------

803.103
-430.392
----------------------372.711
-----------------------

23.012
-33.404
-----------------------10.392
-----------------------

3.821
-27.063
-----------------------23.242
-----------------------

829.936
-490.859
----------------------339.077
=============

806.924
-457.455
----------------------349.469
=============

19.488.632
7.434
----------------------19.496.066
=============

10.963.322
2.819.801
----------------------14.127.648
=============

11.522.169
-558.847
----------------------10.963.322
-----------------------

11.515.029
-295.309
----------------------11.219.720
-----------------------

8.833.646
0
-308.336
----------------------8.525.310

0
7.140
-263.538
-----------------------256.398

20.355.815
-867.183
----------------------19.488.632
=============

11.522.169
-558.847
----------------------10.963.322
=============

Het kantoor, de werkplaats, de machines en inventaris zijn in 2013
verzekerd voor een bedrag van € 1.270.100 (2012: € 1.239.400).

VASTGOEDBELEGGINGEN
1. Commercieel vastgoed in exploitatie
2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1. Commercieel vastgoed in exploitatie
Beginsaldo

- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
- Investeringen nieuwbouw; ingebruikname ontwikkelde activa
- Overige investeringen
- Afschrijvingen
Saldo
Eindsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen incl. waardeveranderingen
Boekwaarde
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Bedrijfswaarde commercieel vastgoed
Huurverhoging 2013
Huurverhoging 2014
Huurverhoging vanaf 2015
Huurderving (frictie leegstand)
Lastenstijging
Disconteringspercentage

31-12-2013

31-12-2012

€

€

2,0%
2,0%
2,0%
0,5%
2,0%
5,0%

0,8%
1,5%
0,5%
2,0%
5,0%

De Bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed wordt bepaald op basis van het beleidsuitgangspunt het
onroerend goed gedurende de restant levensduur te exploiteren. Er worden derhalve geen verkoopopbrengsten
ingerekend in de bedrijfswaarde. De verwachte uitgaande kasstromen worden mede bepaald aan de hand van de
normen uit de exploitatiewijzer vastgoed van het Taxatie Management Instituut en de meerjarenbegroting
planmatigonderhoud van het betreffende vastgoed. Op de huurcontracten wordt een correctie voor
markttechnische ontwikkelingen toegepast om te komen tot de reële waardebepaling. Het beleid voor het
vastgoed geeft aan dat het vastgoed de strategie van doorexploiteren heeft.
De opbouw van de bedrijfswaarde is als volgt te specificeren:
contante waarde huuropbrengsten
contante waarde huurderving
contante waarde restwaarde
saldo opbrengsten
contante waarde dagelijks onderhoud
contante waarde planmatig onderhoud
contante waarde overige variabele lasten
saldo lasten

Bedrijfswaarde

27.622.576
-138.113
1.026.602
----------------------28.511.065

17.555.008
-87.775
960.850
----------------------18.428.083

1.377.819
3.204.312
1.804.892
----------------------6.387.023

447.158
2.610.119
1.392.095
-----------------------4.449.372

----------------------22.124.042
=============

----------------------13.978.711
=============

WOZ-waarde
De waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie bedroeg volgens WOZ-beschikking /
OZB-belasting € 10,2 miljoen.( 2012 : € 10 miljoen), exclusief de opgeleverde nieuwbouwprojecten
omdat hiervoor nog geen WOZ-taxatie beschikbaar is.
Verzekering
Het commercieel vastgoed in exploitatie zijn verzekerd tegen het risico van brand-, stormen waterschade. De opstalverzekeringen van de huurwoningen zijn verzekerd op basis van
een vaste premie per verhuureenheid waarbij onderverzekering en de bedrijfsruimten op basis
van de getaxeerde herbouwwaarde waarbij onderverzekering is uitgesloten.
2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de exploitatie
a. Woningen en woongebouwen
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
. Investeringen en bijkomende kosten
. Doorverkochte onroerende zaken aan derden
. Geleverde onroerende zaken aan groepsmaatschappijen
Saldo mutaties in boekjaar
Eindsaldo commercieel vastgoed in ontwikkeling
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7.434
=============

2.819.801
6.021.336
-8.833.646
-57
-----------------------2.812.367
----------------------7.434
=============

2.819.801
=============

2.025.360
1.186.880
-392.439
0
----------------------794.441
----------------------2.819.801
=============
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31-12-2013

31-12-2012

€

€

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
1. Latente belastingvorderingen
2. Te vorderen BWS-subsidies
3. Overige
Totaal
1. Latente belastingvorderingen
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
- Afname inzake te verwachten verkoopopbrengsten
- Afname inzake waarderingsverschil Leningen o/g
Zie de toelichting op het resultaat onder de post belastingen.
Ingevolge de invoering van de belastingplicht voor corporaties
is er een tijdelijk verschil in commerciële en fiscale boekwaarde,
gewaardeerd tegen contante waarde en het actueel belastingtarief
resulteert dit in een toekomstig belastingvoordeel.
- Vormen belastinglatentie i.v.m. verrekenbare fiscale verliezen
gewaardeerd tegen nominale waarde en het actuele belastingtarief
- Afname inzake verliesverrekening over boekjaar
Eindsaldo

2. Te vorderen BWS-subsidies
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
- Rente
- Te ontvangen bijdragen
Saldo
Eindsaldo

3. Overige
a. Achtergestelde obligatie leningen u/g W.I.F.
Af: Voorziening Wif
b. Geldleningen u/g Bank Nederlandse Gemeente via W.I.F.
Totaal

Overige vorderingen
Beginsaldo
- Voorziening WIF
Eindsaldo
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1.797.228
152.137
2.170.000
----------------------4.119.365
=============

256.954
214.161
3.000.000
----------------------3.471.115
=============

256.954

645.203

-13.699
-14.308

-375.176
-13.073

2.146.859
-578.578
----------------------1.797.228
=============

214.161
11.125
-73.149
-----------------------62.024
----------------------152.137
=============

1.500.000
-830.000

----------------------256.954
=============

273.125
14.185
-73.149
-----------------------58.964
----------------------214.161
=============

1.500.000

1.500.000
----------------------2.170.000
=============

1.500.000
----------------------3.000.000
=============

3.000.000
-830.000
----------------------2.170.000
=============

3.000.000
0
----------------------3.000.000
=============
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31-12-2013

31-12-2012

€

€

De onder (a.) vermelde geldlening aan het Wooninvesteringsfonds betreft een achtergestelde obligatielening
zonder aflossingsverplichting van 3 certificaten ad. € 500.000 per certificaat tegen en rentevergoeding van 4,5%
per jaar. Ten aanzien van deze instelling kan worden vermeld dat over de jaren 2011 tot en met 2013 geen rente
meer is uitgekeerd. Hiervoor is een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid. Op de waarde van de
certificaten is eveneens een voorziening gevormd ten bedrage van € 830.000, aangezien de intrinsieke waarde
van het garantievermogen is gedaald beneden de nominale waarde van de certificaten. Het onder verscherpt
toezicht gestelde W.I.F. heeft een herstelplan gemaakt waaruit blijkt dat op middellange termijn de intrinsieke
waarde van het garantievermogen ontoereikend is om de obligatielening volledig af te lossen. Uiteraard wordt het
W.I.F. door Woningstichting Woensdrecht gehouden aan volledige terugbetaling.
Daarnaast is er in het kader van matching van taken en middelen een collegiale financiering (b.) verstrekt
aan de Bank Nederlandse Gemeenten met tussenkomst van het Wooninvesteringsfonds. De geldlening
heeft een looptijd van 10 jaar tegen een rente vergoeding van 3,09% en wordt op het einde van de looptijd
in een keer afgelost op 30 oktober 2014.
Deze uitgegeven geldlening met een nominale waarde van € 1.500.000 dient als onderpand voor de rekeningcourant kredietfacilitateit met de genoemde bank.
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
- Voorraad onderhoudsmaterialen
Totaal voorraden

33.434
----------------------33.434
=============

41.027
----------------------41.027
=============

105.374
3.010
141.943
83.233
----------------------333.560
=============

55.067
3.823
95.876
948.067
----------------------1.102.834
=============

147.127
-41.753
----------------------105.374
=============

91.677
-36.610
----------------------55.067
=============

73.529
48.950
24.648
----------------------147.127
=============

49.262
42.415
0
----------------------91.677
=============

Vorderingen
1.
2.
3.
4.

Huurdebiteuren
Gemeenten
Overige vorderingen
Overlopende activa

Totaal

1. Huurdebiteuren
Totale huurachterstand
Af: voorziening dubieuze huurdebiteuren
Saldo huurdebiteuren

De huurachterstanden van de op 31 december zijn als volgt:
Huurachterstand zittende huurders
Huurachterstand vertrokken huurders
Bedrijfspanden
Totale huurachterstand ultimo boekjaar
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31-12-2013

31-12-2012

€

€

Voorziening voor dubieuze huurdebiteuren
Voor het risico van wanbetaling door huurdebiteuren is een voorziening getroffen. De voorziening
voor dubieuze huurdebiteuren geeft het volgende verloop te zien:
Saldo per 1 januari

36.610
=============

29.819
=============

Vrijval wegens afgeboekte posten
Toevoeging dotatie aan de voorziening

0
5.143
----------------------5.143
----------------------41.753
=============

0
6.791
----------------------6.791
----------------------36.610
=============

3.010
----------------------3.010
=============

3.823
----------------------3.823
=============

2.392
34.325
105.226
----------------------141.943
=============

970
6.612
88.294
----------------------95.876
=============

40.744
-38.352
----------------------2.392
=============

39.322
-38.352
----------------------970
=============

Saldo
Voorziening per 31 december

2. Gemeenten
- te vorderen bijdragen woningaanpassingen
Totaal

4.
a.
b.
c.

Overige vorderingen
Vertrokken bewoners
Overige debiteuren
Rekening-courant VvE Bradford

Totaal

a. Vertrokken bewoners
Totaal vertrokken bewoners
Voorziening per 31 december
Eindsaldo

Voorziening voor dubieuze debiteuren
Voor het risico van wanbetaling door vertrokken bewoners is een voorziening getroffen.
De voorziening voor vertrokken bewoners geeft het volgende verloop te zien:
Saldo per 1 januari
Vrijval wegens afgeboekte posten
Toevoeging dotatie aan de voorziening
Mutatie in het boekjaar
Voorziening per 31 december

Totaal vertrokken bewoners
Voorziening per 31 december
Eindsaldo
Woningstichting Woensdrecht – Jaarrapport 2013

38.352
=============
0
0
----------------------0
----------------------38.352
=============

57.696
=============
-31.137
11.793
-----------------------19.344
----------------------38.352
=============

40.744
-38.352
----------------------2.392
=============

39.322
-38.352
----------------------970
=============
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31-12-2013

31-12-2012

€

€

b. Overige debiteuren
Dit betreft diverse vorderingen van o.a. declaratie van nota's en doorberekende kosten aan derden.

c. Rekening-courant V.v.E. Bradford
De rekening-courant met de Vereniging van Eigenaars Bradford te Putte bestaat uit een vordering als gevolg van
de afrekening van servicekosten en het aandeel in het reservefonds van de V.v.E. (looptijd meer dan één jaar).

5. Overlopende activa
a. Vennootschapsbelasting
b. Niet vervallen (nog te ontvangen) rente
c. Overig
Totaal

b. Niet vervallen (nog te ontvangen) rente
Niet vervallen (nog te ontvangen) rente
Af: voorziening niet uitgekeerde rente W.I.F.
Saldo niet vervallen (nog te ontvangen) rente

0
64.847
18.386
----------------------83.233
=============

633.750
272.076
42.241
----------------------948.067
=============

274.714
-209.867
----------------------64.847
=============

272.076
0
----------------------272.076
=============

Het Wooninvesteringsfonds heeft de rentetermijnen over de jaren 2011 tot en met 2013
niet uitgekeerd. Voor de volledige post aan vervallen rente betreffende de achtergestelde
olbigatielening aan het W.I.F. is uit voorzichtighied een voorziening voor oninbaarheid gevormd.
LIQUIDE MIDDELEN
a. Direct opvraagbaar:
- Banktegoeden
b. Niet direct opvraagbaar
- Termijndeposito's
Totaal

2.683.159
0
----------------------2.683.159
=============

9.164.110
0
----------------------9.164.110
=============

Met de Bank Nederlandse Gemeenten is een rekening-courant kredietfaciliteit overeengekomen.
De maximale kredietlimiet bedraagt per 31 december 2013 € 1.500.000. Als zekerheid is een aan het
WIF verstrekte lening met een nominaal bedrag van € 1.500.000 als onderpand verstrekt.
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31-12-2013

31-12-2012

€

€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
1. Reserve inzake te vorderen belastinglatenties
2. Algemene bedrijfsreserve
Totaal

Het verloop van de overige reserves is als volgt:
Beginsaldo
Jaarresultaat
Waarvan te vormen reserve inzake belastinglatenties
Eindsaldo

1.797.228
38.875.513
----------------------40.672.741
=============

256.954
37.297.549
----------------------37.554.503
=============

37.554.503
3.118.238
-1.797.228
----------------------38.875.513
=============

35.604.163
1.950.340
-256.954
----------------------37.297.549
=============

De reserve inzake belastinglatenties heeft betrekking op de ongerealiseerde waardevermeerdering als gevolg
van de onder de financiële vaste activa en voorzieningen opgenomen latente belastingvordering.

