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1 De bestuurder brengt verslag uit

1.1 Terugblik op 2015

Nieuw ondernemingsplan en nieuwe Woningwet
De terugblik op 2015 markeert in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Allereerst is in 2015 ons
nieuwe ondernemingsplan “Oppakken, aanpakken , doorpakken ‘ van kracht geworden. Na
intensieve voorbereidingen, consultatie van onze huurders en afstemming met onze brede kring
van belanghouders wordt dit plan breed gedragen in de Hoeksche Waard. Een belangrijke
voorwaarde om onze doelstellingen te kunnen realiseren. De titel is niet zomaar gekozen: een
nadrukkelijke verwijzing om wat van ons verwacht wordt in de praktijk te brengen. Het plan is
richtinggevend voor onze koers van de komende periode tot eind 2018; een horizon die we
redelijkerwijs goed moeten kunnen inschatten. Tegelijkertijd dient de kanttekening te worden
gemaakt dat juist voor onze kerntaak er sprake is van enorme dynamiek die de belangrijke trends
in de Nederlandse samenleving volgen: een grote instroom van vluchtelingen en statushouders die
passend en snel dienen te worden gehuisvest en grote veranderingen voortvloeiend uit recente
regelgeving.

Die regelgeving vloeit voort uit het belangrijkste besluit van de afgelopen jaren, t.w. het vaststellen
in 2015 van de nieuwe Woningwet. Na jarenlange discussie is er nu eindelijk duidelijkheid omtrent
takenpakket en speelveld van woningcorporaties. Kort samengevat: Vooruit naar de Kerntaak! Een
terechte keus, aangesproken te worden op onze traditionele rol. ‘Goede huizen voor gewone
mensen’ zou kort samengevat de nieuwe woningwet kunnen luiden, al leidt de operationalisering
tot een enorme hoeveelheid werkzaamheden en regeldruk. Begrijpelijk omdat het verleden heeft
bewezen dat het gebrek daaraan tot onregelmatigheden en ongewenste neveneffecten heeft
geleid. Belangrijk is daarom dat juist in deze tijd het besef door blijft klinken dat de
maatschappelijke taak zoals die in ons werkgebied aan de orde is en waar belanghouders ons op
aanspreken, uitgevoerd kan blijven worden. Omdat de nieuwe wetgeving bovenal bedoeld is om te
voorkomen dat een maatschappelijke tweedeling ontstaat, een samenleving waarin geen
onderscheid bestaat tussen simpelweg plezier of pech hebben in het leven.

Bestuurlijke omgeving
In de Hoeksche Waard opereren organisaties in het maatschappelijk middenveld, waaronder HW
Wonen, regionaal. De Hoeksche Waard geldt daarbij als logisch werkgebied, en niet (uitsluitend)
een gemeente of kern. Ook de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard kennen diverse onderlinge
samenwerkingsverbanden. De gemeenten hebben ook gezamenlijk een woonvisie opgesteld in
2015. Tot een gemeentelijke herindeling werd (nog) niet besloten. Dit onderwerp blijft echter
nadrukkelijk op de agenda en HW Wonen steunt dat van harte.

Woningmarkt
De woningmarkt herstelt zich, zij het in de Hoeksche Waard wat langzamer dan in andere delen
van het land. Voor de komende periode wacht een uitdaging in de vorm van het huisvesten van
statushouders. Een verdringingseffect op de sociale voorraad is niet wenselijk. Tegelijkertijd is de
urgentie hoog, en is onduidelijk hoe lang huisvesting nodig zal zijn en wie de kosten voor het
realiseren van additionele huisvesting zal dragen. Met betrokken partners wordt dan ook nauw
samengewerkt om deze kwetsbare groep snel te kunnen huisvesten.

Investeringen
De bouw van zorgcomplex Rembrandt is in volle gang en ligt op schema. Het afgelopen jaar
hebben wij het besluit genomen tot vervanging van zorgcomplex de Open Waard. De tijdelijke
huisvesting voor de bewoners van de huidige Open Waard is inmiddels gerealiseerd. Hiermee komt
het programma van een aantal grote investeringen in zorgvastgoed dat HW Wonen de afgelopen
jaren heeft uitgevoerd tot afronding. Ook in woningbouw daalt het investeringsniveau de komende
jaren. De laatste grote projecten zoals de Oranjebuurt in Strijen en de Bevershoek in ’s-Gravendeel
zijn vrijwel tot afronding gekomen. De komende jaren verschuift het accent naar verduurzaming van
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ons bestaande bezit. Bijna tweederde deel van het bezit ondergaat in de komende 10 jaar een
ingreep.

1.2 Nieuw ondernemingsplan
Wij hebben dit jaar, na consultatie van onze belanghouders, ons nieuwe ondernemingsplan voor de
jaren 2015 tot en met 2018 vastgesteld. Belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn:

 Zorgen voor een woningportefeuille van 8.700 sociale huurwoningen met gemiddeld label B
voor onze primaire doelgroep.

 Verbeteren van de online dienstverlening, resulterend in een rapportcijfer voor
klanttevredenheid boven de 8.

 Een interne organisatie die slagvaardiger en efficiënter werkt, resulterend in een reductie van
beheerkosten tot € 900 per woning in 2018.

 Implementatie van de nieuwe woningwet.

 Het verder ontwikkelen van gebiedsgericht (samen)werken.

 Behoud van financiële stabiliteit / continuïteit.

1.3 Implementatie nieuwe Woningwet
In 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Een reeks misstanden binnen de sector, in
combinatie met een risico op marktverstoring en staatssteun middels het garantiestelsel, hebben
de contouren van deze wet vorm gegeven. Corporaties gaan ‘terug naar de kerntaak’, ofwel het
exploiteren van sociale huurwoningen voor huurders met een beperkt inkomen. De essentie is
eenvoudig, de uitvoering is echter complex. Alleen al vanwege de omvang van wettekst en de vele
verwijzingen tussen de wet, het bijbehorende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de
Ministeriële regeling en de toelichtingen op deze stukken. Bovendien zijn inmiddels de eerste
wijzigingen al doorgevoerd en nieuwe aangekondigd. Eén en ander gaat gepaard met een sterke
juridisering, bijvoorbeeld waar het gaat over de verantwoordelijkheden voor leden van de Raad van
Commissarissen.

De komende periode gaat veel werk zitten in de verdere uitwerking. Zo moet het daeb en niet-daeb
deel van het bezit gesplitst gaan worden geëxploiteerd, het vastgoed moet op marktwaarde worden
gewaardeerd, en statuten en reglementen zullen moeten worden aangepast. Ook voor het
huurdersplatform, dat een belangrijke rol heeft bij bijvoorbeeld de totstandkoming van het
splitsingsvoorstel en de jaarlijkse prestatieafspraken, betekent dit een grote verantwoordelijkheid.

Plannen voor nieuwbouw en renovatie worden op dit moment opnieuw tegen het licht gehouden om
te bezien hoe deze passen binnen de nieuwe woningwet. In veel van deze plannen was voorzien in
huisvesting voor huishoudens met een inkomen dat net buiten de gedefinieerde doelgroep valt,
maar die desalniettemin moeite hebben een woning te kopen of een commerciële huurprijs te
betalen.

Eind 2015 is HW Wonen gestart met ‘passend toewijzen’. Woningtoewijzingen aan huurders met
recht op huurtoeslag zijn gebonden aan maximale huurprijzen. HW Wonen heeft voldoende bezit in
het huurprijssegment onder het maximum.

1.4 Onze organisatie
De doelstelling van HW Wonen concentreert zich meer en meer op de kerntaak. Bovendien
verschuift de aandacht van investeringen in nieuwbouw naar verbetering en verduurzaming van het
bestaande bezit. Bij deze ontwikkelingen past een slanker wordende organisatie en een aangepast
besturingsmodel. Op verschillende momenten in de tweede helft van 2015 zijn de drie managers uit
het Management Team van HW Wonen uit dienst getreden. Op dit moment wordt de
organisatietransitie vormgegeven door een kernteam, bestaande uit de directeur-bestuurder en
twee interim leden. In nauw overleg met de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad
wordt de organisatie meer rondom processen ingericht in plaats van naar afdelingen, worden
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besluitvormingsprocessen vereenvoudigd en worden verantwoordelijkheden lager in de organisatie
gelegd. Dergelijke veranderingen gaan soms gepaard met periodes van onrust onder een deel van
het personeel. Doel is dan ook om in de loop van 2016 de transitie af te ronden.

1.5 Financiële positie
Zowel het jaarresultaat over 2015 als de meerjarenbegroting over 2016-2020 tonen een beeld van
een financieel gezonde corporatie.

In 2015 is de bedrijfswaarde fors toegenomen. Dit komt onder meer doordat de huurontwikkeling
beter is dan eind 2014 was aangenomen. Ook is de disconteringsvoet waarmee de bedrijfswaarde
wordt berekend op aangeven van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 2015
verlaagd. Verder is het programma voor planmatig onderhoud in 2015 herijkt naar aanleiding van
een uitgevoerde onderhoudsinspectie op een deel van ons bezit. Tot slot zijn investeringen in
verduurzaming van ons bezit zijn in de bedrijfswaarde per eind 2015 uitsluitend opgenomen voor
zover tot uitvoering is besloten, waar eind 2014 ook voorgenomen investeringen binnen een
planningshorizon van 5 jaar waren ingerekend.

Het resultaat over 2015 is door de toegenomen bedrijfswaarde fors positief beïnvloed, maar ligt ook
zonder deze eenmalige bate boven het begrote niveau.

De belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren liggen in de omvang van de
leningportefeuille en de betaalbaarheid van onze woningvoorraad. Een beheerste afbouw van de
leningen is wenselijk om de gevoeligheid voor een eventueel stijgende rente terug te brengen. De
ontwikkeling in de betaalbaarheid van onze woningvoorraad toetsen wij aan de demografische
ontwikkeling in de Hoeksche Waard. Van belang is dat wij ook in de toekomst voldoende woningen
in portefeuille hebben voor de doelgroepen die hier op grond van hun inkomen, leeftijd en
samenstelling van het huishouden voor in aanmerking komen.

Volgend jaar gaat HW Wonen op grond van de nieuwe Woningwet over op waardering van het
vastgoed tegen marktwaarde. De jaarrekening 2015 is nog opgesteld op basis van historische
kosten.

1.6 Samenwerking
Wij werken met alle gemeenten binnen de Hoeksche Waard, zorg- en welzijnspartijen en overige
partijen in het maatschappelijk middenveld intensief samen. Deze samenwerkingen zijn gebaseerd
op wederzijds vertrouwen, respect voor elkaars positie en de gedachte dat we samen meer kunnen
bereiken. Wij voorzien voor de komende jaren een intensivering van deze samenwerking,
bijvoorbeeld bij het nader uitwerken van gebiedsgericht ondernemen. Voor de wijze waarop zowel
binnen HW Wonen door onze medewerkers als tussen HW Wonen en haar partners is
samengewerkt in 2015 spreek ik op deze plaats graag mijn dank en waardering uit. Deze
inspanningen zijn cruciaal om de doelen uit ons ondernemingsplan te realiseren. Ik zie daar met
vertrouwen naar uit.

Oud-Beijerland, 20 mei 2016

Ben C. Pluimer
Directeur-bestuurder
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2 Wat deden wij in 2015?

2.1 Actuele ontwikkelingen

Organisatieontwikkeling

Speerpunten 2015 Gerealiseerd

Visie op toekomstige organisatie en sturing van HW Wonen uitwerken 

Aanpassing doorvoeren in wijkteams (terugbrengen van vijf naar drie) 

Toewerken naar een vaste formatie van 75 fte per eind 2018 

Invoeren gebiedsondernemingen, gezamenlijk met zorg en welzijnspartijen 

Organisatie en sturing van HW Wonen

 Onze ambitie is om de organisatie verder te professionaliseren en onze bedrijfsvoering
efficiënter en doelmatiger te maken. Hierbij past een organisatiemodel waarbij de nadruk
verlegd wordt van individueel aangestuurde afdelingen naar integrale afstemming binnen
processen.

 In 2015 zijn de drie managers uit het Management Team (MT) van HW Wonen uit dienst
getreden. Deze situatie is aangegrepen om niet alleen de inrichting van de organisatie maar
ook de wijze van aansturing te heroverwegen. De taken van HW Wonen veranderen, de
organisatie verandert mee en dat geldt ook voor de aansturing.

 De vrijgekomen posities in het MT zijn dus niet ingevuld. In plaats daarvan is een kernteam
geformeerd, bestaande uit de directeur-bestuurder en twee interim leden. Het kernteam leidt
de organisatie gedurende de transitiefase. Voor de procesafstemming is een procesteam
gevormd.

 Enkele elementen van het toekomstbeeld staan vast. Er zal meer integratie zijn tussen wat
voorheen de afdelingen Wonen en Vastgoed waren. Verantwoordelijkheden komen lager in de
organisatie te liggen. Dit vergt pro-activiteit van de medewerkers, en biedt hen kansen tot
verdere ontplooiing.

 De definitieve organisatie-inrichting inclusief het bijbehorende besturingsmodel zijn echter nog
niet afgerond. In samenwerking met de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad
streven wij ernaar dit traject in het najaar van 2016 af te ronden.

Aanpassing wijkteams
Per 1 januari 2015 heeft HW
Wonen haar bezit opgedeeld
in drie gebieden waarbij
ieder gebied wordt
aangestuurd door een
wijkteam: Wijkteam West,
Midden en Oost.
In het wijkteam zijn de
functies van Opzichter,
Verhuurmakelaar,
medewerker Verhuur &
Toewijzing en
Woonconsulent opgenomen
en worden aangestuurd door
een Wijkteamleider

Het werken in wijkteams draagt bij aan kerngericht werken. Dichter bij de klant, meer contact met
de klant en hun leefomgeving, meer van de woning weten, op basis van die kennis integraal beheer
uitvoeren en de samenwerking met onze belanghouders versterken.
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Deze manier van werken zal bijdragen aan een het vitaal wonen in de Hoeksche Waard.

Terugbrengen van de formatie

 In 2015 is verder gewerkt aan het formatieplan. Ultimo 2015 bedraagt de bezetting 82 fte. De
doelstelling eind 2018 bedraagt 75 fte. We liggen op koers met de formatiereductie. Het aantal
ingehuurde medewerkers ligt in deze transitiefase nog wel boven het eind 2018 gewenste
niveau.

Versterken gebiedsgericht samenwerken
Gebiedsgericht ondernemen is aangemerkt als een regionale opgave van de Hoeksche Waard. De
gebiedsonderneming die ons vorig jaar voor ogen stond is door voortschrijdend inzicht in een ander
perspectief geplaatst. Met onze samenwerkingspartners is een gedeelde visie op de samenleving
geschetst. Hieruit spreekt het belang om inwoners van de Hoeksche Waard te stimuleren om in
hun eigen leefomgeving verantwoordelijkheid te nemen over vitale functies van het leven, zoals
wonen, zorg en opvoeding, en veiligheid. Het stimuleren van gebiedsgericht ondernemen is hierbij
een belangrijk middel. HW Wonen heeft hierin als woningcorporatie een grote maatschappelijke
functie.

In juli 2015 heeft HW Wonen een verkenner aangesteld om nadere uitwerking te geven aan het
gebiedsgericht ondernemen. De verkenning heeft geresulteerd in een ontwikkelingsplan. Om
stappen te kunnen zetten in deze ontwikkeling is verbetering van de integrale samenwerking
noodzakelijk en worden kernen en leefgemeenschappen gestimuleerd om invulling te geven aan
vitale functies van het leven. Om de samenwerkende partijen en de inwoners hierbij te begeleiden
is in 2016 een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker werkt in opdracht van de
samenwerkende partijen in de Hoeksche Waard, waaronder HW Wonen.

Medewerkers
De totale vaste formatie op 31 december bedraagt 82 fte (85 fte per 31 december 2014). Bij HW
Wonen werken 93 medewerkers: 54 vrouwen en 39 mannen. Hiervan zijn 35 medewerkers
parttime werkzaam. De gemiddelde leeftijd is 47 jaar en het gemiddeld aantal dienstjaren is 14. Zes
medewerkers hebben de organisatie verlaten. Er zijn vier nieuwe medewerkers aangenomen.
Naast de vaste formatie waren er eind 2015 11 medewerkers (8,6 fte) met een tijdelijk contract of
op inleenbasis actief (2014: 10 medewerkers / 5,58 fte). Begin 2016 is dit teruggebracht tot 8
medewerkers (6,9 fte).

Verzuim
Het totale ziekteverzuimpercentage in 2015 bedroeg 2,96 procent (5 procent in 2014 ). Het
kortdurend ziekteverzuimpercentage was 1,14 procent (1,35 procent in 2014).

Functioneren en investeren
Voor ons functioneringsmanagement hebben de leidinggevenden met alle medewerkers een
jaarplangesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek gevoerd. Bij de boordelingen
scoort 75 procent van de medewerkers goed (B), vier procent (B-), 10 procent (B+), vier procent
zeer goed (C) en 7 procent matig (A).

HW Wonen investeert 2,5 procent van de loonsom aan de ontwikkeling van haar mensen door
opleidingen, trainingen en coachingtrajecten aan te bieden.

Stages
HW Wonen vindt het belangrijk dat jonge mensen kennismaken met het werk bij een
woningcorporatie en heeft in 2015 11 stagiaires mogen verwelkomen.

Maatschappelijke betrokkenheid
Op vrijdag 11 september hebben onze medewerkers zich een dag lang ingezet voor
maatschappelijke doelen. Wij staken de handen uit de mouwen door vrijwilligerswerk te doen bij de
volgende organisaties waarmee HW Wonen intensief samenwerkt:
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 Het Hoeksche Waards Landschap op diverse locatie in de Hoeksche Waard;

 De Voedselbank in Oud-Beijerland;

 Stichting Adullam in Puttershoek;

 Stichting Gemiva in Puttershoek;

 Zorgcentrum Buitensluis (Alerimus) in Numansdorp;

 Lindenhoeve/Johannahoeve (Cavent) in de Mookhoek.

De werkzaamheden varieerden van opruimen en schoonmaken tot het organiseren van spelletjes,
bomen snoeien, taarten bakken en voorbereidingen treffen voor een lunch. Het was een geslaagde
en zinvolle dag.

Informatisering

Online dienstverlening

 De online dienstverlening is verder uitgebreid. Het proces Reparatieverzoeken is in pilot
uitgezet in een aantal kernen. Huurders kunnen in het klantportaal een reparatieverzoek indien
en rechtstreeks inplannen bij de pilot aannemer. In 2016 zal het systeem van HW Wonen met
dat van de aannemers worden geïntegreerd.

 Verder zijn voorbereidingen getroffen woningzoekenden zich aan te kunnen laten melden met
een e-mailadres in plaats van een huurderscode. Bovendien is de website responsive
gemaakt. Afhankelijk van of de website benaderd wordt vanaf smartphone of tablet past de
website zich aan. Dit zijn belangrijke voorwaarden om de klant te ‘verleiden’ zoveel mogelijk
gebruik te maken van het klantportaal.

Training
In 2015 zijn de eerste stappen gezet om samen met de leverancier de medewerkers te gaan
trainen om meer zelfredzaam te kunnen acteren richting de huurders. In 2016 gaat dit verder
uitgewerkt worden met de andere ICT samenwerkingspartners.

Kosten
Doelstelling uit het ondernemingsplan is om de formatie binnen HW Wonen terug te brengen. In
combinatie met toenemende online dienstverlening leidt dit tot een opwaartse druk op de ICT
kosten, waar in de afgelopen jaren juist kostenreductie is gerealiseerd. Daarom worden ICT
contracten innovatiever afgesloten en wordt binnen de gebruikersorganisatie ingezet op
kennisverruiming.

KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector)
Wij hechten grote waarde aan goede dienstverlening aan onze klanten. Daarom laten wij de
kwaliteit van onze dienstverlening continu meten door het KWH. Deze meting vindt plaats op de
onderdelen Woning zoeken, Nieuwe woning, Huur opzeggen en Reparaties. Ook in 2015 hebben
wij de stijgende lijn in de mate van klanttevredenheid kunnen vasthouden. Was het cijfer in 2014
gemiddeld een 7,8, in 2015 is dit gestegen naar een 8,0. Daarmee staan wij landelijk op de 27e

plaats en qua corporatiegrootte zelfs op de 1e plaats.

Benchmarking

Speerpunten 2015 Gerealiseerd

Het continueren van de Aedes benchmark in 2015 

Benchmarkresultaten gebruiken voor verbetering van processen en
dienstverlening



Verlaging van de netto beheerlasten naar € 975 per verhuureenheid 
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Aedes benchmark

 In december 2015 zijn de Aedes benchmark resultaten van de beheerkosten per woning over
2014 bekend geworden. HW Wonen heeft ten opzichte van het jaar ervoor de kosten met 6%
teruggebracht. Doordat andere corporaties hun beheerkosten sterker hebben teruggebracht is
HW Wonen in de benchmark ´gezakt´ van B naar C. In 2016 zetten wij dus in op verdere
reductie van bedrijfslasten. Zonder onderlinge verschillen en achtergronden uit het oog te
verliezen proberen wij daarbij te leren van de corporaties die het goed doen in de benchmark.

Benchmarkresultaten gebruiken voor verbetering van processen en dienstverlening

 HW Wonen heeft in 2015 met de jaarcijfers over 2014 deelgenomen aan de MSCI/IPD
benchmark over rendementen en marktwaarde. De voornaamste conclusies uit deze
benchmark zijn:
- De marktwaarde per woning is bij HW Wonen hoog ten opzichte van de benchmark. Dit

wordt met name gedreven door een hogere gemiddelde leegwaarde. Ook de huur ligt iets
hoger dan gemiddeld. Ten opzichte van de in de vrije markt te realiseren huur laat HW
Wonen echter juist meer ‘liggen’ met haar werkelijke huuropbrengst dan gemiddeld in de
sector.

- De exploitatiekosten als percentage van de inkomsten vertonen al jaren een dalende
trend, welke in 2014 is doorbroken door de forse toename van de verhuurderheffing. In
euro’s per woning zijn de exploitatiekosten en met name de onderhoudskosten, echter
hoog ten opzichte van de benchmark.

 HW Wonen heeft in 2015 voor de 3e keer deelgenomen aan de ICT-benchmark wTCO 2014
(Total Cost of Ownership voor woningcorporaties). De gemiddelde ICT-kosten per
verhuureenheid liggen op het niveau van de benchmark voor corporaties uit dezelfde grootte
klasse, ofwel € 142 per verhuureenheid. Opvallend is dat we met name op de onderdelen
software (applicaties) en werkplek relatief hoge kosten maken, de fors lage personeels
(afdeling ICT) en hardware/infrakosten trekken dit weer in evenwicht. Er is een positieve trend
te constateren in de ontwikkeling van de ICT-volwassenheid door de jaren heen.

 Wij gebruiken benchmark gegevens op het gebied van beheerkosten, marktwaarde,
rendement en ICT kosten om maatregelen te identificeren die leiden tot een versnelde reductie
van de bedrijfslasten.

Verlaging van de netto beheerlasten

 De netto beheerlasten bedragen over 2015 € 1.033 per verhuureenheid. Daarmee is het
speerpunt van € 975 per verhuureenheid niet gerealiseerd. De personeelskosten zijn bijna € 3
ton hoger uitgekomen vanwege de lopende transitie, waarbij enkele medewerkers uit dienst
zijn getreden en anderen op tijdelijke basis zijn ingehuurd. De advieskosten zijn circa € 2 ton
hoger uitgekomen dan begroot (onder meer in verband met de optimalisatie van het proces
dagelijks onderhoud, de opzet van gebiedsgericht ondernemen en ondersteuning van het ICT
programmamanagement). In 2016 zullen wij de uitkomsten van de Aedes benchmark in detail
analyseren en aan de hand hiervan maatregelen definiëren voor verdere reductie van onze
bedrijfslasten.

2.2 Huisvesten van onze doelgroepen
In de Hoeksche Waard hebben wij ruim 9.100 woningen en appartementen in ons bezit. Daarmee
zorgen we voor het dak boven het hoofd van bijna 30% van de huishoudens in de Hoeksche
Waard. Ons primaire doel is om mensen met een bescheiden inkomen te huisvesten. Bij de
woningtoewijzing gaat verder bijzondere aandacht uit naar de doelgroep senioren en starters.

Klantbediening

Speerpunten 2015 Gerealiseerd

Klanttevredenheid volgens Aedes meting minimaal 7,5 

Aanscherpen doelgroepen, onderscheid kerntaken en overige taken 
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Klanttevredenheid

 De klanttevredenheid volgens de Aedes meting is toegenomen ten opzichte van voorgaand
jaar en uitgekomen op 7,6.

Doelgroepen en kerntaken
Het afgelopen jaar is geanticipeerd op maatregelen voortvloeiend uit de nieuwe Woningwet. Het
strategisch voorraadbeleid en huurbeleid is onderzocht op de consequenties van de wettelijke
maatregelen. Daarbij hebben we een onderscheid gemaakt tussen de inkomensdoelgroepen welke
gekoppeld kunnen worden aan het gereguleerde bezit en aan het geliberaliseerde bezit. De focus
lag op nadere differentiatie van de inkomensgroepen binnen in het sociale woningaanbod, waarbij
een koppeling is gemaakt tussen huurklasse en inkomensgroepen.

HW Wonen is vergaande samenwerkingsvormen aangegaan met diverse zorgpartijen om de
dienstverlening van de verschillende partijen beter te kanaliseren, centraliseren en optimaliseren.
Een voorbeeld hiervan zijn de Informatiepunten Wonen, Welzijn en Zorg. Naast het Informatiepunt
in ‘s-Gravendeel is zijn er in 2015 ook Informatiepunten in Strijen en Piershil geopend. Daarnaast
heeft HW Wonen gezamenlijk met de gemeenten de handschoen opgepakt en een regionale
woonvisie voor de Hoeksche Waard gepresenteerd. Het komende jaar zullen we in overleg met de
gemeenten prestatieafspraken maken op basis van deze regionale woonvisie.

Toewijzen aan de doelgroep
Op grond van de Woningwet mogen wij nieuwe toewijzingen alleen doen aan huishoudens met een
inkomen onder een voorgeschreven grens. In 2015 moet 80 procent van de nieuwe toewijzingen
gebeuren aan huishoudens met een inkomen onder € 34.911. Aan huishoudens met een inkomen
tussen € 34.911 en € 38.950 mag 10 procent worden toegewezen. Voor de overige 10 procent
geldt geen verplichte inkomenstoets. In 2015 is 96 procent verhuurd aan huishoudens met een
inkomen onder de 34.678 euro, en 2 procent aan huishoudens met een inkomen tussen € 34.911
en € 38.950. Hiermee zijn wij binnen de toegestane percentages gebleven.

Mutaties
Een overzicht van de leeggekomen woningen in de bestaande woningvoorraad per gemeente:

Kern – gemeente
Aantal

woningen

Mutaties
2015

aantal

Mutaties
2015

%

Mutaties

2014

aantal

Mutaties
2014

%

Binnenmaas 3.250 276 8,49% 243 7,30%

Cromstrijen 1.360 77 5,66% 115 8,40%

Korendijk 960 89 9,27% 77 7,95%

Oud-Beijerland 2.576 183 7,10% 169 6,62%

Strijen 1.018 93 9,14% 92 8,99%

Totaal HW Wonen 9.164 718 7,84% 696 7,53%

In de bovenstaande tabel zijn onze woningen in de Hoeksche Waard per 1 januari 2015
opgenomen. Ons totale bezit bestaat ook uit woningen buiten de Hoeksche Waard, overige
woongelegenheden, maatschappelijk vastgoed, bedrijfsonroerendgoed en garages en omvat per
31 december 2015 in totaal 10.340 verhuureenheden (2013: 10.369 verhuureenheden).

Verhuringen
Een overzicht van de verhuringen naar huurklasse en inkomen:
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Huurklasse
Laag

(< € 34.678)

Hoog

≥ € 34.678) 
Niet-

personen
Totaal

Tot kwaliteitskortingsgrens (< € 403,06) 44 1 1 46

Aftoppingsgrens huurtoeslag laag (< € 576,87) 341 3 1 345

Aftoppingsgrens huurtoeslag hoog (< € 618,24) 68 5 0 73

Bovengrens huurtoeslag (< € 710,68) 164 14 0 178

617 96,41% 23 3,59% 2 642

 Vrije sector  (≥ € 710,68) 3 6,82% 41
93,18

%
0 44

Eindtotaal 620 90,64% 64 9,36% 2 686

Huurachterstanden
Wij voeren een strak, maar sociaal, incassobeleid. Rond de 10e en 20e van iedere maand worden
de aanmaningen verstuurd. In onderstaand overzicht is de huurachterstand per jaareinde nader
gespecificeerd.

2015 2014

Maanden achterstand aantal achterstand aantal achterstand

< 1 maand 347 63% 100.757 22% 288 56% 145.081 25%

1-2 maanden 81 15% 78.016 17% 77 15% 82.918 15%

2-3 maanden 65 12% 114.680 25% 60 12% 104.262 18%

3-4 maanden 14 3% 27.236 6% 23 5% 44.084 8%

> 4 maanden 44 8% 141.666 31% 62 12% 196.466 34%

Totaal 551 100% 462.355 100% 510 100% 572.812 100%

Eind 2015 zijn alle dossiers met betrekking tot de “Huur” en “Overige vorderingen” opnieuw
beoordeeld. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat een aantal vorderingen definitief als
oninbaar moet worden beschouwd. In alle gevallen betreft het bedragen waarvoor een voorziening
is gevormd. Van de resterende vorderingen is een inschatting gemaakt van de kans dat deze
vorderingen daadwerkelijk worden geïncasseerd. Op grond van de uitgevoerde beoordeling is 208
duizend euro (2014: 141 duizend euro) ten laste van de voorzieningen gebracht. Na deze
afboeking resteert een voorziening van circa 312 duizend euro.

Wij werken aan een update van het incassobeleid, wat in 2016 wordt afgerond:

 Op dit moment maakt nog slechts een klein deel van deze huurders gebruik van de papieren
acceptgiro voor de huurbetaling. Naar verwachting komt de acceptgiro in 2018 wettelijk te
vervallen. Wij introduceren voor de huurders die hier de voorkeur aan geven een digitale
acceptgiro, ofwel een rekening in de mailbox in plaats van in de brievenbus. Veel huurders
betalen echter al via automatische incasso. Daarbij heeft de huurder geen omkijken meer naar
de huurbetaling. Het bespaart zowel de huurder als HW Wonen handmatige handelingen.

 De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen een steeds grotere inspanning om
betalingsproblemen bij huurders in een vroegtijdig stadium te signaleren en hen handreikingen,
kansen en perspectief te bieden. Tegelijkertijd is de uitdaging om fors te bezuinigen op de
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kosten van onze bedrijfsvoering. Onze ambitie is om het mes aan twee kanten te laten snijden.
Aan de ene kant het streven naar financieel rendement: méér en beter incasseren, tegen
lagere kosten. En aan de andere kant het streven naar sociaal rendement: de huurders
profiteren mee wanneer minder dossiers worden overgedragen aan de deurwaarder en
wanneer (aanzeggingen tot) ontruimingen en hoge juridische incassokosten worden vermeden.

Ontruimingen
In 2014 is 37 keer een ontruiming aangezegd. Van deze aanzeggingen zijn uiteindelijk 16
woningen ontruimd.

2.3 Het woningbezit van HW Wonen
Eind 2015 bestaat de voorraad van HW Wonen uit 10.340 verhuureenheden (10.369 in 2014),
waarvan ruim 9.250 huurwoningen (bijna 9.300 in 2014). Het aantal woningen is met name
afgenomen door verkoop van bestaand bezit (87 woningen gedurende 2015). Door sloop en
nieuwbouw werden per saldo 54 woningen toegevoegd (sloop -50, nieuwbouw +104). Er zijn 4
eenheden aangekocht.

Strategisch voorraadbeleid

Speerpunten 2015 Gerealiseerd

Uitwerking van de portfolio strategie in vastgoedsturing en
complexbeheerplannen



Prestatieafspraken met beschikbaarheid en betaalbaarheid voor primaire
doelgroep



Verkoop van 55 woningen 

Uitwerking van de portfoliostrategie in vastgoedsturing en complexbeheerplannen

 In 2014 hebben wij ons strategisch voorraadbeleid geactualiseerd. Op basis van
demografische gegevens en verwachte ontwikkelingen op het gebied van samenstelling van
huishoudens is gewenste voorraad woningen in 2025 bepaald. Deze ‘wensportefeuille’ is
opgebouwd per kern, woningtype en huurprijssegment.

 In 2015 is op basis van deze portefeuillestrategie, met een opbouw naar typen woningen,
huurprijsklassen, geografische ligging en bouwjaren, is de draaiboek van onze woningen
bepaald. Bepaald is welke woningen worden doorgeëxploiteerd, welke woningen worden
verkocht en gesloopt en welke woningen een grootschalige ingreep ter verduurzaming en
verbetering ondergaan. Dit laatste geldt gedurende een periode van de komende 10 jaar voor
circa tweederde deel van ons bezit.

 Deze aanpak per woning is inmiddels uitgewerkt in complexbeheerplannen. Deze worden
gebruikt voor de dagelijkse aansturing en coördinatie van de uit te voeren
onderhoudswerkzaamheden.

Prestatieafspraken
Met de gemeenten Oud-Beijerland, Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk liepen de bestaande
prestatieafspraken af per 1 januari 2015. Met deze gemeenten is afgesproken deze

Ontruimingen
Totaal

aanzeggingen
Ontruimingen

Totaal

aanzeggingen

Binnenmaas 3 9 3 11

Cromstrijen 3 10 4 10

Korendijk 4 5 1 4

Oud-Beijerland 1 7 10 23

Strijen 5 6 4 6

Totaal 16 37 22 54

2015 2014
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prestatieafspraken te verlengen in aanloop naar te vormen regionale prestatieafspraken. Met de
gemeente Strijen liepen de bestaande prestatieafspraken al door tot en met 2015.

In oktober 2015 hebben de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard een gezamenlijke regionale
woonvisie afgerond. HW Wonen heeft in 2016 een bod uitgebracht op deze woonvisie. Dit bod
vormt het startpunt van een cyclus die leidt tot nieuwe, regionale, prestatieafspraken. De
totstandkoming van de prestatieafspraken geschiedt in afstemming met het huurdersplatform.

Verkoop van woningen
HW Wonen verkoopt woningen om kasstromen te genereren (onder meer voor de
verhuurderheffing) en te herinvesteren. Daardoor vindt vernieuwing van de voorraad plaats. Er zijn,
overeenkomstig het verkoopbeleid, 87 woningen uit de bestaande voorraad verkocht.

Duurzaam bouwen en onderhouden

Speerpunten 2015 Gerealiseerd

Implementatie duurzaamheidsbeleid 

Uitwerken meerjarenplanning, passend binnen investeringskaders en
betaalbaarheid voor huurders



Concretiseren van het duurzaamheidsbeleid in realistische projecten 

Implementatie duurzaamheidsbeleid
HW Wonen richt zich de komende jaren op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.
Ongeveer twee derde van ons woningbezit ondergaat de komende tien tot vijftien jaar een
duurzaamheidsingreep. In en aan deze woningen worden, naast het noodzakelijk planmatig
onderhoud, ook duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd waardoor het energieprestatielabel van
deze woningen naar C, B- of A-label gaat. De bewoners van deze woningen merken dit direct in
hun wooncomfort en de verlaging van de energielasten. In het SER-energieakkoord staat dat de
corporatievoorraad in 2020 gemiddeld het energielabel B moet hebben. Wij voorzien dat dit in tijd
niet realistisch haalbaar is. Ons doel en onze verwachting is om met onze totale voorraad rond
2025 gemiddeld het energielabel B te scoren.

Op de woningen die onderdeel uitmaken van deze programmering passen we verschillende
pakketten toe. De lichtere pakketten worden uitgevoerd op natuurlijke momenten bij het planmatig
onderhoud. De zwaardere pakketten worden als renovatie- c.q. duurzaamheidsproject uitgewerkt.

Uitwerken meerjarenplanning
Voor de komende jaren is een duurzaamheidsplanning opgesteld met een doorkijk tot 2025. Hierin
zijn de uitgaven in beeld gebracht en is per pakket een inschatting gemaakt van het effect op de
levensduur en op de punten volgens het Woning Waardering Stelsel. Gemiddeld wordt de
komende jaren circa € 20 miljoen per jaar geïnvesteerd in verduurzaming en verbetering. Via de
meerjarenbegroting bewaken wij de ontwikkeling van onze voorraad woningen naar de
verschillende huurprijssegmenten, en de financierbaarheid van de voorgenomen uitgaven.

Concretiseren van het duurzaamheidsbeleid in realistische projecten
De Oranjewijk in Strijen is het eerst uitgevoerde duurzaamheidsproject. Dit project begon in 2013
en wordt in 2016 afgerond. In dit project zijn onder meer 160 woningen gerenoveerd, waarbij
gemiddeld 3 labelsprongen zijn gerealiseerd.

In 2015 is gestart met de aanpak van 156 woningen in Oud-Beijerland (aanleunwoningen Open
Waard en eengezinswoningen Karrespoor) en Heinenoord (gestapelde woningen Wouter van den
Walestraat).

Voor diverse projecten is in 2015 de voorbereiding gestart, in omvang variërend van 23 woningen
Burgemeester Groeneveld de Katerstraat in Maasdam) tot 388 (in de wijk Croonburg in Oud-
Beijerland). Bij de verdere uitwerking van deze projecten worden de inschattingen uit de
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meerjarenplanning verfijnd, wordt het rendement getoetst aan de kaders van ons
investeringsstatuut en wordt bezien in hoeverre een huurverhoging noodzakelijk en realistisch is.

In 2014 is gestart met een pilot project “Zonnepanelen voor onze huurders”. In deze pilot hebben
25 huurders besloten om zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen. De investering nemen wij
voor onze rekening, terwijl de huurders maandelijks een kostendekkende bijdrage betalen die lager
ligt dan de verwachte besparing op de energiekosten. Deze pilot is geëvalueerd en in 2015 was het
doel om nog eens 100 woningen
van zonnepanelen te voorzien.
Uiteindelijk hebben er slechts 37
huurders besloten deel te nemen
aan het project. De doelstelling
voor 2016 hebben we opnieuw op
100 woningen gesteld. Door een
andere aanpak van het project
verwachten we een hoger
percentage deelnemers te scoren.

Energielabels
Al onze woningen die ouder zijn
dan 10 jaar zijn voorzien van een
energielabel. In bijgaande tabellen
zijn de energieprestaties van deze
woningen ten opzichte van
voorgaande jaren opgenomen.
Woningen jonger dan 10 jaar
worden gelabeld bij mutatie.

De trend is dat het aandeel woningen met een energie index tot en met 1,60 toeneemt en dat het
aandeel woningen met een energie index boven 2,00 afneemt.