VOORZIENINGEN
1. Latente belastingverplichtingen
2. Onrendabele investeringen en herstructureringen
3. Overige voorzieningen
Totaal
1. Latente belastingverplichtingen
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
- Mutatie waarderingsverschil leningen U/G
Zie de toelichting op het resultaat onder de post belastingen.
Eindsaldo; vermoedelijke looptijd langer dan 5 jaar

2. Onrendabele investeringen en herstructureringen
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
- Vrijval ten laste van activa in ontwikkeling
Eindsaldo; vermoedelijke looptijd tussen de 1 en 5 jaar

3. Overige voorzieningen
Betreft een voorziening loopbaanontwikkelingsbudget
Beginsaldo:
- Opgenomen ten laste van het budget
- Dotatie aan de voorziening
Eindsaldo; vermoedelijke looptijd tussen de 1 en 5 jaar
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0
0
34.946
----------------------34.946
=============

15.709
376.017
37.012
----------------------428.738
=============

15.709

21.567

-15.709

-5.858

----------------------0
=============

376.017

----------------------15.709
=============

2.261.600

-376.017
----------------------0
=============

-1.885.583
----------------------376.017
=============

37.012
-4.316
2.250
----------------------34.946
=============

36.549
-1.337
1.800
----------------------37.012
=============
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31-12-2013

31-12-2012

€

€

LANGLOPENDE SCHULDEN
1. Leningen kredietinstellingen
2. Waarborgsommen
3. Overige schulden
Totaal, waarvan € 4.341.565 met een looptijd van meer dan 5 jaar

11.001.774
5.370
13.490
----------------------11.020.634
=============

11.519.573
14.320
16.740
----------------------11.550.633
=============

11.519.573
2.065.441
----------------------13.585.014

13.585.014
369.183
----------------------13.954.197

2.400.000
-2.065.441
-2.917.799
-----------------------2.583.240
----------------------11.001.774
=============

0
-369.183
-2.065.441
-----------------------2.434.624
----------------------11.519.573
=============

1. Leningen kredietinstellingen
Beginsaldo:
- Bij: 'Aflossing' 2013 (2012)

Mutaties in het boekjaar:
- Nieuwe leningen
- Aflossingen 2013 (2012)
- Aflossingen 2014 (2013)
Saldo
Eindsaldo

Zekerheden
Een gedeelte van de materiële vaste activa is ingezet en gekoppeld aan de WSW-borgstelling.
De boekwaarde van deze activa die tot zekerheid strekt van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
bedraagt per 31-12-2013 € 17,2 miljoen en hebben een WOZ-waarde van € 77,6 miljoen.
Er zijn geen geldleningen met daaraan gekoppelde derivaten afgesloten.
Rentevoet vreemd vermogen
Het gewogen gemiddelde rente percentage van de uitstaande leningen kredietinstellingen
bedraagt 3,71% (2012: 4,024%).
2. Waarborgsommen
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
Mutaties in het boekjaar:

- opgenomen
- gestort

Eindsaldo

14.320
-9.000
50
----------------------5.370
=============

3.680
10.640
----------------------14.320
=============

2.250
11.240
----------------------13.490
=============

2.250
14.490
----------------------16.740
=============

16.740
-3.250
----------------------13.490
=============

19.990
-3.250
----------------------16.740
=============

3. Overige langlopende schulden
a. Lening o/g van Stichting beheer Lucashof
b. Afkoopregeling huur
Eindsaldo

- mutaties overige langlopende schulden
Beginsaldo
- Vrijval afkoopregeling huur
Eindsaldo
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31-12-2013

31-12-2012

€

€

KORTLOPENDE SCHULDEN
1.
2.
3.
4.
5.

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekering
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal
1. Schulden aan kredietinstellingen
a. Aflossingen geldlening in 2014 (2013)
Totaal

2.917.799
290.277
407.152
606.076
446.533
----------------------4.667.837
=============

2.065.441
1.292.216
196.746
50.849
432.237
----------------------4.037.489
=============

2.917.799
----------------------2.917.799
=============

2.065.441
----------------------2.065.441
=============

2. Schulden aan leveranciers
Onder de handelscrediteuren bevinden zich facturen ouder dan een jaar.
Dit betreft dispuutfacturen ten bedrage van € 2.361 en deze blijven derhalve
onbetaald.
3.
a.
b.
c.
d.

Belastingen en premies sociale verzekering
Omzetbelasting
Loonbelasting
Sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting

Totaal
4. Overige schulden
a. Nog af te wikkelen exploitatiesaldo
levering goederen en diensten
b. Overige crediteuren
c. verplichtingen opgeleverde projecten
Totaal
5.
a.
b.
c.
d.

Overlopende passiva
Niet vervallen rente geldleningen
Vooruit ontvangen huur
Reservering vakantierechten
Overig

Totaal
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373.525
14.885
5.617
13.125
----------------------407.152
=============

77.699
12.619
5.621
100.807
----------------------196.746
=============

9.766
13.668
582.642
----------------------606.076
=============

17.852
32.997
0
----------------------50.849
=============

292.517
69.975
27.512
56.529
----------------------446.533
=============

320.872
58.622
22.100
30.643
----------------------432.237
=============
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
* De verplichting van de woningstichting om, indien nodig, in de toekomst aan het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw een bijdrage te leveren. Het waarborgfonds zal dit obligo aanspreken indien het garantievolume
van het fonds beneden 0,25% van het risicovermogen daalt. Het obligo bedraagt per 31 december 2013
€ 523.023 ofwel 3,85% over het schuldrestant van de geborgde geldleningen.
Indien het WSW dit obligo zou opeisen dient Woningstichting Woensdrecht dit bedrag binnen 30 dagen
aan het WSW over te maken. Woningstichting Woensdrecht houdt hiermee in haar liquiditeitsplanning
rekening en verwacht indien noodzakelijk aan deze verplichting te kunnen voldoen.
* Woningstichting Woensdrecht heeft een schade als gevolg van een faillissement van een
hoofdaannemer waarbij er contractueel het recht is tot verrekening van de schade en er een
bankgarantie is afgegeven. Opmerkelijk is te constateren dat de bank (als zekerheidssteller)
haar aandeel in dit debacle niet neemt en weigert de bankgarantie uit te keren. Als huisbankier
van de failliete aannemer wenst dezelde bank bovendien niet te berusten in het recht om de
werkelijke schade te mogen verrekenen. Zij heeft een procedure aanhangig gemaakt bij de Raad
van Arbitrage waarin zij een bedrag vordert van de woningstichting voor de niet voltooide
werkzaamheden.
* De verplichting van de woningstichting om voor onbepaalde tijd garant te staan voor een bijdrage in de
exploitatie van Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland.
* Inzake BWS subsidies is er een voorwaardelijke verplichting tot het terugbetalen van subsidie bij verkoop uit
deze complexen. Dit betreft maximaal een bedrag van € 152.137.
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Boekjaar 2013
€

Boekjaar 2012
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
HUUROPBRENGSTEN
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet woningen
Te ontvangen netto-huur:
Af: huurderving:
a. wegens leegstand
b. wegens overige redenen
Totaal
De 'te ontvangen nettohuur' is ten opzichte van het
vorige boekjaar gewijzigd als gevolg van:
a. de huurverhoging woongelegenheden per 1 juli 2013 (en 2012)
die maximaal 4 tot 6,5% bedroeg (en 2,3% in het voorgaand jaar)
b. eerste ingebruikname nieuwbouwwoningen
c. eerste ingebruikname niet woongelegenheden
d. huurverhoging bedrijfsruimten
e. huurverhogingen n.a.v. geriefsverbeteringen en mutaties, en overig

6.344.436
581.895
----------------------6.926.331

5.932.540
522.299
----------------------6.454.839

-115.283
-4.025
----------------------6.807.023
=============

-61.581
-6.803
----------------------6.386.455
=============

215.950
173.515
67.459
-8.069
22.637
----------------------471.492
=============

101.478
0
3.546
7.027
71.779
----------------------183.830
=============

110.664
97.805
----------------------208.469
=============

93.037
100.636
----------------------193.673
=============

-2.753
-----------------------2.753
=============

-1.131
-----------------------1.131
=============

205.716
=============

192.542
=============

143.130
=============

468.456
=============

De huurderving bedraagt 1,72% ( 2012: 1,06%) van de te ontvangen huur.

OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN
Deze vergoedingen hebben betrekking op geleverde goederen, diensten
en servicekosten die direct samenhangen met de huurovereenkomsten.
Te ontvangen vergoedingen:
a. Overige zaken
b. Leveringen en diensten
Subtotaal
Af: Vergoedingsderving:
wegens leegstand
Subtotaal

Totaal

De vergoedingsderving bedraagt 1,32% (2012: 0,58%) van de te
ontvangen vergoedingen

OVERHEIDSBIJDRAGEN
Er zijn geen overheidsbijdrage ontvangen

NETTO VERKOOPRESULTAAT VASTGOEDPORTEFEUILLE
Boekwinst op de verkochte woningen
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Boekjaar 2013
€

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
1. Vergoedingen voor verrichte diensten
- Kostenvergoedingen, doorberekende beheerskosten
- Vergoeding kosten onderhoud
- Omzet geleverde goederen en diensten
2. Overige bedrijfsopbrengsten
- Overige baten

13.662
19.103
7.084

Boekjaar 2012
€

12.135
39.287
1.383

3.357
----------------------43.206
=============

1.719
----------------------62.791
=============

1.098.621
33.404
308.336
----------------------1.440.361
=============

1.116.672
27.063
263.538
----------------------1.415.540
=============

520.863
70.855
----------------------Totaal
591.718
=============
De personeelsbezetting bedraagt ultimo boekjaar 11 medewerkers in loondienst (2012: 11).
Het gemiddelde aantal fte's bedraagt daarmee ultimo 2013: 9,99 (2012: 9,99).

533.824
60.728
----------------------594.552
=============

Totaal

BEDRIJFSLASTEN:
AFSCHRIJVINGEN (IM)MATERIELE VASTE ACTIVA
EN VASTGOEDPORTEFEUILLE
a. Sociaal vastgoed en overige zaken in exploitatie
b. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
c. Commercieel vastgoed in exploitatie
Totaal

OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN
IMMATERIELE VASTE ACTIVA EN VASTGOEDPORTEFEUILLE
Geen waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

LONEN EN SALARISSEN
- Bruto salarissen (incl. ziekengeld)
- Uitzendkrachten/stagiaires

SOCIALE LASTEN EN PENSIOENLASTEN
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
Totaal

70.136
99.459
----------------------169.595
=============

67.962
97.833
----------------------165.795
=============

De pensioenregeling is geregeld in de CAO Woondiensten en ondergebracht bij SPW (Stichting Pensioenfonds
Woningcorporaties). De regeling wordt vanaf maart 2011 uitgevoerd door APG Investment Services. De pensioenregeling is een
zogenaamde salaris-diensttijdregeling (toegezegd pensioen). Voor Woningstichting Woensdrecht is er geen reglementaire of
statutaire verplichting om eventuele tekorten van het pensioenfonds aan te zuiveren anders dan de verplichting tot het betalen van
hogere toekomstige premies. Ook bestaat er geen aanspraak van aangesloten werkgevers op eventuele opgebouwde buffers.
Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op 31 december 2013 hoger dan het wettelijk minimaal vereist vermogen en is er
geen dekkingstekort. Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de aangegane verplichtingen wel sprake van een
reservetekort. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg ultimo 2013: 114% (2012: 106%)
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Boekjaar 2013
€

ONDERHOUDSLASTEN
Totaal onderhoudsuitgaven
Af: activering installatie en inrichting *
Af: activering geriefsverbeteringen
Totaal onderhoudsuitgaven
Af: onderhoudslasten werkapparaat
Totaal

Boekjaar 2012
€

1.933.052
-600.574
-36.257
----------------------1.296.221
-251.181
----------------------1.045.040
===========

3.106.049
-1.045.364
-216.000
----------------------1.844.685
-245.451
----------------------1.599.234
===========

60.374
290.332
113.435
1.449.808
19.103
----------------------1.933.052
=============

65.279
308.716
86.639
2.606.128
39.287
----------------------3.106.049
=============

44.856
=============

43.867
=============

122.171
=============

110.009
=============

* Als gevolg van de toepassing van de componentenbenadering worden
onderhoudslasten deels toegevoegd aan de materiële vaste activa.
De totale onderhoudslasten zijn als volgt te specificeren:
Onderhoudsabonnement
Reparatieverzoeken
Mutatie onderhoud
Planmatig onderhoud
Doorberekend onderhoud

LEEFBAARHEID
- Kosten leefbaarheid
LASTEN SERVICECONTRACTEN
- Lasten servicekosten
OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
1. Overige kostensoorten
- Overige personeelskosten
- Huisvestingskosten
- Kosten Raad van Toezicht
- Algemene kosten
2. Zakelijke bedrijfslasten
- Belastingen
- Verzekeringen
- Contributie landelijke federatie
- Bijdrageheffing saneringssteun Centraal Fonds Volkshuisvesting
- Verhuurderheffing
- Overige exploitatielasten: invorderingskosten/afboeking
oninbare vorderingen/storting voorziening dub. debiteuren
Totaal
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21.068
30.220
35.313
218.328

26.417
28.458
29.413
229.045

207.225
18.502
10.689
233.100
20.026

207.528
14.398
11.013
18.932
0

33.472
----------------------827.943

33.530
----------------------598.734

=============

=============
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WAARDEVERANDERING FINANCIELE VASTE ACTIVA
Waardeveranderingen financiële vaste activa

OPBRENGST VAN VORDERINGEN DIE TOT DE
VASTE ACTIVA BEHOREN EN VAN EFFECTEN
- Rente leningen u/g
- Rente BWS subsidie
Totaal

ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN
- Rente rekening-courant + deposito's bank
- Overige rentebaten
Totaal

RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN
- Rente langlopende geldleningen kredietinstellingen
- Overige verschuldigde rente en soortgelijke kosten
Totaal

Boekjaar 2013
€

Boekjaar 2012
€

1.039.867
=============

0
=============

119.406
8.803
----------------------128.209
=============

116.860
11.979
----------------------128.839
=============

77.561
6.942
----------------------84.503
=============

212.273
91.244
----------------------303.517
=============

518.324
258
----------------------518.582
=============

548.116
1.919
----------------------550.035
=============

123.256
-73.858
-15.709
606.586
----------------------640.275
-2.146.859
-----------------------1.506.584
=============

132.104
0
-5.858
388.248
----------------------514.494
0
----------------------514.494
=============

BELASTINGEN RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
- Te betalen vennootschapsbelasting
- Correcties vennootschapsbelasting voorgaande jaren
- Mutatie latente belastingverplichtingen
- Mutatie latente belastingvorderingen
- Vennootschapsbelasting
- Vormen latente belastingvorderingen i.v.m. te verrekenen verliezen
- Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Bij het bepalen van de verschuldigde vennootschapsbelasting is rekening gehouden met de gesloten vaststellingsovereenkomst d.d. 23 januari 2009. Als gevolg van het verschil in de gehanteerde waarderingsgrondslagen en in het bijzonder
de invoering van de vennootschapsbelastingplicht zijn er aanzienlijke verschillen in de commerciële en fiscale
boekwaarde. Voor de verschillen die van tijdelijke aard zijn, wordt een belastinglatenties opgenomen die worden bepaald
aan de hand van het actuele belastingtarief en gewaardeerd tegen contante waarde.
Hierbij is het eigen vigerende beleid bepalend en wordt ervan uitgegaan dat de tijdshorizon waarover het huidige beleid
regeert, in beginsel, vijf jaar bedraagt. Dit op basis van de beleidscyclus, mogelijke wijzigingen van beleid en onzekerheden
betreffende wet- en regelgeving. Voor een groot deel van bezit is het beleid verhuren voor onbepaalde tijd
eventueel gevolgd door herontwikkeling. Gezien de lange looptijd van deze investeringen en de veronderstelling dat deze
niet verkocht zullen worden, is de belatinglatentie bij benadering nihil. Voor de delen van het bezit waar een afwijkend
beleid geldt, zoals bij de verkoop van huurwoning voor de komende vijf jaar, is een een inschatting gemaakt van de
latente belastingvordering gewaardeerd tegen contante waarde.
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De belastingjaren tot en met 2011 zijn definitief vastgesteld conform de ingediende aangiften. Ten aanzien van de te betalen
vennootschapbelasting over 2012 en 2013 verwachten wij dat deze voor Woningstichting Woensdrecht nihil bedraagt.
Analyse van de waarde-ontwikkeling van onze huurwoningen laat over een reeks van jaren een daling zien zowel voor als na
de afwaardering toegepast in 2012. Gezien de huidige ontwikkeling van de financiële markten, de algemene economische
ontwikkelen, de waardeontwikkeling van bestaande woningen en politieke besluitvorming concluderen wij dat de
ontwikkelingen van structurele aard zijn en er sprake is van een duurzame waardedaling.
Door het toepassing van de fiscale afwaardering in 2012 overeenkomstig artikel 2.2.8 lid 3 van de VSO II is er een
verrekenbaar verlies ontstaan. Dit compensabele verlies kan in de komende jaren verrekend worden (carry-forward) met de
belastbare bedragen waardoor minder vennootschapsbelasting wordt betaald. Voor dit belastingvoordeel is een actieve
belastinglatentie gevormd gewaardeerd tegen nominale waarde.
Incidentele waardestijgingen in het woningbezit zullen zich beperkt voordoen, zijn niet in voldoende mate van
nauwkeurigheid te bepalen, pas relevant indien de waarde stijgt boven het niveau van de afwaardering en plaatsvinden
binnen de restant exploitatieduur. Er wordt geen passieve belastinglatentie gevormd in verband met een mogelijke
waardestijging van de afgewaardeerde woningen aangezien er sprake is van een duurzame waardedaling.

De te betalen vennootschapsbelasting is lager dan op basis van het commerciële resultaat.
Over het boekjaar bedraagt het verschil tussen het commerciële en fiscale resultaat als volgt:
Commercieel resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
- Verschil in afschrijving over materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
- Verschil in boekwinst verkochte woningen en herinvesteringreserve
- Waardeverandering huurwoningen (terugname eerdere afwaardering)
- Activering onderhoud componenten, fiscaal geen verbetering
- Waarderingsverschil leningen u/g en o/g
- Fiscaal niet aftrekbare kosten
- Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
- Verliesverrekening voorgaande jaren

1.611.654
1.210.128
-143.130
520.300
-600.574
54.882
241.900
-6.443
-2.354.311
-----------------------

Verschil tussen commercieel en fiscaal resultaat

-1.077.248
-----------------------

Belastbaar resultaat WSWoensdrecht Groep

534.406
=============
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GECONSOLIDEERD
OVERZICHT RENTERESULTAAT

Boekjaar 2013
€

Boekjaar 2012
€

518.324
0

548.116
0

RENTELASTEN
- Langlopende schulden
. Rente langlopende leningen kredietinstellingen
. Verwervingskosten financieringen
- Kortlopende schulden
. Bankrente en rekening-courant krediet
. Overige verschuldigde rente
Totaal rentelasten (a)

0
258
----------------------518.582
=============

0
1.919
----------------------550.035
=============

RENTEBATEN
- Vorderingen
. Rente geldleningen u/g
. Rente BWS subsidie
. Rente op overige vorderingen
- Liquide middelen
. Rente rekening-courant en deposito's
Totaal rentebaten (b)

Saldo rentelasten en rentebaten (b-a)

119.406
8.803
6.942

116.860
11.979
91.244

77.561
----------------------212.712
=============

212.273
----------------------432.356
=============

-305.870
=============

-117.679
=============

1.425.884
974.432
----------------------2.400.315
=============

1.222.911
565.392
----------------------1.788.303
=============

2.094.445
=============

1.670.624
=============

AAN EXPLOITATIE TOE TE REKENEN VERMOGENSKOSTEN
Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
. Sociaal vastgoed in exploitatie
. Commercieel vastgoed in exploitatie
Totaal aan exploitatie toe te rekenen vermogenskosten (c)

RENTERESULTAAT (b+c-a)
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GECONSOLIDEERD
KASSTROOMOVERZICHT

Saldo liquide middelen begin boekjaar
Saldo liquide middelen einde boekjaar
Toename/afname geldmiddelen

Boekjaar 2013
€

Boekjaar 2012
€

9.164.110
2.683.159
----------------------------6.480.951
==============

8.676.080
9.164.110
---------------------------488.030
==============

Kasstroom uit operationele activiteiten:
. Ontvangsten van afnemers
. Betalingen aan leveranciers en werknemers

7.148.785
-2.972.973
--------------------------

- kasstroom uit bedrijfsoperaties

.
.
.
.
.

Opbrengsten van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Betaalde rente en soortgelijke kosten
Betaalde / ontvangen winstbelasting

57.475
152.599
-546.937
496.669
--------------------------

Totale kasstroom uit operationele activiteiten a

4.175.813

159.806
---------------------------4.335.619
==============

7.136.044
-3.095.142
--------------------------

128.839
303.517
-550.035
1.115.715
--------------------------

4.040.902

998.036
---------------------------5.038.938
==============

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
.
.
.
.
.

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen vastgoedbeleggingen
Desinvesteringen vastgoedbeleggingen
In- en desinvesteringen financiële vaste activa

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten

b

-5.416.867
9.965
-5.797.358
57
62.024
--------------------------

-11.142.179
==============

-3.556.285
109.787
-1.194.020
392.439
58.964
--------------------------

-4.189.115
==============

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:
. Ontvangsten uit langlopende schulden
. Aflossing op langlopende schulden
Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename/afname geldmiddelen

c

a+b+c
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2.400.050
-2.074.441
--------------------------

325.609
==============

-6.480.951
==============

10.640
-372.433
--------------------------

-361.793
==============

488.030
==============
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Foto’s : nieuwbouw RaadhuisPassage

Foto’s: nieuwbouw project Dr. De Bruijnlaan
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(NA BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)

ACTIVA

31 december 2013
€

€

31 december 2012
€

€

VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
- Sociaal vastgoed in exploitatie
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Totaal materiële vaste activa

VASTGOEDBELEGGINGEN
- Commercieel vastgoed in exploitatie
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal vastgoedbeleggingen

FINANCIELE VASTE ACTIVA
- Latente belastingvorderingen
- Te vorderen BWS-subsidies
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen
- Vorderingen op groepsmaatschappijen
- Leningen u/g
Totaal financiële vaste activa

28.517.676
873.821
339.077
--------------------------

150.125
0
--------------------------

1.797.228
152.137
13.315.539
5.919.764
2.170.000
--------------------------

Totaal vaste activa

29.730.574

150.125

23.354.668
-------------------------53.235.367
=============

24.458.213
1.201.473
349.469
--------------------------

152.944
57
--------------------------

256.954
214.161
13.014.052
927.039
3.000.000
--------------------------

26.009.155

153.001

17.412.206
-------------------------43.574.362
=============

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Gemeenten
- Overige vorderingen
- Overlopende activa
Totaal vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

TOTAAL
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33.434

75.648
3.010
140.130
82.625
--------------------------

301.413

41.027

55.067
2.957
95.875
934.971
--------------------------

1.088.871

2.544.731
-------------------------2.879.578
=============

8.742.029
-------------------------9.871.927
=============

56.114.945
=============

53.446.289
=============
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(NA BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
- Overige reserves

31 december 2013
€

40.672.741
--------------------------

Totaal eigen vermogen

VOORZIENINGEN
- Latente belastingverplichtingen
- Onrendabele investeringen en herstructureringen
- Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen

LANGLOPENDE SCHULDEN
- Leningen kredietinstellingen
- Waarborgsommen
- Overige schulden
Totaal langlopende schulden

KORTLOPENDE SCHULDEN
- Schulden aan kredietinstellingen
- Schulden aan leveranciers
- Belastingen en premies sociale verzekering
- Overige schulden
- Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