De komende 10 jaar ondergaat een groot deel van onze bestaande woningen een
duurzaamheidsingreep, wat een belangrijk positief effect heeft op de energieprestatie.

Samenstelling woningbezit

Verdeling over de kernen van de Hoeksche Waard
Ruim een kwart van ons woningbezit in de Hoeksche Waard
bevindt zich in de grootste kern Oud-Beijerland. In de 4 andere
grote kernen staat 49 procent. Het resterende kwart staat in de
kleinere kernen, de buurtschappen Mookhoek en Strijensas en
buiten de Hoeksche Waard (2%).

Verdeling naar bouwjaren
Bijna 60% van het woningbezit is gebouwd in de periode tot 1980. Door nieuwbouw neemt het
aantal woningen die na 2010 zijn gebouwd toe, waardoor langzamerhand het aandeel woningen
met een jonger bouwjaar toeneemt.
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Verdeling naar type
Meer dan de helft van ons bezit bestaat uit eengezinswoningen.
In deze categorie vallen ook de grondgebonden
seniorenwoningen. 37% van het bezit van HW Wonen bestaat
uit meergezinswoningen (appartementen met en zonder lift).

Verdeling naar huurklassen
Circa 65 procent (2014: 70 procent) van ons woningbezit
heeft een huur onder de lage aftoppingsgrens huurtoeslag1).
Door huurharmonisatie, sloop en nieuwbouw neemt dit
aandeel iets af. Het aandeel tussen de lage aftoppingsgrens
en bovengrens huurtoeslag2 bedraagt 29 procent. Het
aandeel vrije sectorwoningen3 bedraagt 6 procent van onze
voorraad.

1 In 2015 lag de lage aftoppingsgrens huurtoeslag op € 576,87.
2 In 2015 lag de bovengrens voor de huurtoeslag op € 710,68.
3 In 2015 lag de vrije sectorgrens op € 710,68 (= bovengrens voor de huurtoeslag).
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Maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed
De bezuinigingen van de overheid en de wijzigingen in de regelgeving ten aanzien van de
bekostiging van de zorg heeft het afgelopen jaar gevolgen gehad voor de verhuurbaarheid van
onze panden. Voor een aantal MOG objecten waarvan de huurovereenkomst is beëindigd is het
lastig nieuwe huurders te vinden. De opbrengsten van dit type vastgoed staan onder druk.

Verkochte woningen
In 2015 zijn 87 woningen van onze bestaande voorraad verkocht. In de begroting was rekening
gehouden met 55 te verkopen woningen. In 2015 zijn 22 huurders overgegaan tot aankoop.

In 2015 zijn 6 koopgarantwoningen teruggekocht, waarvan er ultimo 2015 weer 5 waren
doorverkocht. Voor nog eens 6 woningen is eind 2015 een koopovereenkomst voor terugkoop
getekend. De overdracht vindt in 2016 plaats. Ook deze woningen worden doorverkocht in 2016.

Gemiddeld zijn de verkochte woningen getaxeerd op 158 duizend euro (2014: 153 duizend euro).
Op grond van de verschillende kortingsregelingen is gemiddeld 11 duizend euro (7 procent) korting
per woning verleend. De gemiddelde boekwaarde per verkochte woning bedraagt circa 35 duizend
euro en de gemiddelde boekwinst circa 112 duizend euro.

De doorloopsnelheid verschilt per kern. Oud-Beijerland is nog steeds het meest gewild. Gemiddeld
is de verkooptijd in Oud-Beijerland 2 tot 3 maanden. In andere kernen is sprake van een langere
verkooptijd (4 tot 8 maanden, en soms oplopend tot 1 jaar). Het aantal reacties op een
verkoopadvertentie is beperkt. Het is ook vaker nodig om de woningen vooraf op te knappen. Dit
bevordert de verkoopsnelheid, waarbij het grootste deel van kosten wordt terugverdiend door een
hogere taxatiewaarde en verkoopprijs.

Koopgarant
Eind 2015 hebben wij totaal 311 woningen (2014: 317) met de Koopgarantregeling verkocht. In
onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verkochte woningen en de per saldo verstrekte
korting.

Gemeente Aantal
woningen

Korting

€ 1.000

OudBeijerland 81 3.674

Binnenmaas 69 3.156

Cromstrijen 61 2.356

Korendijk 54 2.188

Strijen 26 1.013

Dordrecht 20 658

Totaal 311 13.045

HW Wonen verkoopt geen woningen meer onder de koopgarant regeling. Het aantal met
koopgarant verkochte woningen neemt de komende jaren dan ook verder af.

Slimmer Kopen
In ’s-Gravendeel zijn in het verleden 10 woningen verkocht onder ‘Slimmer Kopen’- voorwaarden.
Anders dan bij de Koopgarant-variant geldt hier voor HW Wonen geen terugkoopplicht, maar een
terugkooprecht. De korting die op deze woningen is verstrekt bedraagt 446 duizend euro.

Onderhoud

Speerpunten 2015 Gerealiseerd

Optimalisatie proces dagelijks onderhoud en selectie van regie aannemers 

Samenwerking tussen afdelingen Wonen en Vastgoed in wijkteams 

Beheersing onderhoudskosten 
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Optimalisatie proces dagelijks onderhoud en selectie van regie-aannemers
In 2015 is een pilot gestart om te gaan werken met drie regie-aannemers: een per wijkteam. Deze
aannemers verzorgen het klachten- en mutatieonderhoud, en het planmatig onderhoud aan de
binnenzijde van onze woningen. Het klachtenonderhoud is afgekocht op een vast bedrag per
woning; het overig onderhoud wordt uitgevoerd tegen overeengekomen eenheidsprijzen. Het
proces van het klachtenonderhoud is hierbij geoptimaliseerd. Reparatieverzoeken worden door het
Klant Contact Centrum van HW Wonen direct verwerkt in de planning van de regie-aannemer, en
de regie-aannemer legt de voortgang van het werk vast in de systemen van HW Wonen. Zo
versnellen we de doorlooptijd en verbeteren we de onderlinge afstemming. De pilot loopt tot april
2016 waarna op basis van evaluatie verdere besluitvorming plaats vindt.

Samenwerking tussen afdelingen Wonen en Vastgoed in wijkteams
Per 1 januari 2015 heeft HW Wonen haar bezit opgedeeld in drie gebieden waarbij ieder gebied
wordt behandeld door een wijkteam met daarin de functies van Opzichter, Verhuurmakelaar,
medewerker Verhuur & Toewijzing en Woonconsulent. Aan elk wijkteam is een projectleider
Beheer gekoppeld, die participeert in de wijkteam overleggen. Op die manier vindt een
vanzelfsprekende afstemming plaats over de wenselijke aanpak van het onderhoud aan het
exterieur van de woningen. Actuele ontwikkelingen in het dagelijks onderhoud vormen zo input voor
de planning van het planmatig onderhoud.
Beheersing onderhoudskosten

Soort Onderhoud

(bedragen x € 1.000)
Realisatie

2015
Begroting

2015
Realisatie

2014
Realisatie

2013
Realisatie

2012

Herstelonderhoud 1.849 1.350 1.561 1.602 1.984

Mutatieonderhoud 841 1.199 1.060 1.369 1.350

Contractonderhoud 1.223 1.652 1.382 1.368 1.288

Planmatig onderhoud 9.848 10.546 10.433 10.683 12.881

Af: activering PO interieur -2.987 -3.320

Af: loonkosten eigen dienst -340 -421 -415 -407 -514

Totaal 10.434 14.326 10.701 14.615 16.989

 Het herstelonderhoud laat zich lastig vooraf voorspellen en bedraagt over 2015 ruim 1,8
miljoen euro. In 2014 en 2013 was de realisatie tussen 1,5 en 1,6 miljoen euro per jaar. In
2012 en 2011 was dit tussen 1,9 en 2,0 miljoen euro per jaar. De realisatie over 2015 ligt
daarmee binnen de bandbreedte van wat gedurende de vier voorafgaande jaren is
gerealiseerd.

 Het gemiddeld bedrag aan mutatieonderhoud is gedaald van € 1.524 per mutatie in 2014 naar
€ 1.171 per mutatie in 2015. Voor een deel komt deze daling door terughoudendheid bij het
uitvoeren van werkzaamheden bij een mutatie. Het benodigde mutatieonderhoud in enig jaar is
ook afhankelijk van het type woning dat muteert. Wanneer in enig jaar meer woningen muteren
die recentelijk nog zijn aangepakt, dan zijn daar minder kosten mee gemoeid. Het bedrag per
mutatie zal dan ook van jaar tot jaar in enige mate fluctueren.

 Gedurende 2014 is een inventarisatie van lopende contracten uitgevoerd. Beoordeeld is wat
wettelijk verplicht is, wat een preventief karakter heeft en wat als service voor de bewoners
wordt uitgevoerd. Dit heeft geleid tot stopzetting van een aantal contracten. Ook zijn contracten
opnieuw uit-onderhandeld c.q. opnieuw afgesloten. Dit heeft geleid tot een besparing in de
uitgaven aan contractonderhoud.

 Omdat het dagelijks onderhoud beïnvloed wordt door factoren waarop maar deels invloed kan
worden uitgeoefend is het belangrijk om deze kosten versus de begroting goed te volgen. Het
herstel-, mutatie- en contractonderhoud is bij elkaar 288 duizend euro lager uitgekomen dan
begroot voor 2015.

 Aan planmatig onderhoud is ongeveer 700 duizend euro minder uitgegeven dan begroot. Er is
voor 350 duizend euro aan werk doorgeschoven naar volgend jaar, veelal omdat het werk
gecombineerd gaat worden met een inmiddels geplande woningverbeteringsinvestering. Voor
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230 duizend euro aan werk is komen te vervallen omdat de feitelijke onderhoudstoestand
minder werk dan wel een andere aanpak vergde dan begroot. Een bedrag van 120 duizend
euro was begroot voor aanpassing van installaties vanwege gewijzigde regelgeving op het
gebied van legionellapreventie. De betreffende regelgeving werd dermate laat in het jaar
definitief dat dit werk niet meer in 2015 is uitgevoerd is kunnen worden.

 De vervangingskosten van cv-installaties, badkamers en keukens (totaal 3 miljoen euro)
worden met ingang van 2014 geactiveerd. Hiermee was in de begroting 2015 nog geen
rekening gehouden.

 Om de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden professioneel en binnen de vastgestelde
budgetten uit te kunnen voeren is een betrouwbare (meerjaren) onderhoudsbegroting
onmisbaar. Om deze betrouwbaarheid te vergroten is in 2015 de (meerjaren)
onderhoudsbegroting voor 2016 en verder geactualiseerd. Bij woningen die een ingreep op het
gebied van verduurzaming en verbetering ondergaan zijn na de geplande ingreepdatum
geactualiseerde normbedragen in de begroting opgenomen. Van de woningen die in exploitatie
blijven die niet een dergelijke ingreep ondergaan is een inspectie uitgevoerd om het benodigde
meerjaren onderhoudsprogramma vast te stellen.

Nieuwbouwprojecten

Speerpunten 2015 Gerealiseerd

Uitvoering projecten, waaronder Rembrandt en Open Waard in Oud-Beijerland 

Verfijning meerjarenbegroting en bepaling investeringsruimte 

Verbeteren van de projectontwikkelingsprocessen 

Uitvoering projecten

 Eind 2014 zijn wij begonnen met de bouw van zorgcomplex Rembrandt. Op dat moment was
de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk. Op basis van extern juridisch advies is het
risico om te starten als gering ingeschat. Door een voor HW Wonen positieve uitspraak van de
Raad van State in 2015 is de omgevingsvergunning alsnog onherroepelijk geworden. De
bouwwerkzaamheden zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. De verwachte oplevering
vindt plaats in het vierde kwartaal van 2016.

 Na een jarenlange voorbereiding hebben wij in oktober 2015 besloten tot realisatie van Blok A
van het nieuwe zorgcomplex de Open Waard. De stichtingskosten bedragen naar verwachting
ruim 20 miljoen euro. Met de bouw van dit complex ronden wij een programma van
investeringen in nieuwbouwvoorzieningen in de zorg af. De tijdelijke huisvesting voor de
huidige bewoners wordt inmiddels gerealiseerd. De sloop van het bestaande complex start
begin tweede kwartaal 2016. De oplevering van het nieuwe complex wordt begin 2018
verwacht. Ook bij dit project is nog sprake van een niet-onherroepelijke omgevingsvergunning.
Wij zullen tot die tijd periodiek, bij het aanbreken van nieuwe mijlpalen, inschatten of het
verantwoord is om verder te gaan.

 In 2015 zijn 7 nieuwbouwprojecten opgeleverd. Het gaat hier om 104 huurwoningen (begroot:
115 woningen) en 2 koopkavels (begroot: 7 woningen). Ook zijn 6 renovatieprojecten
opgeleverd. Dit zijn 14 woningen Bevershoek fase 3abe in ’s-Gravendeel, 15 woningen aan de
Leliestraat in Zuid-Beijerland, 9 woningen aan de Trambaan in Maasdam, 27 woningen aan het
Karrespoor in Oud-Beijerland, 32 woningen aan het Binnenpad in Oud-Beijerland en 3
woningen aan de Prins Bernhardstraat in Piershil. Verder zijn 50 woningen gesloopt (begroot
voor 2015: 131 woningen).

 Meer informatie over onze projecten is het vinden op onze website
www.hwwonenjaarverslag.nl
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Gerealiseerde uitgaven voor projectontwikkeling (x € 1.000):

Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

Realisatie
2013

Realisatie
2012

Nieuwbouw huurwoningen 27.712 37.873 17.958 13.388 20.267

Nieuwbouw verkoop woningen 577 2.323 1.394 1.326 4.033

Woningverbetering huurwoningen 7.976 9.080 5.798 8.595 4.634

36.265 49.276 25.150 23.310 28.934

Gedeclareerde verkooptermijnen -1.202 -3.914 -4.468 -2.757 -3.921

Totaal 35.063 45.362 20.682 20.553 25.012

De investeringskasstroom ligt op het hoogste niveau sinds jaren. Grote projecten als Rembrandt in
Oud-Beijerland en fase 1 van de Julianastraat in Puttershoek (Gemiva) dragen hier aan bij. Wel
liggen de uitgaven circa 10 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt
doordat de investeringskasstromen later vallen dan aangenomen in de begroting. Dit geldt met
name voor de projecten Bevershoek in ’s-Gravendeel, Dorpshart fase 1 te Mijnsheerenland, de
Open Waard en de Rembrandt te Oud-Beijerland (elk voor ruim 2 miljoen euro). Daarnaast was
een investering van ruim
1 miljoen euro in de begroting opgenomen voor het project Eikenhorst. HW Wonen had zich bereid
verklaard een aantal huurwoningen af te nemen voor het geval de verkoop vanuit de
grondexploitatie Wijk van je Leven zou stagneren. Deze bereidstelling is niet nodig gebleken,
waardoor deze investering niet is doorgegaan.

Verfijning meerjarenbegroting en bepaling investeringsruimte

 In de meerjarenbegroting 2016 – 2020 is de koppeling tussen de investeringen in
verduurzaming en verbetering enerzijds en de meerjaren onderhoudsbegroting verfijnd. Ook
zijn de investeringen in verduurzaming en verbetering verder uitgewerkt en beter gefaseerd in
de tijd.

 In 2016 en 2017, tijdens de realisatie van de grote investeringsprojecten Rembrandt en Open
Waard, verwachten wij dat de leningschuld van HW Wonen nog toeneemt. Daarna wordt in de
meerjarenbegroting de investeringsruimte begrensd door het niveau van de kasstroom uit
exploitatie en verkoop minus rentebetaling. Doelstelling is om de schuldrest te laten afnemen
om de gevoeligheid voor een eventueel toenemende marktrente te verminderen.

Verbeteren van de projectontwikkelingsprocessen

 Voor de beschrijving van de bevindingen van de externe accountant met betrekking tot de
gerealiseerde verbetering van het projectcontrol wordt verwezen naar hoofdstuk 5.7.

 Eind 2015 hebben wij de normrendementen en toetsingsbedragen uit ons investeringsstatuut
geactualiseerd. Met name het toetsingskader voor renovatieprojecten is verder verfijnd
vanwege de voorgenomen omvangrijke investeringen op dit gebied de komende jaren.

 In december 2015 hebben wij nieuwe software in gebruik genomen voor de administratie van
nieuwbouwprojecten. De koppeling tussen projectbudgetten, aangegane verplichtingen en
gerealiseerde kosten is hiermee beter geborgd en eenvoudiger inzichtelijk te maken.
Planningen en prognoses kunnen eenvoudiger worden geactualiseerd en vergeleken worden
met eerdere versies. Doordat voor de voorcalculatorische stichtingskostenopzet, de
rendementsberekening en de berekening van de marktwaarde niet langer meer afzonderlijke
software nodig is, wordt bovendien het voorbereiden van investeringsbesluiten efficiënter. In
2016 zullen ook planmatig onderhoudsprojecten in de nieuwe software worden
geadministreerd.

Grondposities
In bijgaand overzicht zijn de grondposities van HW Wonen per 31 december 2015 opgenomen
(bedragen x € 1.000).
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Grondposities
Hec-
tare

Ont-
staan

in

Inves-
tering

31-12-
15

Voor-
ziening

31-12-
15

Waar-
dering
31-12-

15

Locatie Immanuël ‘s-Gravendeel 1,48 2002 3.028 1.858 1.170

Locatie Politiebureau ‘s-Gravendeel 0,18 2005 1.003 753 250

Gemeentewerf Mijnsheerenland 0,25 2006 460 240 220

Prinsenhof II Puttershoek 0,11 2009 249 0 249

Rustenburgstraat Puttershoek 2,62 1998 917 0 917

Sportlaan Strijen 3,20 2007 2.342 1.442 900

Nassaustraat e.o. Zuid-Beijerland 0,11 2005 369 69 300

Molenlaan Maasdam 0,08 1999 95 55 40

S. Groenewegstraat/A. van Vughtstraat
Strijen

0,23 2008 208 208 0

Totaal 8,44 8.671 4.625 4.046

Grondposities - samenwerking met
derden

Hec-
tare

100%

Ont-
staan

in

Inves-
tering

31-12-
15

Voor-
ziening

31-12-15

Waar-
dering
31-12-

15

Thomaskerk Oud-Beijerland 0,18 2009 750 572 178

Dam fase 2 Strijen 0,50 2006 142 1.491 -1.349

Wijk van je Leven Puttershoek 7,82 2008 1.150 2.681 -1.531

Totaal 8,50 2.042 4.744 -2.702

Voordat de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015 van kracht werd gold dat bij het uitblijven van een
(woning)bouwbestemming binnen 10 jaar na verwerving grondposities mogelijk gedwongen zouden
moeten afgestoten. Sinds 1 juli 2015 gelden nieuwe regels met betrekking tot bestaande
grondposities. Dergelijke grondposities met een woningbouwbestemming waarop HW Wonen voor
meer dan 90 procent daeb-woningen realiseert binnen 5 jaar na de daeb / niet-daeb scheiding
blijven in de daeb tak. De overige grondposities worden ingebracht in de niet-daeb tak. Gedwongen
verkoop op basis van een aanwijzing is dus niet (langer) aan de orde. Waar nodig zijn reeds in
voorgaande jaren voorzieningen gevormd. Deze zijn in 2015 geactualiseerd.

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar zijn als volgt:

 De geïnvesteerd bedrag op deze grondposities is toegenomen met 481 duizend euro. Dit
betreft voornamelijk de locaties Rustenburgstraat en Wijk van je Leven te Puttershoek.