TOTAAL
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€

31 december 2012
€

37.554.503
-------------------------40.672.741
=============

0
0
34.946
--------------------------

11.001.774
4.870
2.250
--------------------------

2.917.799
278.189
362.285
99.842
740.249
--------------------------

€

34.946
=============

11.008.894
=============

4.398.364
=============

56.114.945
=============

37.554.503
=============

15.709
376.017
37.012
--------------------------

11.519.573
4.820
2.250
--------------------------

2.065.441
1.006.537
74.661
48.887
740.879
--------------------------

428.738
=============

11.526.643
=============

3.936.405
=============

53.446.289
=============
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ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING 2013

Boekjaar 2013
€

Boekjaar 2012
€

5.944.242
190.466
0
143.130
103.564
-------------------------6.381.402
=============

5.641.920
180.933
0
468.456
87.603
-------------------------6.378.912
=============

1.134.844

1.146.554

0
591.718
70.136
99.459
962.721
44.856
108.470
784.422
-------------------------3.796.626
=============

0
594.552
67.962
97.833
1.574.887
43.867
97.699
575.388
-------------------------4.198.742
=============

2.584.776
=============

2.180.170
=============

-1.039.867

0

128.209
106.233
-518.582
--------------------------1.324.007
=============

128.839
282.068
-549.395
--------------------------138.488
=============

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
VOOR BELASTINGEN

1.260.769
=============

2.041.682
=============

- Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
- Resultaat deelnemingen

1.555.982
301.487
-------------------------3.118.238
=============

-382.390
291.048
-------------------------1.950.340
=============

0
-------------------------3.118.238
=============

0
-------------------------1.950.340
=============

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
- Huuropbrengsten
- Opbrengsten servicecontracten
- Overheidsbijdragen
- Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
- Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN
- Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
- Overige waardeveranderingen (im)materiële
vaste activa en vastgoedportefeuille
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Onderhoudslasten
- Leefbaarheid
- Lasten servicecontracten
- Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
- Waardeverandering financiële vaste activa en van effecten
- Opbrengst van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
- Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
- Rentelasten en soortgelijke kosten
SALDO FINANCIELE BATEN EN LASTEN

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
NA BELASTINGEN
- Buitengewone baten en lasten
RESULTAAT NA BELASTING
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Toelichting waarderingsgrondslagen enkelvoudig
Algemeen
Woningstichting Woensdrecht is op 25 juni 1968 opgericht en houdt zich bezig met werkzaamheden op het
gebied van volkshuisvesting, welzijn, zorg en dienstverlening en het (doen) realiseren van bouwwerken,
exploitatie van onroerend goed, managementactiviteiten en het houden van deelnemingen die zich bezig
houden met voornoemde werkgebieden. De onderneming is gevestigd te Hoogerheide aan de Jan van der
Heijdenstraat 14 en staat aan het hoofd van de WSWoensdrecht groep. Zij is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20054748.
Woningstichting Woensdrecht heeft besloten tot het oprichten van WSWoensdrecht Holding B.V. en
WSWoensdrecht Vastgoed B.V. met als doel haar niet-DAEB activiteiten hier in onder te brengen.
Woningstichting Woensdrecht streeft ernaar om het verschil tussen sociale activiteiten en niet-DAEB
activiteiten zo helder en transparant mogelijk te laten zijn.
Wettelijk kader en richtlijn voor de jaarverslaggeving
Op grond van artikel BW 2:360, derde lid, is Woningstichting Woensdrecht verplicht tot het opstellen van
een jaarrekening volgens BW 2 titel 9. Het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector) legt in artikel 26,
eerste lid, eveneens de verplichting op aan Woningstichting Woensdrecht om een jaarrekening op te maken
volgens BW 2 titel 9. Deze jaarrekening is opgesteld met in achtneming van BW 2, titel 9 en de richtlijnen
die de Raad voor de Jaarverslaggeving voorschrijft in het algemeen en richtlijn RJ645 (herzien in 2011)
voor de jaarverslaggeving door woningcorporaties in het bijzonder. De herziene richtlijn RJ645 wordt vanaf
het verslagjaar 2012 toegepast.
Downstream sales
Betreffende het in voorgaande jaren overgedragen onroerend goed vanuit Woningstichting Woensdrecht
naar WSWoensdrecht Vastgoed B.V. wordt de RJ260 inzake downstream sale toegepast. De overgedragen
onroerende zaken zijn tegen verkrijgingsprijs opgenomen en het hierbij nog niet buiten de groep
gerealiseerd resultaat is opgenomen als passief post. Deze post wordt naar mate van realisatie (afschrijving
van betreffende vastgoedbeleggingen) ten gunste van het resultaat gebracht.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Uit hoofde van artikel 29, eerste lid, van het BBSH wordt er een accountantscontrole toegepast op deze
jaarrekening. Deloitte Accountants B.V. heeft voor de jaarrekening over 2013 een controle uitgevoerd en
haar oordeel in een controleverklaring weergegeven. Alhoewel deze accountantscontrole niet voortvloeit uit
art. BW 2:393, het deskundigenonderzoek, geeft deze controleverklaring, gezien de aard en de omvang
van de controlewerkzaamheden, onzes inziens aan de gebruikers van deze jaarrekening een zelfde mate
van zekerheid omtrent het getrouwe beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen en het
resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en liquiditeit.

Waardering in het algemeen
De huidige wetgeving en richtlijnen voor de jaarverslaggeving bieden een keuzevrijheid in het waarderen
van de activa en passiva tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Woningstichting
Woensdrecht kiest voor de waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat op de
grondslag van verkrijging- of vervaardigingprijs of nominale waarde, tenzij hierna anders is vermeld.
Woningstichting Woensdrecht hanteert de historische kostprijs als uitgangspunt voor de waardering van
zowel het sociaal vastgoed als het commercieel vastgoed. De baten en lasten worden toegerekend aan het
jaar waarop zij betrekking hebben.
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Bij het samenstellen van de balans en de winst- en verliesrekening is zoveel mogelijk een bestendige
gedragslijn aangehouden. Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2013 en alle in dit verslag vermelde bedragen luiden in euro’s.
Stelselwijzigingen en schattingswijzigingen
In 2013 heeft er geen stelsel- of schattingswijziging plaatsgevonden. Woningstichting Woensdrecht past
vanaf verslagjaar 2012 de herziene Richtlijn voor de jaarverslaggeving, 645 Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting toe. In deze herziene Richtlijn is een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen
betreffende de classificatie van het vastgoed in exploitatie naar de categorieën sociaal vastgoed en
commercieel vastgoed, waarbij Woningstichting Woensdrecht het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel
aanmerkt. Vanaf 2012 is tevens sprake van een verdergaande toepassing van de componentenbenadering
en is de wijze van afschrijving herzien van annuïtair naar lineair waardoor er een andere inschatting wordt
gemaakt van het waardeverloop door afschrijving. Kijkend naar het verwachte gebruik en prestatieeenheden die onze bedrijfsmiddelen van jaar tot jaar leveren, komt dit overeen met een lineaire
(gelijkmatige) afschrijving.
Classificatie van het vastgoed
De nieuwe richtlijn RJ645 schrijft voor dat een toegelaten instelling aangaande de typologie van het
vastgoed een onderverdeling dient te maken naar sociaal of naar commercieel vastgoed. Deze
zogenaamde classificatie heeft een overeenstemming met de splitsing tussen (Diensten van Algemeen
Economisch Belang) DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed. Woningstichting Woensdrecht heeft haar
dure en middeldure huurwoningen reeds ondergebracht in WSWoensdrecht Vastgoed B.V. Hierdoor
classificeren alle huurwoningen die thans in de woningstichting worden geëxploiteerd zich als sociaal
vastgoed. Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. De
bedrijfsruimten worden geclassificeerd als commercieel vastgoed en bevinden zicht hoofdzakelijk in
WSWoensdrecht Vastgoed B.V. De enige uitzondering hierop vormen een tweetal bedrijfsruimten die
onderdeel uitmaken van het complex Meulenberg te Huijbergen en niet juridisch zijn (af)geplitst.
Balanswaardering
Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt
vastgesteld. Alle woningen die door Woningstichting Woensdrecht worden geëxploiteerd worden derhalve
geclassificeerd als sociaal vastgoed.
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 december 2009
aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.
Woningstichting Woensdrecht kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien het beleid
gericht is op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid staat hierbij
centraal. Het uitgangpunt van beleid is dat nagenoeg alle woningen in exploitatie blijven en benodigd zijn
voor het huisvesten van onze doelgroepen.
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Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Of sprake is
van een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks getoetst op basis van boekwaarde versus
bedrijfswaarde.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de bedrijfswaarde
duurzaam overschrijdt en wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt onder de post overige
waardeverminderingen van materiële vaste activa.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Over de boekwaarde van grond wordt niet
afgeschreven, aangezien hierbij geen sprake is van technische of economische slijtage.
De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire afschrijvingsmethode waarbij gerekend wordt met
de onderstaande afschrijvingstermijnen voor de onderscheidende componenten:
-

grond in erfpacht

50 jaar

-

bouwkosten

50 jaar

-

installaties

20 jaar

-

inrichting

30 jaar

-

warmte-isolatie/woningverbeteringen

25 jaar

of de restduur van het betreffende produktmarktcombinatie.
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de
onderhoudsuitgaven die betrekking hebben op componenten die worden vervangen niet ten laste van de
winst- en verliesrekening gebracht maar opnieuw geactiveerd onder de betreffende
produktmarktcombinatie.
Clustering van kasstroomgenererende eenheden sluit aan bij het interne beleid en bedrijfsvoering. De
clustering tot produktmarktcombinaties is evenals voorgaande jaren gekozen op basis van doelgroep,
markt, wijk en leeftijd van woningen.
Vastgoed (sociaal vastgoed) in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van
toekomstige verhuurexploitatie als sociaal vastgoed. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen
de tot en met de balansdatum uitgegeven verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs onder aftrek van een
bijzondere waardevermindering bestaande uit het onrendabele deel van de investering. Indien de
bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de
onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening voor onrendabele investeringen en
herstructurering aan de creditzijde van de balans opgenomen.
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs en bijkomende kosten.
Er wordt geen rente toegerekend aan vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. Afschrijving
vindt eerst plaats nadat de betreffende complexen in exploitatie zijn genomen.
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van
de verwachte economische levensduur. De afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem. Over
de boekwaarde van grond wordt niet afgeschreven, aangezien hierbij geen sprake is van technische of
economische slijtage.
De afschrijvingstermijnen bedragen respectievelijk voor:
-

gebouwen

50 jaar

-

cv-installaties

20 jaar

-

bestrating

25 jaar

-

inventaris / automatisering

5 jaar

-

vervoermiddelen

5 jaar

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed (niet DAEB) in exploitatie
Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het
bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.
Commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Of
sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks getoetst op basis van boekwaarde versus
bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de
bedrijfswaarde duurzaam overschrijdt en wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt onder de post
overige waardeverminderingen van materiële vaste activa.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Over de boekwaarde van grond wordt niet
afgeschreven, aangezien hierbij geen sprake is van technische of economische slijtage.
De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire afschrijvingsmethode waarbij gerekend wordt met
de onderstaande afschrijvingstermijnen voor de onderscheidende componenten:
-

bouwkosten

50 jaar

-

installaties

20 jaar

-

inrichting

30 jaar

-

warmte-isolatie/woningverbeteringen

25 jaar

of de restduur van de betreffende produktmarktcombinatie.
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de
onderhoudsuitgaven die betrekking hebben op componenten die worden vervangen niet ten laste van de
winst- en verliesrekening gebracht maar opnieuw geactiveerd onder de betreffende produktmarktcombinatie.
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Clustering van kasstroomgenererende eenheden sluit aan bij het interne beleid en bedrijfsvoering. De
clustering tot produktmarktcombinaties is evenals voorgaande jaren gekozen op basis van doelgroep,
markt, wijk en leeftijd van woningen.
De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed wordt bepaald op basis van het beleidsuitgangspunt het
onroerend goed gedurende de restant levensduur te exploiteren. Er worden derhalve geen
verkoopopbrengsten ingerekend in de bedrijfswaarde. De verwachte uitgaande kasstromen worden mede
bepaald aan de hand van de normen uit de exploitatiewijzer vastgoed van het Taxatie Management
Instutuut en de meerjarenbegroting planmatig onderhoud van het betreffende vastgoed. Op de
huurcontracten wordt een correctie voor markttechnische ontwikkelingen toegepast om te komen tot de
reële waardebepaling. Het beleid voor het vastgoed geeft aan dat het vastgoed de strategie van
doorexploiteren heeft.
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden verder de volgende uitgangspunten:
-

een gemiddelde huurstijging van 0,8% over 2014 ;