 Na aftrek van de getroffen voorzieningen is de waardering ten opzichte van voorgaand jaar
toegenomen met circa 200 duizend euro. De waardering van de locatie Rustenburgstraat is
toegenomen met circa 400 duizend als gevolg van de investeringen gedurende 2015. De
waardering van de locatie Wijk van je Leven is met circa 200 duizend euro afgenomen door
een bijgestelde inschatting over de opbrengst van de laatste grondkavels en de over de kosten
voor een aangepaste bijbehorende ontsluitingsweg.
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3 Verslag van de Raad van Commissarissen

3.1 Inleiding
2015 was in menig opzicht een overgangsjaar. Enerzijds werd het besluitvormingsproces afgerond
met de aanbesteding van De Rembrandt en De Open Waard, twee grote projecten die reeds voor
de fusie in 2010 waren opgestart. Anderzijds werd de blik op de toekomst gericht met de afronding
van de consultatie en besluitvorming over het Ondernemingsplan 2015 – 2018. Centraal staat
hierin de zorg voor kwalitatief goede, betaalbare huisvesting voor mensen met lage inkomens en
de wijze waarop HW Wonen als een slagvaardige, financieel gezonde, efficiënte en
maatschappelijk betrokken organisatie deze taak wil uitvoeren. In feite onderschrijft HW Wonen
met haar Ondernemingsplan de doelstellingen van de nieuwe Woningwet die in 2015 in werking is
getreden.

De winst over 2015 bedraagt 76 miljoen euro, waarvan 61 miljoen euro bestaat uit de vrijval van in
eerdere jaren gevormde voorzieningen. Deze vrijval vloeit voort uit de ontwikkeling van de
bedrijfswaarde ten opzichte van het voorgaand boekjaar. De bedrijfswaarde weerspiegelt de
verwachte toekomstige inkomsten en uitgaven van ons bezit. Deze is in 2015 fors toegenomen.
Door de toename van de bedrijfswaarde zijn in het verleden gevormde voorzieningen in 2015
vrijgevallen. Het spreekt voor zich dat dit nog geen gerealiseerde inkomsten zijn. Die worden pas
de komende tientallen jaren gerealiseerd.

2015 was een jaar waarin onder toenemende druk van politiek en samenleving veel aandacht is
besteed aan een verdere professionalisering van de organisatie en de daarvoor noodzakelijke
aanpassingen van de bedrijfscultuur. Uitgangspunt daarbij is een stevige en flexibele organisatie
die in staat is de in het Ondernemingsplan geformuleerde ambities waar te maken. Die ambities
worden leidend in plaats van een organisatiestructuur met vaste banen en strakke
functiebeschrijvingen. Gedurende het tweede halfjaar 2015 heeft de RvC frequent en intensief met
directeur-bestuurder Ben Pluimer overleg gepleegd over de inrichting van het transitieproces dat
hiervoor nodig is. Om dit proces in goede banen te leiden werd in het najaar een Kernteam
geformeerd bestaande uit Ben Pluimer en twee interim leden, nadat om uiteenlopende redenen in
de zomermaanden drie leden van het MT met een lange en toegewijde staat van dienst afscheid
van HW Wonen hadden genomen om elders een functie te aanvaarden.

Al met al was 2015 vooral ook een turbulent overgangsjaar dat veel aandacht en energie heeft
gevergd van alle medewerk(st)ers. De RvC heeft daarom veel waardering voor het feit dat zij
niettemin ook in 2015 met volle inzet en toewijding hebben gewerkt aan bovengenoemde kerntaak
van HW Wonen.

3.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van
zaken bij HW Wonen. Ook staat de RvC als sparringpartner het bestuur met advies terzijde en is
werkgever van het bestuur. In 2015 heeft de RvC in het bijzonder aandacht besteed aan de koers
voor de komende jaren. Het Ondernemingsplan 2015-2018 is door de RvC vastgesteld. Ook
adviseerde de Raad over de inrichting van de organisatiestructuur en het hierbij behorende
veranderingsproces.

Belangrijke aandachtsvelden van de RvC waren:

 de strategie van HW Wonen;

 de realisatie van de doelstellingen en volkshuisvestelijke opgaven van HW Wonen;

 de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

 de organisatie en de bedrijfscultuur;

 het kwaliteitsbeleid;

 de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
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 de relatie met stakeholders, het huurdersplatform en de ondernemingsraad

 de financiële mogelijkheden en verslaggeving;

 de naleving van wet- en regelgeving.

Een nadere uitwerking van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC is terug
te vinden in de statuten en het ‘Reglement voor de Raad van Commissarissen van HW Wonen’. U
vindt deze op onze website, www.hwwonen.nl/raadvancommissarissen.

Nieuwe commissarissen overhandigen bij hun benoeming een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’. HW
Wonen en de RvC conformeren zich aan de AedesCode en Governancecode Woningcorporaties.

3.3 Samenstelling
De RvC is divers samengesteld en bestaat uit leden met specifieke deskundigheid op terreinen als
volkshuisvesting, financiën, juridisch, vastgoedontwikkeling, governance en management en
organisatie. Naast hun specifieke deskundigheid zijn de leden voldoende deskundig om de
hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. In 2015 bestond de RvC uit zeven
personen. Allen zijn benoemd aan de hand van een schriftelijke profielschets, twee op voordracht
van het Huurdersplatform.

Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar met een (eenmalige)
mogelijkheid tot herbenoeming. In het verslagjaar is besloten de benoemingstermijn van
commissaris P.A. de Lange met twee jaar te verlengen omdat wegens het tussentijds aftreden van
commissaris P. de Bruijn in 2014 niet langer het probleem speelde dat eind 2017 drie
commissarissen tegelijk zouden aftreden. Dit RvC-besluit is op 12 juni 2015 genomen na een
positief advies van het Huurdersplatform en de Ondernemingsraad.

Per 1 januari 2015 is de heer P.C. van der Linden benoemd als lid en tevens vice-voorzitter van de
RvC. De heer Van der Linden heeft voorafgaande aan zijn benoeming gedurende de periode juli –
december 2014 als adviseur deelgenomen aan de vergaderingen van de RvC. Zijn adviseurschap
en benoeming waren het vervolg op het in het voorjaar 2014 gestarte externe selectietraject waarbij
veel gewicht is toegekend aan de langjarige ervaring van de heer Van der Linden als
bestuursvoorzitter van een beursgenoteerde onderneming.

Per 17 april 2015 is mevrouw A.H.C. van Heijningen-Karsmakers benoemd tot commissaris op
huurdersvoordracht. De selectiecommissie bestond uit een afvaardiging vanuit het
Huurdersplatform en de bestuurder. De commissie heeft specifiek geselecteerd op kandidaten met
een achtergrond op het gebied van ‘volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling en planologie’.

Aan het einde van het Verslagjaar werd de herbenoemingsprocedure van commissaris T. van
Craaikamp opgestart met de aanvraag van de geschiktheidstoets welke ingevolge de Woningwet
voortaan ook bij herbenoemingen dient plaats te vinden. Nadat hij deze in begin 2016 had afgelegd
volgde zijn herbenoeming per 1 januari 2016.

De werving en selectie van beide nieuwe commissarissen is begeleid door het Nationaal Register.
Hun benoeming geschiedde na een positief advies van Huurdersplatform en Ondernemingsraad.
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Samenstelling RvC per 31 december 2015

De heer mr. W.G. van Hassel – 69 jaar

Functie Voorzitter

Expertise Governance en juridische zaken

Commissie Lid Audit- en Remuneratiecommissie

Benoemd 4 januari 2010, herbenoemd 1 januari 2014

Aftredend 31 december 2017 (niet herbenoembaar)

Functie dagelijks
leven

Oud-advocaat en oud-algemeen deken van de Nederlandse Orde van
Advocaten

Relevante
nevenfuncties

Commissaris/toezichthouder bij diverse bedrijven en instellingen waaronder
het bouwconcern ASVB B.V., Brack Capital Properties N.V., en Box
Consultants B.V., voorzitter Nationaal Register Commissarissen en
Toezichthouders, arbiter bij het NAI, onderzoeker of tijdelijk bestuurder
benoemd door de Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam en
auteur/docent op het terrein van good governance

PE-punten 2015 8

De heer drs. P.C. van der Linden – 62 jaar

Functie Vice-voorzitter

Expertise Volkshuisvesting en governance

Commissie Lid Remuneratiecommissie

Benoemd 1 januari 2015

Aftredend 31 december 2018 (herbenoembaar)

Functie dagelijks
leven

Oud-president-directeur Batenburg Techniek N.V.

Relevante
nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor
Personeelsdiensten (StiPP), voorzitter Stichting Administratiekantoor van
Aandelen Ballast Nedam en Oud-voorzitter Raad van Commissarissen
Rabobank Midden-IJsselmonde

PE-punten 2015 8

De heer mr. P.A. de Lange – 53 jaar

Functie Lid (op huurdersvoordracht)

Expertise Juridische zaken, governance

Commissie Voorzitter Remuneratiecommissie

Benoemd 26 maart 2010, herbenoemd 1 januari 2012 en 12 juni 2015

Aftredend 26 maart 2018 (niet herbenoembaar)

Functie dagelijks
leven

Advocaat

Relevante
nevenfuncties

Voorzitter van het landelijk hoofdbestuur van de Vereniging van
Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland te
Dordrecht en kerkordeadviseur van de classis Barendrecht in Oud-
Beijerland

PE-punten 2015 3
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Mevrouw drs. M. Wiegman – 46 jaar

Functie Lid

Expertise Vastgoedontwikkeling, management en organisatie

Commissie -

Benoemd 17 juni 2010, herbenoemd 1 januari 2013

Aftredend 31 december 2016 (niet herbenoembaar)

Functie dagelijks
leven

Sociaal ondernemer, project-, proces- en programmamanager in stedelijke
vernieuwingsopgaven

Relevante
nevenfuncties

-

PE-punten 2015 3

De heer ing. T. van Craaikamp – 61 jaar

Functie Lid

Expertise Vastgoedontwikkeling, onderhoud en organisatieontwikkeling

Commissie Lid Auditcommissie

Benoemd 1 januari 2012, voorwaardelijk herbenoemd 1 januari 2016*

Aftredend 31 december 2019 (niet herbenoembaar)

Functie dagelijks
leven

Interim-manager in de vastgoedsector

Relevante
nevenfuncties

-

PE-punten 2015 20

* In december 2015 is de geschiktheidstoets gestart. Een positieve zienswijze van de minister is een voorwaarde voor de
definitieve benoeming. Deze is inmiddels ontvangen.

De heer ir. J.H. Kets MiF – 51 jaar

Functie Lid

Expertise Financiën en control

Commissie Voorzitter Auditcommissie

Benoemd 13 juni 2014

Aftredend 13 juni 2018 (herbenoembaar)

Functie dagelijks
leven

Adviseur financieel en algemeen management

Relevante
nevenfuncties

Voorzitter van Regio Randstad Noord van Bouwend Nederland, lid
Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland, voorzitter Lighthouse
departement Rijnsteden.

PE-punten 2015 48
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Mevrouw A.H.C. van Heijningen-Karsmakers – 60 jaar

Functie Lid (op huurdersvoordracht)

Expertise Volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling en planologie. Specifieke expertise:
overheidservaring (25 jaar management gemeentelijke overheid, in diverse
steden op het gebied van bestuurlijke organisatie/ stadsontwikkeling) en
kennis van en ervaring met de Transitie Ouderenzorg.

Commissie -

Benoemd 17 april 2015

Aftredend 17 april 2019 (herbenoembaar)

Functie dagelijks
leven

Zelfstandig adviseur in het werkveld Wonen & Zorg (ruimtelijke ordening &
stedenbouw)

Relevante
nevenfuncties

-

PE-punten 2015 21

Vastgesteld is dat over 2015 is voldaan aan de PE verplichtingen.

3.4 Werkzaamheden van de RvC
In 2015 vergaderde de RvC acht keer. Daarnaast zijn er enkele bijzondere of themabijeenkomsten
geweest, waaronder een bijeenkomst in het kader van de nieuwe Woningwet en extra
bijeenkomsten in het kader van de organisatieontwikkeling. De voorzitter heeft steeds in overleg
met de directeur-bestuurder de agenda vastgesteld. De belangrijkste onderwerpen tijdens de
(reguliere) vergaderingen waren:

Projectontwikkeling en woningbezit

Onderwerpen ter instemming Opiniërende onderwerpen

Diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten Continuïteit Corporatie Energie Beheer

Verkoop en aankoop van gronden en panden

Strategische visie duurzaamheidsbeleid

Financiën en Planning en Control cyclus

Onderwerpen ter instemming Opiniërende onderwerpen

Jaarrekening en jaarverslag 2014 Interne rapportage: sturing en verantwoording

De managementletter 2015 Resultaten van benchmarks (Aedes en IPD)

Jaarplan 2016, meerjarenbegroting 2016-2020 Huurbeleid 2015

Treasury jaarplan 2016 Derivatenportefeuille

Waarderingsgrondslagen voor het vastgoed

(Her)benoeming controlerend accountant

Investeringsstatuut

Treasurystatuut

Rapportage / communicatie toezichthouders

Onderwerpen ter instemming Opiniërende onderwerpen

Oordeel ILT financieel toezicht 2015 Museum Heinenoord en visie ministerie BZK

Oordeel WSW business risks 2015 Oordeel Centraal Fonds Volkshuisvesting
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Organisatie

Onderwerpen ter instemming Opiniërende onderwerpen

Organisatieontwikkeling / HW Wonen 2.0 Gebiedsondernemingen

Ondernemingsplan 2015-2018 Evaluatie Ondernemingsplan 2010-2014

Beëindigen van het lidmaatschap van Aedes

Governance

Onderwerpen ter instemming

De selectie en (her)benoemingen van RvC-leden

Aantal en invulling van de op voordracht van huurders benoemde commissarissen

De evaluatie van het functioneren van directeur-bestuurder en RvC-leden

De permanente educatie van de RvC-leden

De honorering van de directeur-bestuurder en de RvC-leden

Het rooster van aftreden

Overige opiniërende onderwerpen

Regionale ontwikkelingen (o.a. intensivering van de samenwerking met gemeenten en
belanghouders en de opzet van regionale prestatieafspraken)

De vernieuwde Governancecode

Masterclass Woningwet en seminar Waardering op marktwaarde

Opzet externe evaluatie RvC eind 2015/begin 2016

Huisvesting van vluchtelingen en statushouders

Externe visitatie HW Wonen in 2016

Beëindiging lidmaatschap Aedes

Bijeenkomsten
Een delegatie van de RvC heeft in 2015 twee keer gesproken met de Ondernemingsraad. Aan de
orde kwamen onder meer het Ondernemingsplan 2015-2018, de organisatieontwikkeling en HW
Wonen 2.0 en actuele ontwikkelingen in de corporatiesector.

Ook heeft een delegatie van de RvC in 2015 twee keer gesproken met het Huurdersplatform.
Onder meer is gesproken over de toekomst van het Huurdersplatform, het Ondernemingsplan
2015-2018, het Sociaal Statuut, het portefeuillemanagement, de huurverhoging 2015, het
jaarverslag en jaarrekening 2014, het jaarplan 2016 en de meerjarenbegroting, het Zelf
Aangebrachte Voorzieningenbeleid en huurdersonderhoud, een communicatie-
/informatieverstrekkingsvoorstel en de klachtenafhandeling / communicatie met huurders. Mede
gelet op de gevolgen van de nieuwe Woningwet heeft een delegatie van de RvC ook met
vertegenwoordigers van de huurdersverenigingen intensief gesproken over verdere samenwerking
tussen de huurdersverenigingen in het Huurdersplatform. De organisatie daarvan is tegelijk
noodzakelijk en complex.

Verder heeft een delegatie van de RvC enkele malen overleg gevoerd met het bestuur ter
voorbereiding op besluitvorming over de aanbesteding van het project de Open Waard. Daarbij is
ingegaan op de uit te werken scenario’s met bijbehorende risico’s, effecten op het rendement en de
gevolgen voor de bedrijfswaarde.
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Externe accountant
Deloitte is als accountant benoemd door de RvC na een positief advies van de directeur-
bestuurder. Jaarlijks wordt het functioneren van de accountant door de auditcommissie besproken
en aan de RvC gerapporteerd. De RvC is van mening dat Deloitte goed functioneert.

De accountant woonde het gedeelte van de maart-vergadering van de RvC bij waarin het verslag
van de controle van de jaarrekening 2014 is besproken. Na de bespreking van dit verslag heeft de
RvC de jaarrekening 2014 goedgekeurd.

In het najaar van 2015 is door Deloitte een interim-controle uitgevoerd. Haar bevindingen zijn
opgenomen in de managementletter. Deze is op 26 november 2015 besproken met de
auditcommissie. De accountant heeft geconstateerd dat de in de managementletter 2014
genoemde aandachtspunten zijn opgepakt en dat dit heeft geleid tot een verbeterde interne
beheersing. Er zijn geen risico’s meer gerapporteerd die voor de accountant van belang zijn in het
kader van een efficiënte controle van de jaarrekening.

Wel zijn op onderdelen attentiepunten onderkend. De belangrijkste zijn:

 het verder verbeteren van de kwaliteit van de projectrapportages;

 het verder verbeteren van de interne analyse ten aanzien van (groot)onderhoudsprojecten;

 opnemen van de voortgang met betrekking de implementatie van de nieuwe Woningwet in de
tussentijdse rapportages.

3.5 Het functioneren van de RvC
In december 2015 heeft de RvC zijn tweejaarlijkse externe evaluatie gestart aan de hand van een
digitale vragenlijst afkomstig van bureau Evalite. De uitkomst van deze evaluatie is op 5 februari
2016 onder leiding van een extern deskundige besproken.

Het introductieprogramma is door de nieuwe leden van de Raad positief beoordeeld.

In 2016 gaat de Raad in omvang terug naar zes leden in het kader van zijn voornemen om de raad
terug te brengen van zeven naar vijf leden.

De Governancecode van de sector is leidraad voor het functioneren van de RvC. De
aandachtsgebieden uit de Governancecode waren in het vergaderschema 2015 ingepland. Ook in
2016 wordt deze werkwijze gehanteerd.

De leden hebben in 2015 onafhankelijk van elkaar en het bestuur gefunctioneerd en aan de
besluitvorming deelgenomen. Tegenstrijdige belangen hebben zich in 2015 niet voorgedaan. Van
de Regeling Melding Onregelmatigheden is in 2015 geen gebruik gemaakt. Volledigheidshalve
wordt vermeld dat de voorzitter van de RvC zich heeft onthouden van deelname aan de
besluitvorming omtrent gunning van de bouw van het project 'de Open Waard’. Dit vanwege zijn
functie als president-commissaris van de houdstermaatschappij van de onderneming die na de
aanbestedingsprocedure de opdracht heeft gekregen.

Met het oog op de toezichtstaak van de RvC zijn in 2015 diverse documenten, zoals
viermaandelijkse financiële rapportages, voortgangsrapportages over lopende projecten en de
uitvoering van het jaarplan 2015 aan de RvC voorgelegd en met de directeur-bestuurder
besproken. Ook neemt de RvC kennis van de OR-verslagen en de notulen van de
overlegvergaderingen met de OR.

3.6 De commissies van de RvC

Auditcommissie
Ten behoeve van het inzicht in de financiële gang van zaken en het interne beheersingssysteem
heeft de RvC een auditcommissie ingesteld. Deze commissie heeft een adviserende rol. De taken
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en werkwijze van de auditcommissie zijn vastgelegd in een reglement. Het reglement is op onze
website gepubliceerd.

De auditcommissie kwam in 2015 vier keer bijeen. Twee keer waren de accountants bij (een deel
van) deze vergaderingen aanwezig. Met haar verslagen van deze vergaderingen heeft de
auditcommissie aan de RvC gerapporteerd. De RvC heeft ingestemd met de bevindingen en
aanbevelingen van de commissie.

De belangrijkste thema’s van de auditcommissie in 2015 waren:

 de jaarrekening, het jaarverslag en het accountantsverslag over 2014;

 de waarderingsgrondslagen voor de materiële vaste activa van HW Wonen;

 het jaarplan 2016 en treasury jaarplan 2016;

 de meerjarenbegroting 2016-2020;

 de periodieke rapportages als sturings- en verantwoordingsdocument;

 het investeringsstatuut;

 het treasurystatuut;

 de managementletter over 2015;

 de benchmarkgegevens 2015;

 het auditplan 2015 van de externe accountant.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie adviseert de RvC over benoeming, honorering en overige
arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder en de honorering van commissarissen. Deze
commissie heeft een adviserende rol.

Voor het beloningsbeleid volgt de RvC de ‘Code voor de honorering van commissarissen in
woningcorporaties’ en de ‘Sectorbrede beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties’.

De remuneratiecommissie vergaderde in 2015 drie keer over de volgende onderwerpen:

 de prestatieafspraken 2015 met de directeur-bestuurder;

 het functioneren van de directeur-bestuurder;

 de honorering van de directeur-bestuurder en de leden van de RvC;

 de vacatures in de RvC vanaf 2015;

 de permanente educatie van RvC-leden.

Naast het reguliere overleg van de voorzitter van de RvC heeft de remuneratiecommissie met de
bestuurder uitvoerig van gedachten gewisseld over de aansturing en het functioneren van de HW
Wonen organisatie. Dit mede naar aanleiding van het vertrek van drie leden van het MT in de loop
van het verslagjaar. Door meerdere leden van de Raad is intensief met de bestuurder gesproken
over de in het Ondernemingsplan benoemde verdere professionalisering van de organisatie, de
daarvoor noodzakelijke aanpassing van de bedrijfscultuur en de hiervoor meest geëigende wijze
van aansturing en de gewenste rol hierin van de bestuurder zelf. Deze gesprekken zijn in het
najaar 2015 afgerond met de instelling van een tijdelijk kernteam, bestaande uit de bestuurder en
twee ervaren interim-managers. Dit kernteam heeft als belangrijkste taak de verdere voorbereiding
en implementatie van het proces van organisatie- en cultuurverandering. Na evaluatie van de
uitkomsten van dit proces zal de RvC zich in het voorjaar 2016 met de bestuurder buigen over het
dan wenselijk geachte aansturingsmodel en de invulling van eventuele vacatures.

In samenhang met het vorenstaande heeft in 2015 ook de jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden van
het functioneren van de bestuurder. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden op basis van de
geboekte voortgang bij de realisatie van de vooraf met de bestuurder afgesproken speerpunten
voor 2014. Van de evaluatie, de bevindingen en de honoreringsconsequenties heeft de commissie
een verslag gemaakt waarin zij de RvC ter zake positief heeft geadviseerd.
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3.7 De werkgeversrol van de RvC
De RvC is verantwoordelijk voor de besturing van HW Wonen en is in die rol de werkgever van de
directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is op 1 maart 2014 herbenoemd voor vier jaar. De
RvC beoordeelt jaarlijks diens functioneren. Zijn beloning en overige arbeidsvoorwaarden zijn
vastgelegd in een remuneratierapport.

Naast zijn functie als directeur-bestuurder is de heer Pluimer bestuurslid van Hoeksche Waard
Duurzaam, lid van de Ledenraad Rabobank Het Haringvliet, voorzitter van ‘De Maatschappij’,
departement Hoeksche Waard, bestuurslid van Coporatie EnergieBeheer en secretaris van de
Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid. De specificatie van de honorering van de Raad
van Commissarissen en de bestuurder vindt u in hoofdstuk 7.7.

Per 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) in werking getreden voor zowel de RvC als voor de directeur-bestuurder. In 2014 is een
staffel voor de beloning van bestuurders en commissarissen in de sector door de minister in
overleg met de sector vastgesteld. De honorering van de directeur-bestuurder voldoet aan de
vereisten van de Sectorbrede beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties.

De beloning van de RvC in 2015 was in overeenstemming met de WNT en de bindende
beroepsregel van het VTW en is niet gekoppeld aan de (financiële) prestaties van HW Wonen.
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4 Governance

4.1 Actuele ontwikkelingen

Speerpunten 2015 Gerealiseerd

Het toezichtkader verder implementeren op basis van wet-regelgeving. 

Opvolging geven aan aandachtspunten evaluatie Raad van Commissarissen
2014



Belanghoudersbijeenkomst in het teken van ondernemingsplan 2015-2018 

Toezichtkader

 In de nieuwe Woningwet die per 1 juli 2015 is ingegaan zijn specifieke bepalingen opgenomen
met betrekking tot het toezicht. Op basis hiervan zullen gedurende 2016 waar nodig
aanpassingen worden doorgevoerd in de statuten, het reglement van de Raad van
Commissarissen en het Bestuursreglement. Ook heeft de fit- en proper test voor het
benoemen van nieuwe bestuurders en commissarissen zijn intrede gedaan.

 Het lidmaatschap van Aedes is na intensieve beraadslaging opgezegd per 1 oktober 2015.
Hieraan ligt een evaluatie door de directeur-bestuurder ten grondslag van de wijze waarop
Aedes de belangen van de corporatiesector als geheel en van HW Wonen in het bijzonder
behartigt, met effect op de meerwaarde van het Aedes lidmaatschap in verhouding tot de
verschuldigde contributie.

 Onverminderd conformeert HW Wonen zich aan de Governancecode Woningcorporaties.

 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
hebben in 2015 onze prestaties en activiteiten beoordeeld.
- De beoordeling van het ministerie gaf geen aanleiding tot opmerkingen of interventies. Wel

is aanvullende informatie opgevraagd over een transactie uit 2011. Toen is een bijdrage
betaald aan de gemeente Binnenmaas ten behoeve van de medefinanciering van een
gezamenlijke voorgenomen herontwikkeling. Als de betreffende herontwikkeling niet
plaatsvindt betaalt de gemeente het bedrag aan HW Wonen terug. Aangezien dit zeer
onzeker is, is het door HW Wonen betaalde beschouwd als onderdeel van de
projectkosten en volledig afgeboekt. Vanwege de voorwaardelijke terugbetaling is de
bijdrage in het jaarverslag 2014 nog altijd beschreven als zijnde een ‘verstrekte lening’.
Aangezien het verstrekken van leningen aan regels en voorschriften onderhevig is heeft
het ministerie hier nadere informatie over gevraagd. Deze informatie is inmiddels verstrekt.
Een reactie van het ministerie is nog niet ontvangen.

- Het door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) afgegeven ‘borgingsplafond’
was voor 2015 voldoende. Op dit moment is ook het borgingsplafond voor 2016 toereikend
voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten.

Opvolging evaluatie Raad van Commissarissen
De evaluatie van eind 2014 gaf een aantal aandachtspunten voor de vergaderingen van de Raad
van Commissarissen. De belangrijkste hiervan waren: meer focus op de strategische
agendapunten, meer tijd inruimen voor nabespreking en opvolging geven aan de verplichtingen op
het gebied van Permanente Educatie. Aan deze zaken is gedurende 2015 opvolging gegeven.

Belanghoudersbijeenkomst
Een goede relatie met belanghouders is, zeker in deze tijd met de veranderde wet- en regelgeving,
van belang voor onze bedrijfsvoering en ons beleid. Wij kunnen het immers niet alleen. Ons nieuwe
Ondernemingsplan 2015-2018 “Oppakken, aanpakken en doorpakken” is dan ook uitvoerig
besproken met onze belanghouders. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met onze belanghouders op
20 mei 2015 stond het ondernemingsplan centraal en is om input en reacties hierop gevraagd. Dit
heeft geresulteerd in een door de belanghouders gedragen ondernemingsplan. Ook in de visitatie
die medio 2016 wordt gehouden is een belangrijke rol weggelegd voor onze belanghouders.
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4.2 Verslag van de Ondernemingsraad
Onderstaand verslag is opgesteld door de Ondernemingsraad.

In 2015 is de OR ongeveer één keer in de twee weken bij elkaar geweest. Eens in de zes weken
was er een bijeenkomst met de directeur-bestuurder. Voorafgaand aan dit overleg spraken de
directeur-bestuurder en het dagelijks bestuur van de OR elkaar tijdens het zogenaamde
agendaoverleg. In 2015 zijn er ook gesprekken geweest met de Raad van Commissarissen (RvC),
de achterban en het managementteam (MT).

Belangrijke onderwerpen op de agenda

Onderwerpen ter instemming Onderwerpen ter advies

Vacatures teamleiders Wonen, planner PO en
medewerker Vastgoeddiensten

Notitie organisatieontwikkeling HW Wonen 2.0

Inhuren adviseur bestuur (her)benoeming leden van de RvC

Woondiensten Cafetaria Systeem 2015: de
keuzeperiode en -ronde

Optimalisatie dagelijks onderhoud

Overige onderwerpen op de agenda van de OR gedurende 2015 waren:

 Evaluatie en continuering ‘Personele regeling HW Wonen in verandering’

 Secundaire arbeidsvoorwaarden

 Ondernemingsplan 2015-2018

 Notitie organisatieontwikkeling HW Wonen 2.0 en ontwikkelingen in het algemeen

 Tijdelijke arbeidscontracten, inhuurkrachten en advieskosten

 Werkomstandigheden kantoor Oud-Beijerland

 Cao-onderhandelingen

 Opzeggen lidmaatschap Aedes door HW Wonen

 Ontwikkelingen en actualiteiten in de sector

 Jaarplan 2015 en de meerjaren onderhoudsbegroting 2015-2019

Scholing
De leden van de OR doen er alles aan om de belangen van het personeel zo goed mogelijk te
behartigen. In 2015 hebben de leden hun kennis vergroot tijdens een aantal studiedagen.

Wijzigingen samenstelling
In dit verslagjaar heeft een OR-lid zich teruggetrokken. Volgens het OR-regelement is hieraan
invulling gegeven op basis van de uitslag van de laatste verkiezingen. De functie van vice-voorzitter
wordt nu gecombineerd met de functie van 2e secretaris.

Achterban op de hoogte houden
Het goed en transparant informeren van de achterban is voor de OR van groot belang. Het
personeel is in 2015 op de hoogte gehouden van lopende of te verwachten zaken via het intranet.
Alle verslagen van het overleg met de directeur-bestuurder, de OR-nieuwsbrieven en andere
relevante stukken zijn op het intranet voor de medewerkers terug te vinden.

Ook dit jaar zijn stukken per e-mail verspreid. De nieuwsbrieven probeert de OR zo inhoudelijk en
duidelijk mogelijk te maken. Communiceren gaat het best als het samen gedaan wordt. Daarom is
de achterban verzocht zich ook te laten horen als er zaken zijn die hen bezighouden.
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4.3 Verslag van het Huurdersplatform
Onderstaand verslag is opgesteld door het Huurdersplatform.

De huurders van HW Wonen worden vertegenwoordigd door de plaatselijke huurdersverenigingen.
Deze verenigingen (Hoeksche Waard-West, Hoeksche Waard-Oost en Cromstrijen) hebben zich
voor wat betreft het overleg met HW Wonen verenigd in een platform. Het platform is in 2012
opgericht om een volwaardige partner te zijn in de vergaderingen en bijeenkomsten met HW
Wonen.

Stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard
Omdat de wet een platform niet erkent als wettige vertegenwoordiger van de huurder, de wet
spreekt alleen van (een) huurdersorganisatie(s), hebben de gezamenlijke huurdersverenigingen
een stichting opgericht met de naam Stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard.
Het bestuur wordt gevormd uit bestuursleden van de bovengenoemde huurdersverenigingen.

Op de agenda
Het was een teleurstelling te moeten constateren dat HW Wonen, zeer tegen de zin van het
Huurdersplatform, de inkomensafhankelijke huurverhoging invoerde. Gelukkig werden de huren
voor de huurders met de laagste inkomens met een kwart procent minder verhoogd. Voor de
verhoging van 2016 is nu afgesproken dat er een duidelijker overleg plaatsvindt. Ook een
terugkomend onderwerp is het huurdersonderhoud, en voor de Zelf Aangebrachte Voorzieningen
(ZAV) is overeenstemming bereikt. HW Wonen en het huurdersplatform hebben tevens een
Klachtencommissie ZAV opgericht waarin 3 leden van het Huurdersplatform zitting hebben.

Samen de belangen behartigen
Er is in 2015 diverse malen gesproken met HW Wonen om tot een betere samenwerking en
overlegsituatie te komen. Het dagelijks bestuur van het Huurdersplatform heeft in diverse
gesprekken met onder andere de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder haar
mening geventileerd. Uit dit overleg hebben zij het positieve gevoel overgehouden om samen met
HW Wonen in de komende jaren de belangen van de huurders te behartigen

4.4 Afhandelen van klachten en geschillen

Interne klachtenprocedure
HW Wonen doet er alles aan om het wonen zo aangenaam mogelijk voor huurders te maken. Toch
kan het voorkomen dat huurders niet tevreden zijn over onze dienstverlening of onze medewerkers.
Huurders kunnen dan een klacht bij HW Wonen indienen.

HW Wonen kent een interne klachtenprocedure waarbij regels en termijnen zijn vastgesteld om de
klacht van de huurder op te lossen dan wel te verhelpen. De in 2015 ontvangen klachten hebben
veelal te maken met niet (goed) uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en de communicatie met
medewerkers. Het verbeteren van de communicatie met huurders heeft intern voortdurend de
aandacht. In 2015 zijn, net als het jaar ervoor, geen klachten vanuit de interne klachtenprocedure
door de huurder alsnog ingediend bij de Klachten Advies Commissie.

Samenstelling Klachten Advies Commissie per 31 december 2015

Voorzitter de heer H. Stapel

Vice-voorzitter de heer F. van Heusden (tot 31-12-2015)

Lid de heer H. Zwartkruis (tot 31-12-2015)

Lid mevrouw M.A. Alblas (vanaf 01-07-2015)

Lid de heer A.A. Clements Sparreboom (vanaf 01-07-2015)

Ambtelijk secretaris mevrouw A.C. Groenendijk (HW Wonen)



31

Mevrouw A.M.R. van Nierop-van ´t Grunewold heeft om persoonlijke redenen besloten om per 16
januari 2015 haar commissielidmaatschap te beëindigen. Vanwege haar vertrek, en het vertrek van
de heren Van Heusden en Zwartkruis per 31 december 2015 overeenkomstig het rooster van
aftreden, is in 2015 een werving- en selectietraject gestart voor de werving van drie nieuwe leden.
Bij deze werving was ook het Huurdersplatform betrokken. De werving heeft geleid tot de
benoeming van drie nieuwe leden (twee per 1 juli 2015 en één per 1 januari 2016).

In 2015 ontving de Klachten Advies Commissie vier klachten (2014: elf). Van de vier klachten
bleken twee klachten op grond van het klachtenreglement niet ontvankelijk. Deze zijn dus niet in
behandeling genomen. De overige twee klachten zijn in behandeling genomen via hoorzittingen.
Eén klacht is gegrond verklaard. Deze had betrekking op loslatende lamineerranden aan
keukenkastjes. HW Wonen heeft in 2015 de uitspraak van de commissie opgevolgd.

Tijdens het voorjaarsoverleg van onze directeur-bestuurder en de commissieleden van de Klachten
Advies Commissie is vastgesteld dat de commissie objectief oordeelt en zich aan de afgesproken
procedures houdt.

Geschillencommissie Woonruimteverdeling Hoeksche Waard
Het doel van de Geschillencommissie Woonruimteverdeling Hoeksche Waard is:

 klachten behandelen van iedere woningzoekende die zich in zijn persoonlijk belang geschaad
acht door de huisvestingsverordening;

 bijdragen aan een goede behandeling van klachten en daarmee voor de optimalisering van de
relatie tussen de partijen te zorgen;

 tegemoet komen aan de behoefte van woningzoekenden om invloed uit te oefenen op de
huisvestingsverordening;

 het signaleren van knelpunten in het woonruimteverdelingssysteem.

De Geschillencommissie Woonruimteverdeling bestaat uit dezelfde personen als de Klachten
Advies Commissie Hoeksche Waard. De gemeenten in de Hoeksche Waard zijn akkoord gegaan
met de benoeming van de nieuwe leden per 1 juli 2015 (mevrouw M.A. Alblas en de heer A.A.
Clements Sparreboom) en per 1 januari 2016 (de heer A.J. Verzijl). HW Wonen ondersteunt het
secretariaat door het leveren van een ambtelijk secretaris. Dit is mevrouw A.C. Groenendijk,
Bestuurssecretaris van HW Wonen.

In 2015 heeft de geschillencommissie 2 klachten ontvangen (in 2014: 1). Eén klacht was
ontvankelijk. Deze is via een hoorzitting in behandeling genomen en ongegrond verklaard. De
tweede klacht, ontvangen in december 2015, is nog niet in behandeling genomen omdat de
ontvankelijkheid nog wordt onderzocht.
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5 HW Wonen financieel

5.1 Financieel dashboard
Het uitgangspunt voor ons financiële beleid is de (financiële) continuïteit van de organisatie. Naast
een eigen dashboard, zijn de beoordelingen door het Rijk, de Autoriteit Wonen (AW) en het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) belangrijke graadmeters. De doelstellingen voor de
komende jaren blijven een ongelimiteerde kredietwaardigheidsverklaring van het WSW en de
positieve beoordeling door de Autoriteit Wonen.

Voor de interne bewaking wordt een financieel dashboard gehanteerd. In dit dashboard zijn de
normen opgenomen waaraan wij minimaal willen voldoen. Ons dashboard ziet er als volgt uit:

norm 2015 2016 2017 2018 2019

Status AW Positief Positief Positief Positief Positief Positief

Kredietwaardigheid WSW Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Interest dekkingsratio ≥1,4 3,5 2,8 3,1 3,0 3,1

Loan to Value (bedrijfswaarde) ≤75% 51,9% 48,2% 47,1% 44,8% 42,8%

Loan to Value (marktwaarde) ≤45% 27,0% 29,9% 29,9% 29,3% 28,3%

Loan to Value (woz-waarde) ≤30% 20,7% 23,1% 23,4% 23,2% 22,4%

Schuldrestant per woning
≤€35.000

€
30.240

€
32.852

€
33.532

€
33.584

€
32.977

Direct rendement
balanswaarde

≥4,2% 10,5% 7,3% 7,7% 7,1% 7,1%

Direct rendement bedrijfsw. ≥4,5% 7,8% 4,7% 5,0% 4,6% 4,5%

Direct rendement marktwaarde ≥3,0% 4,0% 2,9% 3,1% 3,0% 2,9%

Efficiency ratio <50% 46,1% 39,3% 35,3% 35,0% 35,6%

Definities

 Interest-dekkingsratio (icr): geeft aan hoe vaak uit de operationele kasstroom (som van het
resultaat voor belastingen en de rentelasten) de verschuldigde rente aan de verschaffers van
vreemd vermogen kan worden betaald.

 Lening-waarde ratio (loan to value): laat zien welk deel van het bezit is gefinancierd met
vreemd vermogen, ofwel de financiering uitgedrukt in een percentage van de waarde van het
bezit.

 Direct rendement is de exploitatiekasstroom uitgedrukt in een percentage van de waarde van
het onderliggende bezit.