-

een gemiddelde huurstijging van 1,5% vanaf 2015;

-

een huurderving frictieleegstand van 0,5%;

-

een stijging van de variabele lasten tot einde levensduur met 2%, waarbij de uitgaven voor
het planmatig onderhoud gebaseerd zijn op de meerjarenbegroting onderhoud;

-

een disconteringsvoet van 5% (= de gemiddelde vermogenskostenvoet van eigen en vreemd
vermogen);

-

een levensduur van 50 jaar tenzij in het strategisch voorraadbeleid anders is vastgesteld;

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Er zijn geen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden.
Vastgoed (niet DAEB) in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging betreft complexen in
aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie als commercieel vastgoed. De complexen in
aanbouw worden gewaardeerd tegen de tot en met de balansdatum uitgegeven verkrijgingsprijs/
vervaardigingsprijs onder aftrek van een bijzondere waardevermindering bestaande uit het onrendabele
deel van de investering. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de
onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een
voorziening voor onrendabele investeringen en herstructurering aan de creditzijde van de balans
opgenomen.
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs en bijkomende kosten.
Er wordt geen rente toegerekend aan het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.
Afschrijving vindt eerst plaats nadat de betreffende complexen in exploitatie zijn genomen.
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Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
De latente belastingvorderingen worden gewaardeerd aan de hand van het actuele belastingtarief van 2025% vennootschapsbelasting tegen nominale waarde en/of tegen contante waarde, teruggerekend vanaf
het moment dat het tijdelijke verschil tussen de commerciële en fiscale waardering naar verwachting in het
resultaat tot uitdrukking komt.
Het verschil met de op basis van de fiscale winstberekening verschuldigde belasting komt tot uitdrukking in
de voorziening voor latente belastingverplichtingen en/of een latente belastingvordering.
Ingevolge de invoering van de belastingplicht voor corporaties begin 2008 is er een tijdelijk verschil in
commerciële en fiscale boekwaarde, deze belastinglatenties worden gewaardeerd in contante waarde
tegen het actuele belastingtarief.
De belastinglatentie die is gevormd als gevolg van fiscaal verrekenbare verliezen wordt gewaardeerd in
nominale waarde tegen het actuele belastingtarief.
Te vorderen BWS-subsidies
Waardering van de te vorderen BWS-subsidies (Besluit Woninggebonden Subsidies) vindt plaats door aan
de contante waarde van de subsidie bij aanvang van de exploitatie jaarlijks rente toe te rekenen tegen het
subsidierendement onder aftrek van de ontvangen bijdrage.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Op 21 december 2005 is door Woningstichting Woensdrecht de deelneming WSWoensdrecht Holding B.V.
opgericht waarin zij een 100% aandelenbelang heeft. Tevens is op deze datum WSWoensdrecht Vastgoed
B.V. opgericht waarin WSWoensdrecht Holding B.V. een 100% aandelenbelang bezit.
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd volgens de netto-vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.
Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vorderingen op groepsmaatschappijen, gewaardeerd tegen nominale waarde, bestaan thans uit de in
rekening courant opgebouwde vorderingen. Gezien de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de
herziene woningwet (en novelle), de optimalisatie van de juridische splitsing en het kunnen bedienen van
de secundaire doelgroep zal de financieringstructuur binnen de WSWoensdrecht groep nader worden
vormgegeven. De thans aanwezige rekening-courant zal, overeenkomstig de van toepassing zijnde
wettelijke regels, worden omgezet in een langlopende geldlening en/of eigen vermogen. Deze vordering is
derhalve duurzaam aan de onderneming verbonden.
Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel lagere opbrengstwaarde
(marktwaarde) per balansdatum.
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Vlottende activa
Voorraden
De voorraad materialen, ten behoeve van de eigen onderhoudsdienst, zijn gewaardeerd tegen de laatst
betaalde inkoopprijzen.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Op de (huur)debiteuren is een afwaardering
voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.
Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
De latente belastingverplichtingen worden gewaardeerd aan de hand van het actuele belastingtarief
vennootschapsbelasting van 25% en tegen contante waarde, teruggerekend vanaf het moment dat het
tijdelijke verschil tussen de commerciële en fiscale waardering naar verwachting in het resultaat tot
uitdrukking komt.
Voorzieningen onrendabele investering en herstructurering
Deze voorzieningen worden gevormd voor feitelijke verplichtingen en voorzienbare verliezen, waaronder
onrendabele investeringen en herstructurering, die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden ingeschat.
Deze voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen. De verwachte verliezen als gevolg van
onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere waardeverandering in mindering
gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover
de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere
een voorziening gevormd.
Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen
De leningen worden afgelost op basis van annuïteit of lineair of fixe of een combinatie van deze
aflossingsvormen. De leningen zijn alle gegarandeerd door een borgstelling van het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw. De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende
schulden.
Overige langlopende schulden
De overige langlopende schulden bestaan uit waarborgsommen en een afkoopregeling omtrent de
huurprijs. Er zijn geen woningen verkocht onder voorwaarden en er is derhalve geen sprake van een
terugkoopverplichting. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten, om het rente- en kasstroomrisico af te
dekken, waardoor er geen verplichtingen zijn uit hoofde van derivaten.
Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op
nominale waarden. Hierbij wordt op vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid in mindering gebracht.
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Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij
voorzienbaar zijn.
Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is voor sociale huurwoningen van overheidswege gebonden aan een maximum.
Voor het verslagjaar 2013 bedroeg dit maximumpercentage 4 tot 6,5% afhankelijk van het gezamenlijk
inkomen. De overige verhuureenheden worden volgens de contractueel overeengekomen voorwaarden
aangepast. Veelal wordt hierbij een indexering van de huurprijs afgesproken op basis van de consumenten
prijsindex (CPI) die gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van
opeisbaarheid.
Opbrengsten servicecontracten
De bijdrage en vergoedingen van huurders die zijn overeengekomen voor levering van goederen en
diensten welke direct samenhangen met de huurovereenkomst.
Overheidsbijdragen
Dit betreft jaarlijkse overheidsbijdragen op grond van de regeling steun huisvesting gehandicapten.
Nette verkoopresultaat vastgoedportefeuille
De opbrengst van verkochte onroerende goederen wordt, onder aftrek van de boekwaarde en
verkoopkosten, verantwoord onder deze post. De winst van de verkochte onroerende goederen wordt
verantwoord op het moment van juridische levering.
Overige bedrijfsopbrengsten
Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden o.a. de vergoedingen voor verrichte diensten en omzet
geleverde goederen en diensten verantwoord.
Afschrijvingen op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
De afschrijving op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille is gebaseerd op basis van verkrijgings- of
vervaardigingprijs dan wel lagere bedrijfswaarde. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode
op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijvingen van het actief vinden plaats tot de
restwaarde is bereikt.
Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
Indien de bedrijfswaarde van een complex/produktmarktcombinatie lager is dan de historische kostprijs
minus jaarlijkse afschrijvingen wordt het complex afgewaardeerd tot de lagere bedrijfswaarde.
Indien sociaal of commercieel vastgoed in ontwikkeling intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd is
en de verplichtingen die hieruit voortvloeien kwantificeerbaar zijn, wordt een eventueel onrendabel deel van
de investering afgewaardeerd. Indien de ontwikkeling van de bedrijfswaarde hiertoe aanleiding geeft,
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worden eerder genomen afwaarderingen teruggenomen, rekeninghoudend met de afschrijvingen over de
teruggenomen afwaarderingen.
Clustering van kasstroomgenererende eenheden sluit aan bij het interne beleid en bedrijfsvoering. De
clustering tot produkt-markt-combinaties is evenals voorgaande jaren gekozen op basis van doelgroep,
markt, wijk en leeftijd van woningen.
Lonen , salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Voor een nadere
uiteenzetting omtrent de pensioenlasten wordt verwezen naar de toelichting op de winst- en verliesrekening
onder de post pensioenlasten.
Onderhoudslasten
Hieronder worden de kosten van het planmatig onderhoud, uitgaven aan leefbaarheidprojecten alsmede de
kosten ten behoeve van het reparatie- en mutatieonderhoud verantwoord.
Het reparatie- en mutatieonderhoud bestaat uit de kosten van derden, van materiaalverbruik en van de
eigen dienst. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de
kostensoorten lonen en salarissen, sociale lasten en overige bedrijfslasten.
Lasten servicekosten
Kosten inzake levering van goederen en diensten aan huurders welke direct samenhangen met de
huurovereenkomst.
Leefbaarheid
Uitgaven voor leefbaarheid voor zover niet opgenomen onder de onderhoudsuitgaven.
Overige bedrijfslasten
Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de gewone
bedrijfsvoering zoals huisvestingskosten, kosten Raad van Toezicht, algemene kosten, overige
personeelskosten, belastingen, verhuurdersheffing, verzekeringen, contributie Aedes, bijdrageheffing
saneringsteun CFV et cetera.
De kosten met betrekking tot de eigen onderhoudsdienst worden in de winst- en verliesrekening op lasten
onderhoud in mindering gebracht.
Opbrengsten van vorderingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Hieronder worden verantwoord de rentebaten van liquide middelen, vorderingen en, in het kader van
matching van taken en middelen, uitgeleende gelden.
Waardeverandering financiële vaste activa en effecten
Hieronder zijn de gerealiseerde waardeveranderingen opgenomen van de financiële vaste activa en
effecten.
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Rentelasten en soortgelijke kosten
Hieronder worden verantwoord de betaalde rente wegens geldleningen van kredietinstellingen, rente over
rekening-courant krediet en verwervingskosten van financieringen.
Resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat van
deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Woningstichting Woensdrecht geldende
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden die posten opgenomen die niet uit normale bedrijfsactiviteiten
voortkomen en die dus niet in het normale bedrijfsresultaat worden verantwoord.
Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met inachtneming van de
verschillen in grondslagen welke worden gehanteerd bij de winstberekening volgens de jaarrekening
enerzijds en de fiscale winstberekening anderzijds. De berekening vindt plaats tegen het actuele
belastingtarief.
Het verschil met de op basis van de fiscale winstberekening verschuldigde belasting komt tot uitdrukking in
de voorziening voor latente belastingverplichtingen en/of een latente belastingvordering.
Ingevolge de invoering van de belastingplicht voor corporaties begin 2008 is er een tijdelijk verschil in
commerciële en fiscale boekwaarde, deze belastinglatenties worden gewaardeerd in contante waarde
tegen het actuele belastingtarief.
De belastinglatentie die is gevormd als gevolg van fiscaal verrekenbare verliezen wordt gewaardeerd in
nominale waarde tegen het actuele belastingtarief.

Overige toelichtingen
Vaststellingsovereenkomst en derdenbeding
Woningstichting Woensdrecht heeft op 27 april 2009 met de inspecteur van de Belastingdienst de
vaststellingsovereenkomst 2 d.d. 23 januari 2009 gesloten ter beëindiging van onzekerheid als gevolg van
de invoering van de integrale belastingplicht op grond van artikel 2, lid 1, onderdeel d, Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969 per 1 januari 2008. WSWoensdrecht Holding B.V. en WSWoensdrecht
Vastgoed B.V. hebben verklaard in een derdenbeding de rechten en verplichtingen te aanvaarden die
voortvloeien uit de vaststellingsovereenkomst 2 d.d. 23 januari 2009.