 Efficiency-ratio: de verhouding tussen de exploitatie-uitgaven (personele lasten,
onderhoudslasten en overige bedrijfslasten) en exploitatie-inkomsten (huuropbrengsten,
vergoedingen en overige opbrengsten).

Conclusies

 HW Wonen is financieel gezond. De ratio’s bevinden zich binnen de normen die
toezichthouders hanteren. Deze ratio’s geven echter geen garantie over de liquiditeitspositie.
Een gebrek aan liquiditeit kan ook een gezonde corporatie in problemen brengen. De
liquiditeitsontwikkeling wordt dan ook frequent gemonitord.

 In 2016 en 2017, tijdens de realisatie van de grote investeringsprojecten Rembrandt en de
Open Waard, voorzien wij dat de schuldrest van HW Wonen nog toeneemt tot onze ‘interne
norm’. Daarna wordt in de meerjarenbegroting de investeringsruimte begrensd door het niveau
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van de kasstroom uit exploitatie en verkoop minus rentebetaling. Doelstelling is om de
schuldrest te laten afnemen om de gevoeligheid voor een eventueel toenemende marktrente te
verminderen.

 De verwachting is dat de waarde van ons bezit vanaf 2016 sterker stijgt dan de exploitatie-
kasstroom. Per saldo heeft dat een daling van het direct rendement tot gevolg.

Inkoop

Speerpunten 2015 Gerealiseerd

Realiseren inkoopvoordeel van 10% op de bedrijfslasten ten opzichte van 2013 

Vormgeven van (gedeelde) inkoopfunctie bij HW Wonen 

Aanscherpen en implementeren van het inkoopbeleid 

Realiseren inkoopvoordeel
Eind 2013 is een plan opgesteld voor verlaging van de via inkoop gerealiseerde bedrijfslasten,
zowel via prijsoptimalisatie als door middel van beëindiging van te vermijden kosten. De reductie in
2015 ten opzichte van 2013 bedraagt 12%. Daarmee is het geformuleerde doel bereikt.
Desalniettemin wordt op verdere kostenreductie ingezet, mede omdat HW Wonen in de Aedes
benchmark relatief hoge beheerkosten toont.

Vormgeven inkoopfunctie
De inrichting van de inkoopfunctie is nog in ontwikkeling. Wel is eind 2015 de richting bepaald. HW
Wonen zet in op een gecoördineerde inkoopfunctie. Dat wil zeggen dat inkoopkennis en bundeling
van inkoopvolumes op centraal niveau worden georganiseerd, en dat belangrijke inkooptrajecten
worden uitgevoerd in teams met inhoudelijk specialisten uit de verschillende afdelingen. Kennis en
kunde van geselecteerde leveranciers wordt zo veel mogelijk benut.

Inkoopbeleid
Het inkoopbeleid wordt verder aangescherpt nadat de inkoopfunctie definitief is ingericht. Wel
worden inmiddels pilots uitgevoerd met het afkopen van reparatieonderhoud voor een vast bedrag
per woning, opdrachtverstrekking voor schilderwerk voor meerdere cycli en prestatiecontracten
waarbij de aannemer niet alleen verantwoordelijk is voor een grootschalige ingreep maar ook voor
het onderhoud in de jaren erop.
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5.2 Jaarresultaat 2015
*) De oorspronkelijke begroting 2015 is opgesteld op basis van marktwaarde. Aangezien de jaarrekening op historische

kosten is opgesteld zijn de weergegeven begrotingscijfers eveneens herrekend naar historische kosten.

Ontwikkeling netto resultaat
De winst over 2015 bedraagt 76 miljoen euro (2014: 6 miljoen euro). Het resultaat is zeer gevoelig
voor ontwikkelingen in de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde weerspiegelt de verwachte
toekomstige inkomsten en uitgaven van ons bezit. Deze is in 2015 fors toegenomen. De
belangrijkste oorzaken zijn beschreven in de paragraaf ´Waardeveranderingen´ op pagina 36. Door
de toename van de bedrijfswaarde zijn in het verleden gevormde voorzieningen in 2015
vrijgevallen. Het spreekt voor zich dat dit nog geen gerealiseerde inkomsten zijn. Die worden pas
de komende tientallen jaren gerealiseerd.

Operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar
Het operationeel resultaat ligt 5 miljoen euro boven 2014.

 Het grootste deel daarvan betreft hogere huurinkomsten (2,6%) en verkoopopbrengsten.

 De verhuurderheffing is verder gestegen tot bijna 6 miljoen euro (2014: ruim 5 miljoen euro).
Dit jaar was geen sprake meer van een saneringsheffing door het CFV (in 2014 nog 2 miljoen
euro). Per saldo is aan belastingen en heffingen ruim 1 miljoen euro minder betaald dan in
2014.

 De overige bedrijfslasten zijn ruim een half miljoen lager dan over 2014.

Operationeel resultaat ten opzichte van de begroting
Het operationeel resultaat ligt 7 miljoen euro boven de begroting 2015.

 Hiervan wordt 3 miljoen verklaard doordat de vervangingskosten van cv-installaties,
badkamers en keukens zijn geactiveerd, terwijl deze uitgaven in de begroting 2015 nog als
onderhoudslasten waren opgenomen.

 De onderhoudsuitgaven zijn 900 duizend euro lager dan begroot. Voor een nadere toelichting
wordt verwezen naar de paragraaf ‘Onderhoud’ op pagina 15.

 De verkoopopbrengsten zijn bijna 2 miljoen euro hoger dan begroot doordat het aantal
verkochte woningen boven de begroting ligt.

Huuropbrengst
Per 1 juli 2015 de huur is verhoogd met 1 procent inflatie, plus, voor de woningen in het DAEB-
segment, een extra inkomensafhankelijke verhoging. Deze was voor de lage inkomens 0,75

Bedragen x € 1 miljoen Resul-

taat

Resul-

taat

Ver-

schil

Resul-

taat

Begro-

ting

Ver-

schil

2015 2014 2015 2015*)

Huuropbrengst 66 64 2 66 66 -0

Verkoopresultaat 9 8 1 9 7 2

Overige opbrengsten 1 1 -0 1 1 0

Afschrijvingslasten -16 -17 0 -16 -17 1

Onderhoudslasten -10 -11 0 -10 -14 4

Belastingen en heffingen -9 -10 1 -9 -9 0

Personeelslasten -7 -7 -0 -7 -7 -0

Overige bedrijfslasten -5 -5 1 -5 -5 -0

Operationeel resultaat 28 23 5 28 21 7

Waardeveranderingen 60 -4 64 60 5 55

Bedrijfsresultaat 88 19 69 88 26 62

Rente -11 -12 1 -11 -12 1

Resultaat voor vennootschapsbelasting 77 7 69 77 13 63

Vennootschapsbelasting -0 -1 1 -0 -3 2

Resultaat deelnemingen 0 -0 0 0 - 0

Netto resultaat na belastingen 76 6 71 76 11 66
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procent, voor de midden inkomens 1,0 procent en voor de hoge inkomens 4,0 procent. Per 31
december 2015 bedraagt de gemiddelde huurprijs 534 euro, ofwel 70 procent (2014: 71 procent)
van de maximaal redelijke huur.

Het Huurdersplatform is betrokken bij de ontwikkeling van de huurprijzen en de systematiek van de
inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit heeft er toe geleid dat de verhoging voor de laagste
inkomens is bijgesteld van 2% tot 1,75% (inclusief inflatie).

Als flankerend beleid boden wij onze huurders de mogelijkheid om bij inkomensverlaging, naast de
wettelijke mogelijkheden met betrekking tot inkomensdaling over het huishoudinkomen van 2013,
ook de inkomensdaling van 2014 en 2015 te accepteren als bezwaarmogelijkheid tegen de
inkomensafhankelijke huurverhoging. Er zijn 112 bezwaren binnengekomen, waarvan het grootste
deel met betrekking tot de inkomensgegevens. Er zijn 77 bezwaren gegrond bevonden.

De huurverhoging heeft een extra opbrengst van 1,7 miljoen euro gerealiseerd. Het effect van
huurharmonisatie, nieuwe woningen in exploitatie, sloop en verkoop is per saldo 0,3 miljoen positief
ten opzichte van voorgaand jaar. In ons in 2009 opgeleverde complex De Wijk van je Leven in
Puttershoek zijn vanaf het moment van oplevering problemen geweest van bouwkundige en
installatietechnische aard. Gezamenlijk met de betrokken leveranciers wordt op dit moment
gewerkt aan een finale oplossing. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in 2016
afgerond. Voor de hiermee gemoeide kosten is in 2014 een voorziening gevormd. Ter compensatie
voor het gederfde woongenot zijn huren verlaagd ten bedrage van 0,2 miljoen euro in 2015.

Verkoopresultaat
In 2015 zijn 87 woningen verkocht, tegenover 71 vorig jaar en 55 begroot. Dit heeft in 2015 geleid
tot een verkoopresultaat van 8,8 miljoen euro. Op koopwoningen in aanbouw is 0,3 miljoen euro
winst verantwoord.

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaand voornamelijk uit ten laste van de projecten
doorberekende uren van medewerkers van HW Wonen en verrekeningen van pro-rata btw. Deze
opbrengsten liggen iets boven de begroting en zijn in lijn met voorgaand jaar.

Afschrijvingslasten
De afschrijvingslasten liggen ongeveer op hetzelfde niveau als voorgaand jaar (afname 2 procent).
Ten opzichte van de begroting is 1 miljoen euro minder aan afschrijvingslasten gerealiseerd. Ten
opzichte van de begroting zijn meer woningen verkocht en woningen later in gebruik genomen.
Daarnaast is op 1 complex het sloopbesluit uitgesteld en is op 1 complex de administratieve
levensduur verlengd.

Onderhoudslasten
In 2015 is voor 10,4 miljoen euro (2014: 10,7 miljoen euro) uitgegeven aan onderhoud. Per woning
is dat gemiddeld 1.022 euro (2014: 1.050). Dit is exclusief de uitgaven voor vervanging van cv-
installaties, badkamers en keukens (totaal 3 miljoen euro). Deze worden sinds 2014 geactiveerd.
Hiermee was in de begroting 2015 nog geen rekening gehouden. Het herstel- mutatie en
contractonderhoud is 288 duizend euro lager uitgekomen dan begroot voor 2015. Aan planmatig
onderhoud is 698 duizend euro minder uitgegeven dan begroot.

Personeelslasten
Deze post is als volgt opgebouwd (x 1 miljoen euro):

2015 2014 2013 2012 2011

Lonen en salarissen 4,6 4,7 4,9 4,9 5,0

Sociale lasten 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7

Pensioenlasten 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9

Inleenkrachten 1,0 0,6 0,4 0,4 0,4

Totaal personeelslasten 7,1 6,9 6,9 6,8 7,0
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Het aantal fte in vaste dienst neemt al jaren af en bedraagt 82 per eind 2015 (2014: 85). De vaste
personeelskosten nemen hierdoor af (deels gecompenseerd door inflatie). Vanwege de
transitiefase met betrekking tot de organisatieontwikkeling is op dit moment sprake van hoge
kosten voor inleenkrachten. Per saldo zijn de personeelskosten 200 duizend euro hoger
uitgekomen dan voorgaand jaar, en 100 duizend hoger dan begroot. Over 2016 komen de kosten
voor inleenkrachten naar verwachting op een lager niveau uitkomen.

Overige bedrijfslasten
Deze post is als volgt opgebouwd (x 1 miljoen euro):

De overige bedrijfslasten zijn met 10 procent (550 duizend euro) gedaald ten opzichte van
voorgaand jaar. Eerder ingezette bezuinigingsprogramma’s beginnen hun vruchten af te werpen.
Desalniettemin wordt op verdere kostenreductie ingezet, mede omdat HW Wonen in de Aedes
benchmark relatief hoge beheerkosten toont.

Waardeveranderingen
De post waardeveranderingen is als volgt opgebouwd (x € 1.000):

Dotaties en onttrekkingen aan de voorziening onrendabele investeringen -1.353

Af- c.q. opwaardering tot de bedrijfswaarde 61.023

Af- c.q. opwaardering voorraad nog te verkopen woningen 195

Totaal 59.865

Dotaties en onttrekkingen aan de voorziening onrendabele investeringen
De investeringsbeslissing in 2015 die leidde tot de grootste toename van de voorziening
onrendabele investeringen is de nieuwbouw van de Open Waard (1 miljoen euro). Een volledige
specificatie per project is opgenomen in paragraaf 7.7 van de jaarrekening.

Af- c.q. opwaardering tot de bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde is in 2015 fors toegenomen. Dit komt onder meer doordat de huurontwikkeling
beter is dan eind 2014 was aangenomen. Ook is de disconteringsvoet waarmee de bedrijfswaarde

2015 2014 2013 2012 2011

ICT en telefonie 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9

Opleidings- en overige personeelskosten 0,8 0,5 0,8 0,7 0,6

Advieskosten 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4

Verzekeringen en eigen risico 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

Leefbaarheid 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3

Huisvestingskosten 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

Beheerbijdragen verenigingen van eigenaren 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1

Vergoeding beheer bezit buiten Hoekse Waard 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Drukwerk, kopieer- en portokosten, website 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Onderzoekskosten vastgoedontwikkeling 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1

Kosten RvC 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Oninbare vorderingen en vervolgingskosten 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

Benchmark marktwaarde en rendement 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Autokosten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Kosten energielabeling 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

PR en sponsoring 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Jubileumkosten 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Kosten minus opbrengsten servicecontracten -0,1 0,1 0,0 -0,0 -0,1

Overig 0,9 0,9 1,3 1,3 1,2

Totaal overige bedrijfslasten 4,8 5,4 5,8 5,5 5,1
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wordt berekend op aangeven van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 2015
verlaagd. Verder is het programma voor planmatig onderhoud in 2015 herijkt naar aanleiding van
een uitgevoerde onderhoudsinspectie op een deel van ons bezit. Tot slot zijn investeringen in
verduurzaming van ons bezit in de bedrijfswaarde per eind 2015 uitsluitend opgenomen voor zover
tot uitvoering is besloten, waar eind 2014 ook voorgenomen investeringen binnen een
planningshorizon van 5 jaar waren ingerekend. Door de hogere bedrijfswaarde zijn in het verleden
verwerkte afwaarderingen in 2015 teruggenomen.

Wanneer de bedrijfswaarde van sociaal vastgoed (bij commercieel vastgoed: de hoogste van
bedrijfswaarde en marktwaarde) duurzaam onder de boekwaarde op basis van historische kostprijs
minus afschrijvingen ligt vindt afwaardering naar deze lagere bedrijfswaarde plaats. Deze toets
wordt uitgevoerd per produktmarktcombinatie: een groepering van eenheden die vanuit
productgroep en markt bezien vergelijkbaar zijn. Stijgt de bedrijfswaarde, dan leidt dit tot
terugname van in eerdere jaren verwerkte afboekingen. Per productmarktcombinatie gebeurt dit tot
maximaal de boekwaarde op basis van historische kostprijs.

De bedrijfswaarde is in 2015 met 95 miljoen euro toegenomen. Voor een bedrag van 61 miljoen
euro betreft dit productmarktcombinaties waarop een in eerdere boekjaren verwerkte afwaardering
is teruggenomen zoals hierboven omschreven.

Een volledige analyse van het verloop van de bedrijfswaarde gedurende 2015 is opgenomen in
paragraaf 7.5 van de jaarrekening.

Af- c.q. opwaardering voorraad nog te verkopen woningen
De leegstaande nieuwbouw- en bestaande voor verkoop beschikbare woningen zijn ultimo 2015
getaxeerd op basis waarvan een herwaardering heeft plaatsgevonden. Deze herwaardering van
195 duizend euro was niet in de begroting opgenomen.

Rente
Per 31 december 2015 hadden wij leningen uitstaan met een totaalbedrag van ongeveer 304
miljoen euro (2014: 306 miljoen euro). De gemiddelde rente die over deze leningen is betaald
bedraagt 4,1% procent (vrijwel gelijk aan 2014). In 2014 zijn de rentelasten met ruim 100 duizend
euro gedaald tot 12,4 miljoen euro. Aan investeringsprojecten is voor ongeveer 1,1 miljoen euro
rente toegerekend (2014: 0,5 miljoen euro).

In de begroting is voor de aangetrokken roll-over leningen gerekend met een te betalen rente van 4
procent. De werkelijke percentages lagen gedurende 2015 aanzienlijk lager.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Woningen die onder voorwaarden zijn verkocht blijven op de balans van HW Wonen staan tegen
de actuele waarde. Dit geldt ook voor de bijbehorende voorwaardelijke terugbetalingsverplichting
aan de koper. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de marktwaarde.
Deze aanpassingen worden gepresenteerd als niet-gerealiseerde waardeveranderingen.

Vennootschapsbelasting
Door een actualisatie van de aangiftes 2013 en 2014 is er een vermindering op de aanslagen van
905 duizend euro te verwachten. Door het gerealiseerde bedrijfsresultaat over 2015 zal de aanslag,
conform de huidige berekeningen, over 2015 117 duizend euro lager zijn dan begroot. De post
“mutatie latente belastingen” is met name door de toevoeging van een actieve latentie van 1.025
duizend euro inzake het verschil tussen de fiscale- en commerciële afschrijving 1.263 duizend euro
lager dan in de begroting 2015 werd verwacht. Per saldo komt de vennootschapsbelasting
daarmee 2.285 duizend euro lager uit dan begroot.

Resultaat deelnemingen
De grondpositie Thomaskerk, Oud-Beijerland is ultimo 2014 opnieuw getaxeerd, waarbij een
afwaardering noodzakelijk bleek. Hierdoor was vorig jaar nog sprake van een negatief resultaat van
388 duizend euro met betrekking tot de deelneming in de Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche
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Waard B.V. Dit jaar is het resultaat deelnemingen vrijwel nul. Er vinden binnen de deelneming geen
operationele activiteiten plaats.

5.3 De balans per 31 december 2015

Waarde vastgoedportefeuille
De opbouw van onze portefeuille per 31 december 2015 ziet er als volgt uit:

Aantal
vhe's

Gemiddeld
bouwjaar

Gemiddelde
netto-huur

Gemiddelde
GBO

Totale WOZ-
waarde

(x € 1.000)

Totale
leegwaarde

(x € 1.000)

Totale
marktwaarde

(x € 1.000)

Eengezinswoningen 5.622 1972 540 89 865.207 982.712 618.320

Meergezinswoningen 3.634 1990 504 72 482.127 532.021 359.004
Overige
wooneenheden 629 2005 1.392 564 72.690 75.349 62.170
Maatschappelijk
onroerend goed 24 1997 1.373 328 10.921 8.185 7.667
Bedrijfs onroerend
goed 85 1999 2.135 233 19.763 21.650 20.285

Garages 346 1986 56 19 5.131 4.236 3.959

Eindtotaal 10.340 1980 534 86 1.455.839 1.624.153 1.071.405

De leegwaarde van de wooneenheden en garages wordt via taxatie door een extern taxateur
bepaald. De leegwaarde van het overige vastgoed wordt op basis van de afgesloten
huurcontracten bepaald. Voor de uitsplitsing per kern wordt verwezen naar de bijlagen (hoofdstuk
9).

Het vermogen op basis van de historische kostprijs
Na verwerking van het jaarresultaat 2015 bedraagt ons eigen vermogen 139 miljoen euro. In
onderstaande tabel zijn de jaarresultaten, het eigen vermogen en het solvabiliteitspercentage - op
basis van historische kostprijs of lagere bedrijfswaarde c.q. netto open marktwaarde per complex -
per 31 december weergegeven:

2015 2014 2013 2012 2011

Jaarresultaat (x € 1.000) 76.241 5.561 -29.857 -18.694 17.207

Eigen Vermogen (x € 1.000) 138.581 62.340 56.778 83.853 102.547

Eigen Vermogen per vhe 13.790 6.170 5.574 8.201 9.957

Solvabiliteit (o.b.v. historische kostprijs) 27,0 14,1 12,9 18,3 22,6

Solvabiliteit (o.b.v. bedrijfswaarde) 43,0 31,5 30,3 38,1 41,0

Voor de bepaling van het eigen vermogen is met name de waarderingsgrondslag van de materiële
vaste activa en de vastgoedbeleggingen van belang. Wij waarderen de materiële vaste activa op
historische kostprijs of lagere bedrijfswaarde en de vastgoedbeleggingen op historische kostprijs of
de lagere bedrijfswaarde c.q. netto open marktwaarde (hoogste van de twee). De historische
kostprijs van het bezit vertegenwoordigt de prijs waarvoor het bezit destijds is gebouwd, rekening
houdend met eventuele subsidies, verminderd met een jaarlijkse afschrijving. De boekwaarde op
basis van deze waarderingsgrondslag per 31 december 2015 bedraagt 421 miljoen euro; 353
miljoen euro aan sociaal vastgoed (DAEB) en 68 miljoen euro aan commercieel vastgoed (niet-
DAEB). Het vermogen op basis van deze waarderingsgrondslag bedraagt 139 miljoen euro (2014:
62 miljoen euro).

Het vermogen op basis van de bedrijfswaarde
Voor de beoordeling van onze vermogenspositie is ook de bedrijfswaarde van belang. De
bedrijfswaarde drukt het verschil uit tussen de inkomsten en uitgaven van het bezit, gedurende de
periode dat het bezit nog geëxploiteerd wordt, gebaseerd op uitgangspunten van het eigen beleid.
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Jaarlijks worden de uitgangspunten van beleid vastgesteld en stemmen wij deze zoveel mogelijk af
op de uitgangspunten van de Autoriteit Wonen en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De
bedrijfswaarde verandert wanneer een complex een andere bestemming krijgt. Ook mutaties in
externe factoren, zoals de verhuurderheffing, inflatie, rente en huurverhoging, leiden tot een andere
bedrijfswaarde.

De bedrijfswaarde van het totale bezit is gestegen van 470 miljoen euro ultimo 2014 naar 565
miljoen euro per 31 december 2015, uitgesplitst in 487 miljoen euro voor sociaal vastgoed en 78
miljoen euro voor commercieel vastgoed. Het vermogen op basis van deze waarderingsgrondslag
bedraagt 281 miljoen euro (2014: 174 miljoen euro). Voor het berekenen van de bedrijfswaarde zijn
de volgende parameters gehanteerd:

Voor de toelichting op de mutatie in de bedrijfswaarde gedurende 2015 wordt verwezen naar
paragraaf ‘7.5 - Toelichting op de balans’.

Het vermogen op basis van de netto open marktwaarde
Voor de berekening van de netto open marktwaarde is aangesloten bij de systematiek zoals
beschreven in het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ volgens de Ministeriële
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Deze waardering komt ultimo 2015 uit op
1.071 miljoen euro. Het vermogen op basis van deze waarderingsgrondslag bedraagt 789 miljoen
euro (2014: 781 miljoen euro). Vanaf volgend jaar zijn woningcorporaties verplicht hun vastgoed in
de jaarrekening te waarderen op basis van marktwaarde. Daarmee wordt een fors hoger eigen
vermogen getoond. Deze vermogenssprong wordt uitsluitend te gelde gemaakt in het
hypothetische geval dat al het bezit tegen de marktwaarde verkocht kan worden.

Het vermogen op basis van de WOZ-waarde
De WOZ-waarde van het bezit heeft betrekking op het bedrag waarvoor de gemeente de woningen
heeft getaxeerd, indien ze aangeboden worden in de vrije verkoop. Voor 2015 is het totale bezit
getaxeerd op 1.456 miljoen euro (waarde peildatum 1 januari 2014). In 2014 was deze waarde
1.513 miljoen euro. Het vermogen op basis van deze waarderingsgrondslag bedraagt 1.174 miljoen
euro (2014: 1.217 miljoen euro).

5.4 Treasury
Algemeen
Ons treasurybeleid kenmerkt zich als risicomijdend. Het treasurybeleid is vastgelegd in een
treasurystatuut. Dit treasurystatuut vormt de basis voor het functioneren van onze treasuryfunctie.
In het statuut zijn de plaats en inrichting van de treasuryfunctie en de doelstellingen, taken en
verantwoordelijkheden opgenomen. Jaarlijks wordt een treasuryjaarplan opgesteld. Dit
treasuryjaarplan vormt de basis voor de in het betreffende jaar uit te voeren treasuryactiviteiten.
Tenslotte worden maandelijks geactualiseerde liquiditeitsprognoses opgesteld. Eén keer per

2016 2017 2018 2019 20202020 en verder

Inflatie% loonkosten 1,80% 2,10% 2,40% 2,50% 2,50% 2,50%

Inflatie% consumentenprijzen 1,30% 1,50% 1,70% 1,80% 2,00% 2,00%

Inflatie% bouwkosten 1,80% 2,10% 2,40% 2,50% 2,50% 2,50%

Inflatie% marktprijzen 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Disconteringsvoet 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Jaarlijkse huurstijging per 1 juli (woningen) 1,00% 1,30% 1,50% 1,70% 1,80% 2,00%

Extra huurstijging DAEB / lage inkomens 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Extra huurstijging DAEB / midden inkomens 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Extra huurstijging DAEB / hoge inkomens 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Extra huurstijging niet-DAEB-woningen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Huurderving woningen (exclusief leegstand door

sloop en verkoop) 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90%
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kwartaal komt onze treasurycommissie bij elkaar om de actuele stand van zaken op treasurygebied
door te nemen en concrete treasurytransacties voor te bereiden.

Liquiditeitspositie
De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 23 miljoen euro over 2015. Ten opzichte van
vorig jaar is deze kasstroom met circa 3 miljoen toegenomen. Deze toename wordt voornamelijk
veroorzaakt door de hogere huuropbrengst (plus 2 miljoen euro), lagere belastingen en heffingen
en onderhoud. Hoewel de kasstroom door de toegenomen belastingen onder druk staat vormt deze
nog steeds de basis voor een gezonde bedrijfsvoering van onze organisatie.

Financiële instrumenten
Binnen ons treasurybeleid wordt gebruik gemaakt van financiële instrumenten ter beperking van
inherente renterisico’s. Op grond van het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik van
financiële instrumenten slechts toegestaan voor zover er een materieel verband met het belegde /
gefinancierde vermogen kan worden gelegd en de toepassing ervan tot een positie van de totale
leningen / beleggingsportefeuille leidt welke vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te
maken van deze instrumenten. Financiële derivaten worden initieel niet in de balans verwerkt en
gewaardeerd (kostprijshedge-accounting). De financiële effecten van dergelijke instrumenten
worden verantwoord bij afloop van het contract, of bij de effectuering van de ingedekte positie.

Renteswaps
Wij bezitten geen swaps met margin calls. Daarom zijn wij niet verplicht tot stortingen bij negatieve
marktwaarde ontwikkeling. Het eerste risicomoment voor de rentederivaten in termen van liquiditeit
doet zich voor op 5 mei 2019. Op deze datum bestaat de mogelijkheid dat gebruik wordt gemaakt
van de MTC (Mutual Termination Clause) in het contract met de Deutsche Bank. Dit houdt in dat
beide partijen ieder na vijf jaar (voor het eerst 5 mei 2019; startdatum swap 5 mei 2014) het recht
hebben om de swap tegen marktwaarde af te wikkelen. Hoe hoog de marktwaarde op dat moment
is - positief of negatief - valt nu nog niet te voorspellen. Per eind 2015 heeft deze swap een
negatieve marktwaarde van 12,2 miljoen euro. Vanaf één jaar voordat de MTC kan worden
uitgeoefend dient HW Wonen, op basis van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting,
een liquiditeitsbuffer aan te houden. De aan te houden liquiditeitsbuffer dient minimaal gelijk te zijn
aan de marktwaarde van de swap, gebaseerd op een rente die 2% lager ligt dan de marktrente van
dat moment. Bij een ongewijzigde rentecurve betekent dit een mogelijk benodigde liquiditeitsbuffer
van 36 miljoen euro in 2018. In de aanloop naar 2018 zoeken wij naar alternatieve afspraken met
Deutsche Bank. Te denken valt aan het omzetten van de huidige optionele beëindigingsdatum in
2019 naar een vaste beëindigingsdatum verder in de tijd.

In 2015 zijn geen nieuwe renteswaps afgesloten. Eind 2015 zijn 6 renteswaps in portefeuille. De
totale marktwaarde van de swaps bedraagt per jaareinde 15,5 miljoen euro negatief (2014: 16,8
miljoen euro negatief).

Een specificatie van de swaps is opgenomen in paragraaf ‘7.6 - Niet uit de balans blijkende rechten
en verplichtingen’.

Borgingsplafond Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het WSW heeft voor de jaren 2015 tot en met 2017 een borgingsplafond afgegeven. Het
borgingsplafond is het maximale bedrag aan geborgde leningen dat HW Wonen op enig moment in
het betreffende kalenderjaar mag hebben bij het WSW. Dit plafond is berekend op basis van de
ingediende dPi2014 waarin onder andere wordt aangegeven wat de verwachte
financieringsbehoefte over deze periode is. De risicobeoordeling wordt hierin meegewogen.
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De berekening ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

2015 2016 2017

Geborgde leningportefeuille per 1 januari 297.959

Uitbreiding portefeuille WSW 16.735 11.294 -1.385

Correctie 8.145

Borgingstegoed -16.221

Borgingsplafond ultimo jaar 306.618 317.912 316.527

In 2015 blijft HW Wonen naar verwachting circa € 4 miljoen onder het door het WSW vastgestelde
borgingsplafond. HW Wonen wil toegang houden tot de borgingsfaciliteiten van het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW). Dit impliceert dat het borgingsplafond binnen de planperiode altijd
toereikend moet zijn om leningen met WSW-borging aan te kunnen trekken. Op grond van de
verwachte kasstromen en de huidige WOZ-waarde van het bezit en de nieuwe
beoordelingssystematiek door het WSW worden geen problemen verwacht met de borging van de
bekende financieringsbehoefte. De laatste integrale beoordeling van de kredietwaardigheid hebben
wij zonder problemen doorlopen.

5.5 Fiscaliteiten
Fiscaal statuut
In het fiscaal statuut zijn de kaders, de randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van de
fiscale visie, het fiscale beleid, de fiscale processen en de organisatie- en informatiestructuur
vastgelegd. Ook zijn hierin de verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en verantwoording
daarover afgebakend. Het fiscaal statuut wordt bij alle handelingen en processen waarbij fiscaliteit
een rol speelt of kan spelen in acht genomen.

Vennootschapsbelasting
HW Wonen heeft een ANBI-Status. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van de geclaimde
herbestedingsreserve over de jaren 2008 tot en met 2011. Over de jaren 2008, 2009,2010 en 2012
zijn de definitieve aanslagen vennootschapsbelasting ontvangen (alle nihil). Over het jaar 2011 is
ook een definitieve aanslag ontvangen met een vastgesteld verlies ad € 4,1 miljoen. Hierop is
echter, evenals tegen de aanslag 2012, bezwaar aangetekend vanwege nadere optimalisatie. Als
door de Belastingdienst aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen heeft dit gevolgen voor alle
reeds ingediende aangiften.

De definitieve berekening over het jaar 2014 is vrijwel afgerond en hiervan wordt, na beoordeling
en verwerking door Deloitte, in 2016 aangifte gedaan. De tot nu toe bekende verschillen over de
afgelopen boekjaren zijn in deze jaarrekening verwerkt. De in de jaarrekening opgenomen
vennootschapsbelasting 2015 berust voor een deel op aannames. De definitieve berekening vindt
in 2016 plaats waarna de aangifte wordt ingediend.

VSO-2
De oorspronkelijke looptijd van de VSO-2 regeling was van 1 januari 2008 tot en met 31 december
2012 en is tot nu toe elk jaar door alle betrokken partijen (stilzwijgend) verlengd. Vooral de
geboden rechtszekerheden (onder andere gemengde projectenregeling, vorming voorziening
grootonderhoud) heeft voor HW Wonen de doorslag gegeven om wederom voor verlenging met
een jaar te kiezen.

BTW
Vanaf 1 maart 2013 tot en met 30 juni 2015 was met een tijdelijke regeling het btw-tarief op arbeid
van 21 procent naar 6 procent verlaagd. Deze regeling vond zijn toepassing op renovatie en herstel
van woningen na meer dan 2 jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming. Vanaf 1 juli 2015 is
het verlaagde btw tarief alleen nog van toepassing op het schilderen, stukadoren en isoleren van
deze woningen.
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Pro rata
Voor 2015 is het pro rata btw-percentage berekend op 4 procent. De vaststelling van de juistheid
en volledigheid van de ingediende btw-aangiften o.a. met betrekking tot de pro rata en eventuele
verrekening van de btw met de Belastingdienst vindt in het voorjaar van 2016 plaats.

WOZ-waarde
Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal
heft en int de lokale belastingen voor onder andere de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard waar
het merendeel van ons vastgoed is gesitueerd. Daarnaast is het SVHW verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dit betekent dat SVHW de WOZ-
waarde van alle onroerende zaken in de aangesloten gemeenten vaststelt.

In 2015 zijn de gesprekken over de bezwaren van 2013 en 2014 afgerond. In de meeste gevallen
heeft dit geleid tot een verlaging van de WOZ waarden. Vanaf het jaar 2015 wordt vooraf overleg
gepleegd over de vast te stellen WOZ waarden.

5.6 Verbonden partijen
Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard BV en VOF Union-Assink
HW Wonen heeft een 100 procent belang in Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. Op
deze B.V. bestaat een vordering uit hoofde van een verstrekte lening. Deze B.V. vormt met Assink
Vastgoed Projectontwikkeling B.V. een vennootschap onder firma, genaamd VOF Union-Assink.
Deze vennootschap heeft in eigendom het kerkgebouw aan de Graaf van Egmondstraat 48 /
Margrietstraat 2 in Oud-Beijerland, met het oog op toekomstige (her)ontwikkeling. Voor de
financiële stand van zaken wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Overige samenwerkingen
Wij werken samen met Trivire uit Dordrecht, Maasdelta uit Spijkenisse, Woonbron vestiging
Dordrecht en WoonCompas uit Rotterdam. Met deze corporaties hebben wij (gezamenlijk)
vastgoed en/of zorgen wij samen voor het beheer van dit vastgoed.

Daarnaast is HW Wonen lid van Stekademy en Corporatie EnergieBeheer (CEB). Stekademy is
een coöperatieve vereniging, waarvan inmiddels 23 corporaties lid zijn. De activiteiten van
Stekademy zijn gericht op kennisoverdracht binnen de corporatiesector.

Corporatie EnergieBeheer is een vereniging die is opgericht door AlleeWonen, Staedion, Vestia en
HW Wonen en richt zich op het beheer van duurzame energieopwekkingssystemen van de
aangesloten corporaties.
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5.7 Risicomanagement

Speerpunten 2015 Gerealiseerd

Verbeteren van de administratieve organisatie rondom relevante
bedrijfsprocessen



Het uitbouwen van de kwaliteit van de af te geven ‘In Control Statement’ 

Het koppelen van het risicomanagement aan de vermogenspositie van HW
Wonen



Verbeteren administratieve organisatie

 Onze externe accountant, Deloitte Accountants, steunt bij de controle van de jaarrekening
waar mogelijk op de interne controlemaatregelen van HW Wonen. Jaarlijks rapporteert Deloitte
aandachtspunten met betrekking tot deze interne controlemaatregelen. Zowel in 2013 als in
2014 werd de opzet en werking van enkele delen van de interne controle als ‘risico’
gerapporteerd. Dit betrof in 2014 de projectbeheersing van investeringsprojecten. Dit was voor
HW Wonen mede aanleiding tot het doorvoeren van een intensief verbetertraject op het gebied
van projectcontrol. In de accountantsrapportage over 2015 worden geen onderdelen meer als
‘risico’ aangeduid. Verdere verbetering is echter nodig. Aanbevelingen voor verbetering liggen
met name op het gebied van interne analyse en rapportage. Dit wordt het komend jaar nader
uitgewerkt.

 Op ons verzoek heeft Deloitte Risk Services een beoordeling uitgevoerd van de opzet en het
bestaan van de beheersmaatregelen in en rondom ons primair systeem NCCW BIS NOA, ons
Klantvenster, onze Sharepoint-omgeving, het verhuurproces en het proces van digitale
verwerking van facturen. De voornaamste aanbeveling was het scherper inregelen van
autorisaties in de systemen rondom het verhuurproces. Deze aanbevelingen zijn opgevolgd.

Verbeteren kwaliteit In Control Statement

 De ‘In Control Statement’ wordt afgegeven op basis van het ‘Normenkader In Control
Statement’. Per trimester zijn de volgende stappen doorlopen om een invulling te geven aan dit
normenkader ICS:
- actualiseren en evalueren van de key risico’s als gevolg van interne en/of externe

ontwikkelingen;
- beoordeling van de risico’s ten opzichte van de risico tolerantiegrens;
- voortgang en planning van de verbetermaatregelen.

 Het Normenkader In Control Statement vormt een vast onderdeel van de trimesterrapportage.
Het normenkader blijft daarmee een dynamisch document dat mee verandert met de tijd en de
omgeving.

 Voor de dagelijkse beheersing van risico’s is daarnaast van belang dat nieuwe ontwikkelingen
en mogelijke risico’s snel in beeld komen en effectief worden beheerst. Het in 2015 opgerichte
procesteam, dat tweewekelijks bij elkaar komt, borgt een integrale afstemming van
noodzakelijke beheersingsmaatregelen.

 Aan de hand van het intern controleplan zijn controles uitgevoerd om het bestaan en de
werking van de risicobeheersings- en controlesystemen op een goede manier vast te stellen.
De processen die in 2015 zijn gecontroleerd zijn: projectontwikkeling, onderhoud,
huurverhoging en 90%-criterium verhuur. De relevante verbeterpunten zijn opgepakt en voor
de bewaking opgenomen in de risicorapportage.

 Deloitte Risk Services heeft in 2015 op ons verzoek een onderzoek uitgevoerd naar de
perceptie binnen HW Wonen omtrent frauderisico’s en het integriteitsklimaat. Wij gebruiken de
uitkomsten van het onderzoek voor verdere verbetering van het control-instrumentarium en als
aanjager om het onderwerp integriteit actief bespreekbaar te houden.

 Deloitte Risk Services heeft verder een aantal integriteitsonderzoeken uitgevoerd, waaronder
een actualiserend Integrity Due Diligence met betrekking tot de bestuurder. Hieruit zijn geen
aanwijzingen naar voren gekomen die duiden op reputatie- of integriteitsrisico’s.
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Koppelen risicomanagement aan vermogenspositie

 Risico’s worden periodiek van een prioritering voorzien. Expliciete vertaling in mogelijke effect
op het vermogen van HW Wonen heeft (nog) niet plaatsgevonden.

 Wel is een nieuwe strategiekaart in ontwikkeling waarmee de risico’s expliciet aan de doelen
uit het (nieuwe) ondernemingsplan worden gekoppeld. Deze strategiekaart gaat de basis
vormen voor onze periodieke management rapportage.

Risicoparagraaf
Hieronder worden de belangrijkste risico’s en de daarvoor getroffen beheersmaatregelen
weergegeven.