Fiscale eenheid voor omzetbelasting
Woningstichting Woensdrecht maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting met
WSWoensdrecht Holding B.V. en WSWoensdrecht Vastgoed B.V., op grond daarvan is de stichting
hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
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Groepsverband en aansprakelijkheid
Het streven naar transparantie en een gelijkheid in concurrentiepositie houdt tevens in dat WSWoensdrecht
Holding B.V. respectievelijk WSWoensdrecht Vastgoed B.V. van een gezonde vermogenspositie voorzien
zijn en kunnen rekenen op de ondersteuning vanuit de WSWoensdrecht groep, met aan het hoofd
Woningstichting Woensdrecht, zoals dat bij andere concernverbanden te doen gebruikelijk is. Uiteraard is
de vennootschap een zelfstandig lichaam waarvan de aansprakelijkheid is begrensd tot het door de
aandeelhouders ingebrachte kapitaal.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)
De wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector geldt met ingang van 1
januari 2013. De WNT regelt de maximale honorering voor de topfunctionarissen en commissarissen.
Als topfunctionarissen worden aangemerkt:

Topfunctionarissen
N aam
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Voorzieningen betaalbaar
op termijn

de heer

de heer

de heer

de heer

H.J. d e W o lf

J.J.M . Plasmans

Ir . J.B .M .H. Gr emmen

A . d e M an

109.572

6.000

4.000

3.333

1.507

42

72

185

23.746

Totaal bezoldiging

134.825

6.042

4.072

3.518

WNT-Norm

228.599

17.145

11.430

9.525

12 maanden, 1 fte,
onbepaade tijd

12 maanden

12 maanden

10 maanden

Directeur-bestuurder

Voorzitter

Lid (vice-voorzitter)

Lid

Bestuur

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Duur en omvang
Functie

Topfunctionarissen
N aam

Beloning
Belastbare onkostenvergoeding

mevrouw

de heer

mevrouw

Ing W .E. W o ud a- van
d er Giessen

M r . B .C .C . M elis

R .C . Kap p et ein

4.000

4.000

667

17

4

Voorzieningen betaalbaar
op termijn
Totaal bezoldiging
WNT-Norm
Duur en omvang
Functie

4.017

4.000

671

11.430

11.430

1.905

12 maanden

12 maanden

2 maanden

Lid

Lid

Lid

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De bezoldigingen van de topfunctionarissen overschrijden de norm WNT niet. Er zijn geen overige
functionarissen met een beloning hoger dan de WNT norm.
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

31-12-2013

31-12-2012

€

€

VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
1. Sociaal vastgoed in exploitatie
2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Totaal

28.517.676
873.821
339.077
----------------------29.730.574
=============

24.458.213
1.201.473
349.469
----------------------26.009.155
=============

28.463.782
53.894
----------------------28.517.676
=============

24.442.902
15.311
----------------------24.458.213
=============

39.979.964
-15.537.062
----------------------24.442.902
-----------------------

38.877.673
-14.478.693
----------------------24.398.980
-----------------------

4.456.205
36.257
600.574
29.913
-22.298
12.333
-1.092.104
----------------------4.020.880

0
216.000
1.045.364
2.500
-161.573
51.786
-1.110.155
----------------------43.922

45.080.615
-16.616.833
----------------------28.463.782
=============

39.979.964
-15.537.062
----------------------24.442.902
=============

1. Sociaal vastgoed in exploitatie
a. Woningen en woongebouwen
b. Overige zaken
Totaal onroerende en roerende zaken in exploitatie
a. Woningen en woongebouwen
Beginsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
- Investeringen nieuwbouw; ingebruikname ontwikkelde activa
- Geactiveerd onderhoud geriefsverbeteringen
- Geactiveerd onderhoud vervanging componenten
- Overige investeringen
- Desinvesteringen
- Correcties afschrijvingen i.v.m. desinvesteringen
- Afschrijvingen
Saldo
Eindsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Onder de geactiveerde (grond)kosten bevindt zich de afkoopsom van een erfpachtconstructie
die over de looptijd lineair wordt afgeschreven; boekwaarde per 31-12-2013 bedraagt € 339.689.
Bedrijfswaarde van het sociaal vastgoed bedraagt € 56.009.976. De specificatie hiervan wordt
vermeld in de toelichting op de geconsolideerde balans onder de materiële vaste activa.
Zekerheden
Een gedeelte van de materiële vaste activa is ingezet en gekoppeld aan de WSW-borgstelling.
De boekwaarde van deze activa die tot zekerheid strekt van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
bedraagt per 31-12-2013 € 17,2 miljoen.
Woningstichting Woensdrecht heeft 15 april 2014 een onherroepelijke volmacht verstrekt aan het WSW
zodat het WSW direct gerechtigd is tot het vestigen van pand- en hypotheekrechten op het aan haar in
onderpand gegeven onroerend goed. Dit betreft de helft ofwel 530 wooneenheden die deel uit maken van
het sociaal vastgoed tot een maximum van € 27 miljoen, verhoogd met 20% rente, boete en kosten.
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

31-12-2013

31-12-2012

€

€

b. Overige zaken
Beginsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
- Investeringen
- Afschrijvingen
Saldo

Eindsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

181.560
-166.249
----------------------15.311
-----------------------

181.560
-159.732
----------------------21.828
-----------------------

45.100
-6.517
----------------------38.583

0
-6.517
-----------------------6.517

226.660
-172.766
----------------------53.894
=============

181.560
-166.249
----------------------15.311
=============

873.821
=============

1.201.473
=============

2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal sociaal vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie

Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
. Investeringen
. Overheveling vanuit voorziening onrendabele investering nieuwbouw
. Ingebruikname sociaal vastgoed woningen en woongebouwen
Saldo mutaties in boekjaar
Eindsaldo sociaal vastgoed in ontwikkeling

1.201.473
4.504.570
-376.017
-4.456.205
-----------------------327.652
----------------------873.821
=============

798.456
2.288.600
-1.885.583
0
----------------------403.017
----------------------1.201.473
=============

Onder de vastgoed in ontwikkeling bevinden zich twee projecten nieuwbouwwoningen die in 2013
gereed zijn gekomen. De 26 levensloopbestendige woningen project Dr de Bruijnlaan te Hoogerheide
en het woonzorgcomplex aan de Bradfordstraat te Putte zijn in 2013 in exploitatie genomen. Deze
projecten zijn ieder in een afzonderlijke nieuwe produktmarktcombinatie ingedeeld. In voorgaande
jaren genomen afwaardering voor het onrendabele deel van de investeringen zijn toereikend.
Voor zover reeds uitgaven onder de vastgoed in ontwikkeling zijn gedaan, worden deze afwaarderingen in mindering gebracht op de investering. Voor het overige deel van de afwaardering wordt
een voorziening voor onrendabele nieuwbouw gevormd.
Aan de projecten die in voorbereiding zijn kan gezien het stadium waarin deze zicht bevinden nog geen
interne goedkeuring worden verleend. Eventuele afwaarderingen die hieruit kunnen voortvloeien
zijn derhalve niet in deze jaarrekening opgenomen.
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

31-12-2013

31-12-2012

€

€

3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
a.
b.
c.
d.

Kantoorgebouw
Werkplaats
Inventaris
Vervoermiddelen

Totaal
Beginsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
- Investeringen
- Afschrijvingen
Saldo
Eindsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Verzekering
Het kantoor, de werkplaats, de machines en inventaris zijn in 2013
verzekerd voor een bedrag van € 1.270.100 (2012: € 1.239.400).

181.949
102.716
48.942
5.470
----------------------339.077
=============

191.665
106.219
41.284
10.301
----------------------349.469
=============

806.924
-457.455
----------------------349.469
-----------------------

803.103
-430.392
----------------------372.711
-----------------------

23.012
-33.404
-----------------------10.392
-----------------------

3.821
-27.063
-----------------------23.242
-----------------------

829.936
-490.859
----------------------339.077
=============

806.924
-457.455
----------------------349.469
=============

150.125
0
----------------------150.125
=============

152.944
57
----------------------153.001
=============

162.070
-9.126
----------------------152.944
-----------------------

162.070
-6.307
----------------------155.763
-----------------------

0
-2.819
-----------------------2.819

0
-2.819
-----------------------2.819

162.070
-11.945
----------------------150.125
=============

162.070
-9.126
----------------------152.944
=============

VASTGOEDBELEGGINGEN
1. Commercieel vastgoed in exploitatie
2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1. Commercieel vastgoed in exploitatie
Beginsaldo

- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
- (Des)investeringen
- Afschrijvingen
Saldo
Eindsaldo:
- Aanschaffingswaarde
- Cumulatieve afschrijvingen incl. waardeveranderingen
Boekwaarde
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

31-12-2013

31-12-2012

€

€

Bedrijfswaarde commercieel vastgoed
Huurverhoging 2014
Huurverhoging vanaf 2015
Huurderving (frictie leegstand)
Lastenstijging
Disconteringspercentage

0,8%
1,5%
0,5%
2,0%
5,0%

2,0%
2,0%
0,5%
2,0%
5,0%

De Bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed wordt bepaald op basis van het beleidsuitgangspunt
het onroerend goed gedurende de restant levensduur te exploiteren. Er worden derhalve geen
verkoopopbrengsten ingerekend in de bedrijfswaarde. De verwachte uitgaande kasstromen worden mede
bepaald aan de hand van de normen uit de exploitatiewijzer vastgoed van het Taxatie Management
Instituut en de meerjarenbegroting planmatigonderhoud van het betreffende vastgoed. Op de
huurcontracten wordt een correctie voor markttechnische ontwikkelingen toegepast om te komen tot de
reële waardebepaling. Het beleid voor het vastgoed geeft aan dat het vastgoed de strategie van
doorexploiteren heeft.

De opbouw van de bedrijfswaarde is als volgt te specificeren:
contante waarde huuropbrengsten
contante waarde huurderving
contante waarde restwaarde
saldo opbrengsten
contante waarde dagelijks onderhoud
contante waarde planmatig onderhoud
contante waarde overige variabele lasten
saldo lasten

Bedrijfswaarde

410.723
-2.054
20.278
----------------------428.947

457.062
-2.285
24.662
----------------------479.439

19.341
30.115
26.643
----------------------76.099

23.590
199.050
73.440
----------------------296.080

----------------------352.848
=============

----------------------183.359
=============

0
=============

57
=============

2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de exploitatie
a. Woningen en woongebouwen
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
. Investeringen en bijkomende kosten
. Doorverkochte onroerende zaken aan derden
. Geleverde onroerende zaken aan groepsmaatschappijen
Saldo mutaties in boekjaar
Eindsaldo commercieel vastgoed in ontwikkeling

57
0
0
-57
-----------------------57
----------------------0
=============

1.064.309
148.259
-392.439
-820.072
-----------------------1.064.252
----------------------57
=============

Dit betreft het project RaadhuisPassage te Hoogerheide waarvan in eerder jaren reeds is besloten dat dit project
in haar geheel als commercieel vastgoed wordt ontwikkeld in de WSWoensdrecht Vastgoed B.V.
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

31-12-2013

31-12-2012

€

€

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
1.
2.
3.
4.
5.

Latente belastingvorderingen
Te vorderen BWS-subsidies
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige

Totaal
1. Latente belastingvorderingen
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
- Afname inzake te verwachten verkoopopbrengsten
- Afname inzake waarderingsverschil Leningen o/g
Zie de toelichting op het resultaat onder de post belastingen.
Ingevolge de invoering van de belastingplicht voor corporaties
is er een tijdelijk verschil in commerciële en fiscale boekwaarde,
gewaardeerd tegen contante waarde en het actueel belastingtarief
resulteert dit in een toekomstig belastingvoordeel.
- Vormen belastinglatentie i.v.m. verrekenbare fiscale verliezen
gewaardeerd tegen nominale waarde en het actuele belastingtarief
- Afname inzake verliesverrekening over boekjaar
Eindsaldo

2. Te vorderen BWS-subsidies
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
- Rente
- Te ontvangen bijdragen
Saldo
Eindsaldo

3. Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
- Resultaat deelnemingen
Eindsaldo

1.797.228
152.137
13.315.539
5.919.764
2.170.000
----------------------23.354.668
=============

256.954
214.161
13.014.052
927.039
3.000.000
----------------------17.412.206
=============

256.954

645.203

-13.699
-14.308

-375.176
-13.073

2.146.859
-578.578
----------------------1.797.228
=============

----------------------256.954
=============

214.161
11.125
-73.149
-----------------------62.024
----------------------152.137
=============

13.014.052
301.487
----------------------13.315.539
=============

273.125
14.185
-73.149
-----------------------58.964
----------------------214.161
=============

12.723.004
291.048
----------------------13.014.052
=============

De deelneming betreft een 100% deelneming in WSWoensdrecht Holding B.V. gevestigd te Hoogerheide.
WSWoensdrecht Holding B.V. heeft op haar beurt 100% van de aandelen van WSWoensdrecht Vastgoed B.V.

4. Vorderingen op groepsmaatschappijen
a. Rekening-courant WSWoensdrecht Holding B.V.
b. Rekening-courant WSWoensdrecht Vastgoed B.V.
Totaal
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5.032.150
----------------------5.919.764
=============

880.579
46.460
----------------------927.039
=============
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5. Overige
a. Achtergestelde obligatie leningen u/g W.I.F.
Af: voorziening W.I.F.
Saldo achtergestelde obligatie leningen u/g W.I.F.
b. Geldleningen u/g Bank Nederlandse Gemeenten via W.I.F.
Totaal
Overige vorderingen
Beginsaldo
- voorziening WIF
Eindsaldo

31-12-2013

31-12-2012

€

€

1.500.000
-830.000
----------------------670.000

1.500.000
0
----------------------1.500.000

1.500.000
----------------------2.170.000
=============

1.500.000
----------------------3.000.000
=============

3.000.000
-830.000
----------------------2.170.000
=============

3.000.000
0
----------------------3.000.000
=============

De onder (a.) vermelde geldlening aan het Wooninvesteringsfonds betreft een achtergestelde obligatielening zonder
aflossingsverplichting van 3 certificaten ad. € 500.000 per certificaat tegen en rentevergoeding van 4,5% per jaar. Ten
aanzien van deze instelling kan worden vermeld dat over de jaren 2011 tot en met 2013 geen rente meer is uitgekeerd.
Hiervoor is een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid. Op de waarde van de certificaten is eveneens een
voorziening gevormd ten bedrage van € 830.000, aangezien de intrinsieke waarde van het garantievermogen is gedaald
beneden de nominale waarde van de certificaten. Het onder verscherpt toezicht gestelde W.I.F. heeft een herstelplan
gemaakt waaruit blijkt dat op middellange termijn de intrinsieke waarde van het garantievermogen ontoereikend is om de
obligatielening volledig af te lossen. Uiteraard wordt het W.I.F. door Woningstichting Woensdrecht gehouden aan
volledige terugbetaling.
Daarnaast is er in het kader van matching van taken en middelen een collegiale financiering (b.) verstrekt
aan de Bank Nederlandse Gemeenten met tussenkomst van het Wooninvesteringsfonds. De geldlening
heeft een looptijd van 10 jaar tegen een rente vergoeding van 3,09% en wordt op het einde van de looptijd
in een keer afgelost op 30 oktober 2014.
Deze uitgegeven geldlening met een nominale waarde van € 1.500.000 dient als onderpand voor de rekeningcourant kredietfacilitateit met de genoemde bank.
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
- Voorraad onderhoudsmaterialen
Totaal voorraden

33.434
----------------------33.434
=============

41.027
----------------------41.027
=============

75.648
3.010
140.130
82.625
----------------------301.413
=============

55.067
2.957
95.878
934.971
----------------------1.088.873
=============

117.401
-41.753
----------------------75.648
=============

91.677
-36.610
----------------------55.067
=============

68.451
48.950
----------------------117.401
=============

49.262
42.415
----------------------91.677
=============

Vorderingen
1.
2.
3.
4.

Huurdebiteuren
Gemeenten
Overige vorderingen
Overlopende activa

Totaal

1. Huurdebiteuren
Totale huurachterstand
Af: voorziening dubieuze huurdebiteuren
Saldo huurdebiteuren

De huurachterstanden van de op 31 december zijn als volgt:
Huurachterstand zittende huurders
Huurachterstand vertrokken huurders
Totale huurachterstand ultimo boekjaar
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31-12-2013

31-12-2012

€

€

Voorziening voor dubieuze huurdebiteuren
Voor het risico van wanbetaling door huurdebiteuren is een voorziening getroffen. De voorziening
voor dubieuze huurdebiteuren geeft het volgende verloop te zien:
Saldo per 1 januari

36.610
=============

29.819
=============

Vrijval wegens afgeboekte posten
Toevoeging dotatie aan de voorziening

0
5.143
----------------------5.143
----------------------41.753
=============

0
6.791
----------------------6.791
----------------------36.610
=============

3.010
----------------------3.010
=============

2.957
----------------------2.957
=============

2.392
32.512
105.226
----------------------140.130
=============

969
6.612
88.294
----------------------95.875
=============

40.744
-38.352
----------------------2.392
=============

39.321
-38.352
----------------------969
=============

Saldo
Voorziening per 31 december

2. Gemeenten
- te vorderen bijdragen woningaanpassingen
Totaal

4.
a.
b.
c.

Overige vorderingen
Vertrokken bewoners
Overige debiteuren
Rekening-courant VvE Bradford

Totaal

a. Vertrokken bewoners
Totaal vertrokken bewoners
Voorziening per 31 december
Eindsaldo

Voorziening voor dubieuze debiteuren
Voor het risico van wanbetaling door vertrokken bewoners is een voorziening getroffen.
De voorziening voor vertrokken bewoners geeft het volgende verloop te zien:
Saldo per 1 januari
Vrijval wegens afgeboekte posten
Toevoeging dotatie aan de voorziening
Mutatie in het boekjaar
Voorziening per 31 december

Totaal vertrokken bewoners
Voorziening per 31 december
Eindsaldo
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38.352
=============
0
0
----------------------0
----------------------38.352
=============

57.696
=============
-31.137
11.793
-----------------------19.344
----------------------38.352
=============

40.744
-38.352
----------------------2.392
=============

39.321
-38.352
----------------------969
=============
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€

€

b. Overige debiteuren
Dit betreft diverse vorderingen van o.a. declaratie van nota's en doorberekende kosten aan derden.

c. Rekening-courant V.v.E. Bradford
De rekening-courant met de Vereniging van Eigenaars Bradford te Putte bestaat uit een vordering als gevolg van
de afrekening van servicekosten en het aandeel in het reservefonds van de V.v.E. (looptijd meer dan één jaar).

5. Overlopende activa
a. Vennootschapsbelasting
b. Niet vervallen (nog te ontvangen) rente
c. Overig
Totaal

0
64.239
18.386
----------------------82.625
=============

633.750
258.980
42.241
----------------------934.971
=============

274.106
-209.867
----------------------64.239
=============

258.980
0
----------------------258.980
=============

b. Niet vervallen (nog te ontvangen) rente
Niet vervallen (nog te ontvangen) rente
Af: voorziening niet uitgekeerde rente W.I.F.
Saldo niet vervallen (nog te ontvangen) rente

Het Wooninvesteringsfonds heeft de rentetermijnen over de jaren 2011 tot en met 2013
niet uitgekeerd. Voor de volledige post aan vervallen rente betreffende de achtergestelde
olbigatielening aan het W.I.F. is uit voorzichtighied een voorziening voor oninbaarheid gevormd.

LIQUIDE MIDDELEN
a. Direct opvraagbaar:
- Banktegoeden
b. Niet direct opvraagbaar
- Termijndeposito's
Totaal

2.544.731
0
----------------------2.544.731
=============

8.742.029
0
----------------------8.742.029
=============

Met de Bank Nederlandse Gemeenten is een rekening-courant kredietfaciliteit overeengekomen.
De maximale kredietlimiet bedraagt per 31 december 2013 € 1.500.000. Als zekerheid is een aan het
W.I.F. verstrekte lening met een nominaal bedrag van € 1.500.000 als onderpand verstrekt.
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€

€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
1. Reserve inzake te vorderen belastinglatenties
2. Algemene bedrijfsreserve
Totaal

Het verloop van de overige reserves is als volgt:
Beginsaldo
Agio storting
Jaarresultaat
Te vormen reserve inzake belastinglatenties
Eindsaldo

1.797.228
38.875.513
----------------------40.672.741
=============

256.954
37.297.549
----------------------37.554.503
=============

37.554.503
3.118.238
-1.797.228
----------------------38.875.513
=============

35.604.163
1.950.340
-256.954
----------------------37.297.549
=============

De reserve inzake belastinglatenties heeft betrekking op de ongerealiseerde waardevermeerdering als gevolg
van de onder de financiële vaste activa en voorzieningen opgenomen latente belastingvordering.

VOORZIENINGEN
1. Latente belastingverplichtingen
2. Onrendabele investeringen en herstructureringen
3. Overige voorzieningen
Totaal
1. Latente belastingverplichtingen
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
- Mutatie waarderingsverschil leningen U/G
Zie de toelichting op het resultaat onder de post belastingen.
Eindsaldo
2. Onrendabele investeringen en herstructureringen
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:
- Vrijval ten laste van activa in ontwikkeling
Eindsaldo
3. Overige voorzieningen
Betreft een voorziening loopbaanontwikkelingsbudget
Beginsaldo:
- Opgenomen ten laste van het budget
- Dotatie aan de voorziening
Eindsaldo; vermoedelijke looptijd tussen de 1 en 5 jaar
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0
0
34.946
----------------------34.946
=============

15.709
376.017
37.012
----------------------428.738
=============

15.709

21.567

-15.709

-5.858

----------------------0
=============
376.017

----------------------15.709
=============
2.261.600

-376.017
----------------------0
=============

-1.885.583
----------------------376.017
=============

37.012
-4.316
2.250
----------------------34.946
=============

36.549
-1.337
1.800
----------------------37.012
=============
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€

€

LANGLOPENDE SCHULDEN
1. Leningen kredietinstellingen
2. Waarborgsommen
3. Overige schulden
Totaal, waarvan € 4.341.565 met een looptijd van meer dan 5 jaar

11.001.774
4.870
2.250
----------------------11.008.894
=============

11.519.573
4.820
2.250
----------------------11.526.643
=============

11.519.573
2.065.441
----------------------13.585.014

13.585.014
369.183
----------------------13.954.197

2.400.000
-2.065.441
-2.917.799
-----------------------2.583.240
----------------------11.001.774
=============

0
-369.183
-2.065.441
-----------------------2.434.624
----------------------11.519.573
=============

1. Leningen kredietinstellingen
Beginsaldo:
- Bij: 'Aflossing' 2013 (2012)

Mutaties in het boekjaar:
- Nieuwe leningen
- Aflossingen 2013 (2012)
- Aflossingen 2014 (2013)
Saldo
Eindsaldo

Zekerheden
Een gedeelte van de materiële vaste activa is ingezet en gekoppeld aan de WSW-borgstelling.
De boekwaarde van deze activa die tot zekerheid strekt van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
bedraagt per 31-12-2013 € 17,2 miljoen en hebben een WOZ-waarde van € 77,6 miljoen.
Er zijn geen geldleningen met daaraan gekoppelde derivaten afgesloten.
Rentevoet vreemd vermogen
Het gewogen gemiddelde rente percentage van de uitstaande leningen kredietinstellingen
bedraagt 3,71% (2012: 4,024%).
2. Waarborgsommen
Beginsaldo:
Mutaties in het boekjaar:

4.820
- gestort

Eindsaldo

3.680

50
----------------------4.870
=============

1.140
----------------------4.820
=============

2.250
----------------------2.250
=============

2.250
----------------------2.250
=============

3. Overige langlopende schulden
a. Lening o/g van Stichting beheer Lucashof
Eindsaldo

- mutaties overige langlopende schulden
Beginsaldo
- Aangegane afkoopregeling huur
Eindsaldo

Woningstichting Woensdrecht – Jaarrapport 2013

2.250
----------------------2.250
=============

19.990
-17.740
----------------------2.250
=============
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31-12-2013

31-12-2012

€

€

KORTLOPENDE SCHULDEN
1.
2.
3.
4.
5.

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekering
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal
1. Schulden aan kredietinstellingen
a. Aflossingen geldlening in 2014 (2013)
Totaal

2.917.799
278.189
362.285
99.842
740.249
----------------------4.398.364
=============

2.065.441
1.006.537
74.661
48.887
740.879
----------------------3.936.405
=============

2.917.799
----------------------2.917.799
=============

2.065.441
----------------------2.065.441
=============

341.783
14.885
5.617
0
----------------------362.285
=============

56.421
12.619
5.621
0
----------------------74.661
=============

3.524
13.668
82.650
----------------------99.842
=============

16.670
32.217
0
----------------------48.887
=============

292.517
44.119
27.512
55.608
320.493
----------------------740.249
=============

320.872
22.849
22.100
30.533
344.525
----------------------740.879
=============

2. Schulden aan leveranciers
Onder de handelscrediteuren bevinden zich facturen ouder dan een jaar.
Dit betreft dispuutfacturen ten bedrage van € 2.361 en deze blijven derhalve
onbetaald.
3.
a.
b.
c.
d.

Belastingen en premies sociale verzekering
Omzetbelasting
Loonbelasting
Sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting

Totaal
4. Overige schulden
a. Nog af te wikkelen exploitatiesaldo
levering goederen en diensten
b. Overige crediteuren
c. verplichtingen opgeleverde projecten
Totaal
5.
a.
b.
c.
d.
e.

Overlopende passiva
Niet vervallen rente geldleningen
Vooruit ontvangen huur
Reservering vakantierechten
Overig
Downstream sales

Totaal

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor de niet uit de balansblijkende rechten en verplichtingen zie de toelichting op de geconsolideerde balans.
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Boekjaar 2013
€

Boekjaar 2012
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
HUUROPBRENGSTEN
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet woningen
Te ontvangen netto-huur:
Af: huurderving:
a. wegens leegstand
b. wegens overige redenen
Totaal

6.000.827
26.505
----------------------6.027.332

5.674.370
26.299
----------------------5.700.669

-79.065
-4.025
----------------------5.944.242
=============

-51.946
-6.803
----------------------5.641.920
=============

108.059
84.306
----------------------192.365
=============

90.515
91.323
----------------------181.838
=============

-1.899
-----------------------1.899
=============

-905
-----------------------905
=============

190.466
=============

180.933
=============

143.130
=============

468.456
=============

De huurderving bedraagt 1,38% ( 2012: 1,03%)van de te ontvangen huur.

OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN
Deze vergoedingen hebben betrekking op geleverde goederen, diensten
en servicekosten die direct samenhangen met de huurovereenkomsten.
Te ontvangen vergoedingen:
a. Overige zaken
b. Leveringen en diensten
Subtotaal
Af: Vergoedingsderving:
wegens leegstand
Subtotaal

Totaal
De vergoedingsderving bedraagt 0,99 % van de te
ontvangen vergoedingen

OVERHEIDSBIJDRAGEN
Er zijn geen overheidsbijdragen.

NETTO VERKOOPRESULTAAT VASTGOEDPORTEFEUILLE
Boekwinst op de verkochte woningen

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
1. Vergoedingen voor verrichte diensten
- Kostenvergoedingen, doorberekende beheerskosten
- Vergoeding kosten onderhoud
- Omzet geleverde goederen en diensten
2. Overige bedrijfsopbrengsten
- Vrijval passief post downstream sales
- Overige baten
Totaal
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49.987
19.103
7.084
24.033
3.357
----------------------103.564
=============

36.947
39.287
1.383
8.267
1.719
----------------------87.603
=============
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Boekjaar 2013
€

Boekjaar 2012
€

BEDRIJFSLASTEN:
AFSCHRIJVINGEN (IM)MATERIELE VASTE ACTIVA
EN VASTGOEDPORTEFEUILLE
a. Sociaal vastgoed en overige zaken in exploitatie
b. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
c. Commercieel vastgoed in exploitatie
Totaal

1.098.621
33.404
2.819
----------------------1.134.844
=============

1.116.672
27.063
2.819
----------------------1.146.554
=============

520.863
70.855
----------------------591.718
=============

533.824
60.728
----------------------594.552
=============

OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN
(IM)MATERIELE VASTE ACTIVA EN VASTGOEDPORTEFEUILLE
Geen waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

LONEN EN SALARISSEN
- Bruto salarissen (incl. ziekengeld)
- Uitzendkrachten/stagiaires
Totaal

De personeelsbezetting bedraagt ultimo boekjaar 11 medewerkers in loondienst (2012: 11).
Het gemiddelde aantal fte's bedraagt daarmee ultimo 2013: 9,99 (2012: 9,99).

SOCIALE LASTEN EN PENSIOENLASTEN
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
Totaal

70.136
99.459
----------------------169.595
=============

67.962
97.833
----------------------165.795
=============

De pensioenregeling is geregeld in de CAO Woondiensten en ondergebracht bij SPW (Stichting Pensioenfonds
Woningcorporaties). De regeling wordt vanaf maart 2011 uitgevoerd door APG Investment Services. De pensioenregeling
is een zogenaamde salaris-diensttijdregeling (toegezegd pensioen). Voor Woningstichting Woensdrecht is er geen
reglementaire of statutaire verplichting om eventuele tekorten van het pensioenfonds aan te zuiveren anders dan de
verplichting tot het betalen van hogere toekomstige premies. Ook bestaat er geen aanspraak van aangesloten
werkgevers op eventuele opgebouwde buffers.
Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op 31 december 2013 hoger dan het wettelijk minimaal vereist vermogen en is er
geen dekkingstekort. Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de aangegane verplichtingen wel sprake van een
reservetekort. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg ultimo 2013: 114% (2012: 106%)
ONDERHOUDSLASTEN
Totaal onderhoudsuitgaven
Af: activering installatie en inrichting *
Af: activering geriefsverbeteringen
Totaal onderhoudsuitgaven
Af: onderhoudslasten werkapparaat
Totaal

1.850.733
-600.574
-36.257
----------------------1.213.902
-251.181
----------------------962.721
===========

3.081.702
-1.045.364
-216.000
----------------------1.820.338
-245.451
----------------------1.574.887
===========

* Als gevolg van de toepassing van de componentenbenadering worden
onderhoudslasten deels toegevoegd aan de materiële vaste activa.
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Boekjaar 2013
€

De totale onderhoudslasten zijn als volgt te specificeren:
Onderhoudsabonnement
Reparatieverzoeken
Mutatie onderhoud
Planmatig onderhoud
Doorberekend onderhoud

LEEFBAARHEID
- Kosten leefbaarheid
LASTEN SERVICECONTRACTEN
- Lasten servicekosten

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
1. Overige kostensoorten
- Overige personeelskosten
- Huisvestingskosten
- Kosten Raad van Toezicht
- Algemene kosten
2. Zakelijke bedrijfslasten
- Belastingen
- Verzekeringen
- Contributie landelijke federatie
- Bijdrageheffing saneringssteun Centraal Fonds Volkshuisvesting
- Verhuurderheffing
- Overige exploitatielasten: invorderingskosten/afboeking
oninbare vorderingen/storting voorziening dub. debiteuren
Totaal

Boekjaar 2012
€

55.795
281.939
110.309
1.383.587
19.103
----------------------1.850.733
=============

60.488
294.499
85.245
2.602.183
39.287
----------------------3.081.702
=============

44.856
=============

43.867
=============

108.470
=============

97.699
=============

21.068
30.220
35.313
215.367

26.417
28.458
29.413
226.888

194.398
15.038
10.689
233.100
19.983

195.387
11.133
11.013
18.932
0

9.246
----------------------784.422

27.747
----------------------575.388

=============

=============

1.039.867
=============

0
=============

WAARDEVERANDERING FINANCIELE VASTE ACTIVA
Waardeveranderingen Wooninvesteringsfonds W.I.F.

Aan het Wooninvesteringsfonds is een achtergestelde obligatielening zonder aflossingsverplichting van 3 certificaten ad.
€ 500.000 per certificaat tegen en rentevergoeding van 4,5% per jaar. Ten aanzien van deze instelling kan worden
vermeld dat over de jaren 2011 tot en met 2013 geen rente meer is uitgekeerd. Hiervoor is een voorziening gevormd voor
mogelijke oninbaarheid. Op de waarde van de certificaten is eveneens een voorziening gevormd ten bedrage van
€ 830.000, aangezien de intrinsieke waarde van het garantievermogen is gedaald beneden de nominale waarde van de
certificaten.
OPBRENGST VAN VORDERINGEN DIE TOT DE
VASTE ACTIVA BEHOREN EN VAN EFFECTEN
- Rente leningen u/g
- Rente BWS subsidie
Totaal
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8.803
----------------------128.209
=============

116.860
11.979
----------------------128.839
=============

159

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING

Boekjaar 2013
€

Boekjaar 2012
€

99.291
6.942
----------------------106.233
=============

203.967
78.101
----------------------282.068
=============

518.324
258
----------------------518.582
=============

548.116
1.279
----------------------549.395
=============

0
-15.709
606.586
----------------------590.877
-2.146.859
-----------------------1.555.982
=============

0
-5.858
388.248
----------------------382.390
0
----------------------382.390
=============

ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN
- Rente rekening-courant + deposito's bank
- Overige rentebaten
Totaal
RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN
- Rente langlopende geldleningen kredietinstellingen
- Overige verschuldigde rente en soortgelijke kosten
Totaal

BELASTINGEN RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
- Te betalen vennootschapsbelasting
- Mutatie latente belastingverplichtingen
- Mutatie latente belastingvorderingen
- Vennootschapsbelasting
- Vormen latente belastingvorderingen i.v.m. te verrekenen verliezen
- Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Bij het bepalen van de verschuldigde vennootschapsbelasting is rekening gehouden met de gesloten vaststellingsovereenkomst d.d. 23 januari 2009. Als gevolg van het verschil in de gehanteerde waarderingsgrondslagen en in het bijzonder
de invoering van de vennootschapsbelastingplicht zijn er aanzienlijke verschillen in de commerciële en fiscale
boekwaarde. Voor de verschillen die van tijdelijke aard zijn, wordt een belastinglatenties opgenomen die worden bepaald
aan de hand van het actuele belastingtarief en gewaardeerd tegen contante waarde.
Hierbij is het eigen vigerende beleid bepalend en wordt ervan uitgegaan dat de tijdshorizon waarover het huidige beleid
regeert, in beginsel, vijf jaar bedraagt. Dit op basis van de beleidscyclus, mogelijke wijzigingen van beleid en onzekerheden
betreffende wet- en regelgeving. Voor een groot deel van bezit is het beleid verhuren voor onbepaalde tijd
eventueel gevolgd door herontwikkeling. Gezien de lange looptijd van deze investeringen en de veronderstelling dat deze
niet verkocht zullen worden, is de belatinglatentie bij benadering nihil. Voor de delen van het bezit waar een afwijkend
beleid geldt, zoals bij de verkoop van huurwoning voor de komende vijf jaar, is een een inschatting gemaakt van de
latente belastingvordering gewaardeerd tegen contante waarde.
De belastingjaren tot en met 2011 zijn definitief vastgesteld conform de ingediende aangiften. Ten aanzien van de te
betalen vennootschapbelasting over 2012 en 2013 verwachten wij dat deze voor Woningstichting Woensdrecht nihil
bedraagt. Analyse van de waarde-ontwikkeling van onze huurwoningen laat over een reeks van jaren een daling zien
zowel voor als na de afwaardering toegepast in 2012. Gezien de huidige ontwikkeling van de financiële markten, de
algemene economische ontwikkelen, de waardeontwikkeling van bestaande woningen en politieke besluitvorming
concluderen wij dat de ontwikkelingen van structurele aard zijn en er sprake is van een duurzame waardedaling.
Door het toepassing van de fiscale afwaardering in 2012 overeenkomstig artikel 2.2.8 lid 3 van de VSO II is er een
verrekenbaar verlies ontstaan. Dit compensabele verlies kan in de komende jaren verrekend worden (carry-forward) met
de belastbare bedragen waardoor minder vennootschapsbelasting wordt betaald. Voor dit belastingvoordeel is een
actieve belastinglatentie gevormd gewaardeerd tegen nominale waarde.
Incidentele waardestijgingen in het woningbezit zullen zich beperkt voordoen, zijn niet in voldoende mate van
nauwkeurigheid te bepalen, pas relevant indien de waarde stijgt boven het niveau van de afwaardering en plaatsvinden
binnen de restant exploitatieduur. Er wordt geen passieve belastinglatentie gevormd in verband met een mogelijke
waardestijging van de afgewaardeerde woningen aangezien er sprake is van een duurzame waardedaling.
RESULTAAT DEELNEMINGEN
- Resultaat WSWoensdrecht Holding B.V.

301.487
=============

In WSWoensdrecht Vastgoed B.V. en WSWoensdrecht Holding B.V. behaalde
jaarresultaten zijn conform het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
toegevoegd aan de overige reserves van de betreffende vennootschap.
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=============
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ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING
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12.

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de in deze jaarrekening
gepresenteerde financiële positie en het inzicht dat wordt gegeven omtrent het vermogen en het resultaat
over het verslagjaar.
Vaststelling jaarrekening en bestemming van het resultaat
In 2013 is een positief resultaat behaald van € 3.118.238 en dit winstsaldo is toegevoegd aan de overige
reserves. Ingevolge de belastinglatenties is een bedrag van € 1.540.274 toegevoegd aan de reserve
inzake de te vorderen belastinglatenties aangezien het hier een nog niet gerealiseerd deel van de overige
reserves betreft. De “vrije” algemene bedrijfsreserve zal uitsluitend worden aangewend voor
werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting.
De jaarrekening over 2013 is vastgesteld en goedgekeurd in de gezamenlijke vergadering van Bestuur en
Raad van Toezicht gehouden op 27 mei 2014.
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