Risico Maatregelen ter beheersing en verbetering

Wijzigende regelgeving met betrekking tot de
doelgroep, met het risico op lagere
rendementen bij nieuwbouw, verdringing op de
woningmarkt en leegstand.

Bijstelling van het huurbeleid aan de actuele
regelgeving. Periodieke screening financiële
positie van onze huurders van zorgvastgoed.

Verhoogde opgave huisvesting statushouders,
met risico op verdringing en onrust op de
woningmarkt

Oprichting taakgroep die zich hier specifiek
mee bezig houdt. De aanpak geschiedt in
afstemming met betrokken gemeenten.

Liquiditeitskrapte door het moeten aanhouden
van een liquiditeitsbuffer voor de swap met de
Deutsche Bank die een Mutual Termination
Clause kent die in 2019 vervalt. Hierdoor
kunnen investeringsplannen in de verdringing
komen.

Afstemming met Deutsche Bank over
mogelijkheid tot omzetting van de onzekere
ontbinding in 2019 naar een vaste ontbinding
later in de tijd. Afstemming met WSW over de
wijze waarop de liquiditeitsbuffer kan worden
gecreëerd.

Onvoldoende sturing op de
onderhoudsuitgaven door beperkt inzicht in de
kwaliteit van het bezit, met het risico op
stijgende onderhoudskosten en afnemende
klanttevredenheid.

Verder uitwerken van de in 2015 uitgevoerde
conditiemeting en concretiseren
complexbeheerplannen.

Onvoldoende inzicht in (af)lopende garanties
waardoor kosten van herstelwerk mogelijk ten
onrechte voor rekening van HW Wonen
komen.

Inventarisatie van garantie-afspraken
(goeddeels uitgevoerd) en zorgen dat deze
betrouwbaar en eenvoudig te ontsluiten zijn
(verbeterpunt).

Afnemende klanttevredenheid door een cultuur
die onvoldoende klantgericht is. Aanpassingen
en optimalisaties in de bedrijfsvoering worden
hierdoor mogelijkerwijs onvoldoende begrepen
en ondersteund door onze huurders.

Aandacht voor klantgerichtheid bij de
ontwikkeling van medewerkers; versterking van
de functionaliteit van het klantportaal,
intensivering van online dienstverlening.

Vertraging in de realisatie van onze ambities
en implementatie van de voorschriften uit de
nieuwe woningwet door oplopende werkdruk
bij afnemend aantal medewerkers.

Heldere prioriteiten stellen en zorgen dat de
aandacht gericht wordt op de belangrijkste
zaken. De strategiekaart dient hierbij als
instrument voor integrale afstemming.
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6 In Control Statement

Als bestuurder van HW Wonen ben ik verantwoordelijk voor het opzetten en in stand houden van
het stelsel van interne beheersings- en controlemaatregelen om te waarborgen dat de realisatie
van strategische, operationele en financiële doelstellingen wordt bewaakt, onze verslaggeving
betrouwbaar is en wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Hoe goed ons interne risicobeheersings- en controlesysteem ook is opgezet, het kan nooit absolute
zekerheid bieden dat onze doelstellingen op het gebied van strategie, operatie, berichtgeving en
naleving van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving altijd worden bereikt. Menselijk falen of
samenspanning kan leiden tot het omzeilen van interne controle maatregelen en medewerkers
kunnen intern gemaakte afspraken negeren.

Verder wil ik benadrukken dat de activiteiten van onze organisatie enkele risico’s met zich
meebrengen die buiten de eigen invloedsfeer liggen. Zoals politieke besluiten en veranderingen in
wet- en regelgeving en ingrijpende conjuncturele ontwikkelingen. Met het oog hierop heeft het
systeem van interne beheersing als doel eventuele risico’s tijdig te signaleren en de effecten ervan
te minimaliseren. Als bestuurder beoordeel en bewaak ik de prestaties, de omgeving en de risico’s
met betrekking tot onze activiteiten.

Uitgaande van het in beeld gebrachte risicoprofiel, rekening houdend met de genoemde
beperkingen die inherent zijn aan het systeem van interne beheersing, en met inachtneming van de
geïdentificeerde mogelijkheden tot verbetering, ben ik van oordeel dat de risicobeheersings- en
controlesystemen in het verslagjaar qua opzet toereikend zijn geweest. Op basis van een interne
controleplan zijn controles uitgevoerd om het bestaan en de werking van de risicobeheersings- en
controlesystemen vast te stellen. De processen die in 2015 zijn gecontroleerd zijn:
projectontwikkeling, onderhoud, huurverhoging en 90%-criterium verhuur. De relevante
verbeterpunten zijn opgepakt en voor de bewaking opgenomen in de risicorapportage. Zie hiervoor
paragraaf 5.7.

Verder verklaar ik dat de jaarstukken zijn opgemaakt met inachtneming van de bepalingen in boek
2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de voorschriften van de minister van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Oud-Beijerland, 20 mei 2016

Ben C. Pluimer
Directeur-bestuurder
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7 De jaarrekening

7.1 Balans per 31 december (voor resultaatbestemming) (x € 1.000)

Activa
2015 2014

Vaste activa

Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie 352.812 292.542

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 16.750 7.525

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de

exploitatie 7.045 6.963

376.607 307.030

Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed in exploitatie 67.826 64.977

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 43.052 43.185

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 863 663

111.742 108.825

Financiële vaste activa

Deelnemingen 0 0

Latente belastingvorderingen 7.754 7.258

Leningen u/g 887 895

Totaal financiële vaste activa 8.641 8.153

Totaal vaste activa 496.989 424.008

Vlottende activa

Voorraden 206 225

Vastgoed bestemd voor verkoop 1.534 2.009

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 3.832 2.843

Onderhanden projecten 874 0

Vorderingen

Huurdebiteuren 291 388

Overige vorderingen 136 176

Overlopende activa 456 358

Totaal vorderingen 883 922

Liquide middelen 8.685 11.577

Totaal vlottende activa 16.014 17.576

513.003 441.584
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Passiva
2015 2014

Eigen vermogen

Overige reserves 62.340 56.779

Resultaat boekjaar 76.472 6.054

Resultaat verkopen onder voorwaarden uit bestaand bezit -231 -493

138.581 62.340

Egalisatierekening 169 212

Voorzieningen

Voorziening latente belastingverplichtingen 300 325

Voorziening onrendabele investering nieuwbouw 10.125 13.685

Overige voorzieningen 878 949

11.303 14.959

Langlopende schulden

Leningen overheid 13.949 14.827

Leningen kredietinstellingen 289.957 291.657

Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden 43.317 43.622

347.223 350.106

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 4.164 3.009

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.698 2.313

Overlopende passiva 7.865 8.645

Rekening courant bank 0 0

15.727 13.967

513.003 441.584
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7.2 Winst- en verliesrekening (x € 1.000)

Huidig Begroting Voorgaand

boekjaar boekjaar boekjaar

2015 2015 2014

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 65.695 66.019 64.055

Opbrengsten servicecontracten 1.676 2.030 1.622

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 8.775 7.331 7.901

Wijziging in onderhanden projecten 1.218 0 1.745

Geactiveerde productie eigen bedrijf 448 377 436

Overige bedrijfsopbrengsten 452 228 514

Som der bedrijfopbrengsten 78.264 75.985 76.272

----------------------------------------------------------------------------------

Bedrijfslasten

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en

vastgoedportefeuille 16.478 17.432 16.810

Overige waardeveranderingen van (im)materiële

vaste activa en vastgoedportefeuille -59.865 -4.649 3.793

Erfpacht 5 5 5

Lonen en salarissen 4.577 4.689 4.660

Sociale lasten 695 876 757

Pensioenlasten 791 896 884

Onderhoudslasten 10.434 14.326 10.701

Leefbaarheid 207 200 244

Lasten servicecontracten 1.622 2.132 1.739

Kosten uitbesteed werk 911 0 1.745

Overige bedrijfslasten 14.752 14.277 15.976

Som der bedrijfslasten -9.393 50.184 57.314

------------------------------------------------------------------------------

Bedrijfsresultaat 87.657 25.801 18.958

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 157 -62 48

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.191 1.435 672

Rentelasten en soortgelijke kosten 12.396 13.849 12.532

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 76.610 13.325 7.147

Belastingenresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -372 -2.656 -1.197

Resultaat deelnemingen 3 0 -388

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 76.241 10.669 5.561

Waarvan aandeel van derden 0 0 0
Netto resultaat na belastingen 76.241 10.669 5.561

Direct via vermogen verwerkt resultaat VoV bestaand bezit 0 0 0
Mutatie vermogen 76.241 10.669 5.561
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7.3 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
(volgens de directe methode)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

Ontvangsten van huurders 67.365 65.222

Ontvangsten van subsidiegevers 0 0

Ontvangsten van overige 110 573

Saldo ingaande kasstromen 67.475 65.795

Uitgaven:

Betalingen aan werknemers -7.759 -7.527

Betalingen aan leveranciers onderhoud -9.946 -10.870

Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten -3.661 -3.533

Betalingen aan overige -11.466 -13.196

Saldo uitgaande kasstromen -32.832 -35.126

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 34.643 30.669

Ontvangen interest 96 98

Betaalde interest -12.538 -12.633

Betaalde winstbelasting 394 1.452

-12.048 -11.083

Kasstroom uit operationele activiteiten 22.595 19.586

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen 13.184 10.625

Verkoopontvangsten doorverkoop

koopgarantwoningen 756 1.496

Verkoopontvangsten nieuwbouw woningen 1.202 4.468

Totaal ingaande kasstroom MVA 15.142 16.589

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huurwoningen -27.712 -17.958

Woningverbetering huurwoningen -7.645 -5.798

Terugkoop Koopgarantwoningen -703 -1.294

Aankoop huurwoningen 0 0

Nieuwbouw verkoop woningen -577 -1.394

Investeringen overig bezit -651 -433

Externe kosten bij verkoop bestaand bezit -732 -724

Totaal uitgaande kasstroom MVA -38.021 -27.601

Financiële vaste activa

Ontvangsten 0 0

Uitgaven -32 -5

Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA -32 -5

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -22.910 -11.017

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ingaand

Ontvangsten uit langlopende leningen 20.800 18.600

Uitgaand

Aflossingen van langlopende leningen -23.377 -30.369

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.577 -11.769

Toename / afname geldmiddelen -2.892 -3.200

20142015
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7.4 Waarderingsgrondslagen

Algemeen
De activiteiten van HW Wonen, statutair gevestigd te Oud Beijerland (Lamborghinilaan 4, 3261 ND)
bestaan uit werkzaamheden die uitsluitend binnen de doelstelling op het gebied van de
volkshuisvesting passen en omschreven zijn in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Beheer Sociale Huursector
(BBSH) en in overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals
weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens enkele uitzonderingen
van specifieke aard. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in richtlijn 645 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. In deze richtlijn zijn onder meer modellen voor de balans en de winst- en
verliesrekening opgenomen en zijn voor de sector presentatie-,waarderings- en
verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. De waardering van activa en passiva en de bepaling
van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stelselwijzigingen
Per 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet ingevoerd. Vooruitlopend op de verplichting om vanaf het
jaarverslag 2016 de splitsing van de (on-)zelfstandige verhuureenheden in exploitatie te bepalen op
basis van het onderliggende huurcontract, en derhalve niet meer op basis van de actuele
contracthuur van de (on-)zelfstandige verhuureenheden, is het bezit reeds met ingang van het
verslagjaar 2015 op deze wijze gesplitst. Daarnaast is de nieuwe indeling voor de niet-woningen
doorgevoerd.

Op basis van deze stelselwijziging is het vermogen per 1 januari 2015 herrekend. De post ‘Sociaal
vastgoed in exploitatie’ is afgenomen met 12.484 duizend euro. De post ‘Commercieel vastgoed in
exploitatie’ is toegenomen met 12.779 duizend euro. Het eigen vermogen is per saldo toegenomen
met 295 duizend euro. In de vergelijkende cijfers over 2014 is de last uit ‘Overige
waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille’ afgenomen met 295
duizend euro ten opzichte van de jaarrekening 2014. Het resultaat over 2014 op basis van de oude
grondslag heeft 5.266 duizend euro bedragen, op basis van de nieuwe grondslag is dit aangepast
tot 5.561 duizend euro.

Schattingswijzigingen
In het kader van de bepaling van de bedrijfswaarde van de materiële vaste activa in exploitatie zijn
schattingswijzigingen doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting (toelichting mutatie
bedrijfswaarde).

Verwerking verplichtingen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen ook feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’.
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders,
gemeenten en overige partners aangaande verplichtingen betreffende toekomstige
herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan
het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van
een feitelijke verplichting is meestal sprake indien de formalisering van de definitief ontwerpfase en
afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.
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Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de specifieke post gewijze toelichting.

Binnen ons treasurybeleid dient het gebruik van financiële derivaten ter beperking van inherente
rente-, looptijden- en marktrisico’s. Het gebruik van financiële derivaten is slechts toegestaan voor
zover er een materieel verband met het belegde/gefinancierde vermogen kan worden gelegd en de
toepassing ervan tot een positie van de totale leningen-/beleggingsportefeuille leidt die
vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te maken van deze instrumenten.

Kredietrisico's worden gereduceerd door alleen zaken te doen met derden met een hoge
kredietwaardigheid, waarbij voor elke entiteit vastgestelde limieten van kracht zijn.
Wij maken gebruik van financiële derivaten om het renterisico af te dekken. Voor de verwerking,
waardering en resultaatbepaling passen wij met betrekking tot deze derivaten kostprijshedge-
accounting toe op basis van individuele documentatie per individuele hedgerelatie.
Het effectieve deel van financiële derivaten dat is toegewezen voor kostprijshedge-accounting
wordt tegen lagere kostprijs gewaardeerd. Voor het ineffectieve deel wordt het verschil tussen de
kostprijs en de lagere reële waarde in de winst- en verliesrekening verwerkt.

De reële waarde van de derivaten ultimo balansdatum is toegelicht onder Niet uit de balans
blijkende rechten en plichten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurovereenkomst waarbij de
aanvangshuurprijs onder de op dat moment geldende liberalisatiegrens ligt, het maatschappelijk
vastgoed en het overige sociale vastgoed. De liberalisatiegrens is een algemeen huurprijsniveau
dat jaarlijks per 1 januari door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt
vastgesteld. Ultimo 2015 bedraagt deze grens 710,68 euro (2014: 699,48 euro).

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke
organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en
tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese
Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. HW
Wonen kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien HW Wonen een beleid heeft
dat gericht is op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid staat
hierbij centraal.

De oorspronkelijke investeringen in complexen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en (naar verwachting duurzame)
bijzondere waardeverminderingen. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som
van alle direct toe te rekenen uitgaven, eventueel vermeerderd met na-investeringen. Ook worden
hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct toerekenbare interne kosten
evenals transactiekosten geactiveerd. Voor zover verkregen subsidies zijn te kwalificeren als
investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde
vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de
interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd. Uitgaven na eerste verwerking (de
zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waarde verhoging van het actief worden
aangemerkt als activeerbare kosten van vernieuwing. Uitgaven die betrekking hebben op
toekomstige herstructureringen waarvan de feitelijke verplichtingen dan wel de in rechte
afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan, worden in de waardering betrokken. Herstructurering
onderscheidt zich van renovatie door het verbeteren of vergroten van de oorspronkelijke capaciteit.
Complexen worden gedefinieerd op basis van groepen van gelijksoortige activa (kasstroom
genererende eenheid). De kasstroom genererende eenheden zijn bepaald in overeenstemming
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met het strategisch voorraadbeleid. Deze complexen worden in het strategisch voorraadbeleid
gedefinieerd op basis van onderkende productmarktcombinaties. Onze organisatie kent de
volgende productgroepen: eengezinswoningen, meergezinswoningen, maatschappelijk vastgoed,
bedrijfsruimtes, winkels, parkeervoorzieningen en overig vastgoed.

Binnen deze productgroepen vindt een nadere onderverdeling naar bouwjaren plaats:

 gebouwd voor 1945;

 gebouwd tussen 1945 en 1959;

 gebouwd tussen 1960 en 1974;

 gebouwd tussen 1975 en 1990;

 gebouwd tussen 1990 en 2004;

 gebouwd na 2004.

Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en bedrijfswaarde. De toetsing gebeurt op
complexniveau.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de
bedrijfswaarde duurzaam overschrijdt. Van duurzaamheid is sprake wanneer de verwachte
bedrijfswaarde gedurende een periode van ten minste vijf jaar lager is dan de boekwaarde. De
bedrijfswaarde wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van complexen. De
onroerende zaken kunnen voor langere of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden. Als
wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer
bestaat of is afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn als er geen bijzondere waardevermindering
voor het actief is verantwoord. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de
geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige
exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering.

Daarbij wordt rekening gehouden met de voorgenomen bestemming en aard van het bezit.
Onderscheid wordt gemaakt in woningen bestemd voor de verhuur, woningen bestemd voor de
verkoop op korte en langere termijn en bedrijfsmatige en overige onroerende zaken. De
kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste
schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zijn
gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind
2015 intern geformaliseerde meerjarenbegroting.

De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjaren
onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor de komende jaren wordt uitgegaan
van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente evenals genormeerde
lastenniveaus.

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten:

 jaarlijkse huurverhoging(woningen) 2016: 1,0 procent, plus voor de woningen in het DAEB-
segment voor lage, midden en hoge inkomens 1,0 procent;

 jaarlijkse huurderving 0,9 procent;

 mutatiegraad gedifferentieerd per complex met een gemiddelde van 7 procent en
huurharmonisatie naar de vastgestelde streefhuur;

 inflatiepercentage loonkosten 2016: 1,8 procent; 2017: 2,1 procent; 2018: 2,4 procent; vanaf
2019: 2,5 procent;

 inflatiepercentage consumentenprijzen 2016: 1,3 procent; 2017: 1,5 procent; 2018: 1,7
procent; 2019: 1,8 procent; vanaf 2020: 2,0%;

 inflatiepercentage bouwkosten 2016: 1,8 procent; 2017: 2,1 procent; 2018: 2,4 procent; vanaf
2019: 2,5 procent;
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 inflatiepercentage marktprijzen 2016: 2,0 procent; vanaf 2017: 2,0 procent;

 kosten van planmatig onderhoud conform onderhoudsbegroting voor de eerstkomende 50 jaar;

 een rekenrente van 5,00 procent voor WSW-geborgde woningen;

 een rekenrente van 5,00 procent voor niet-WSW-geborgde woningen, bedrijfsmatige en
overige onroerende zaken;

 de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende
levensduur van de complexen/investering (variërend van 0 tot 50 jaar) de minimale levensduur
is gesteld op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is;

 de verhuurderheffing maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde. Hierbij wordt tot en met 2017
gerekend met een jaarlijks stijgend tarief als percentage van de WOZ-waarde (2017: 0,536%).
Na 2017 wordt het percentage constant verondersteld, en ontwikkelt de ingerekende
verhuurderheffing zich conform de ingerekende ontwikkeling van de WOZ-waarde.;

 de heffingsbijdrage van de Autoriteit woningcorporaties en de te betalen
vennootschapsbelasting maken geen deel uit van de bedrijfswaarde.

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt geen rekening gehouden met de
rentabiliteitswaardecorrectie van de bestaande leningenportefeuille en beleggingen. De
rentabiliteitswaardecorrectie betreft het verschil tussen de contante waarde van de verwachte
kasstromen uit hoofde van leningen en beleggingen en de waardering van deze posten op de
balans. De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd
als de contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een
verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. Ter
bepaling van dit bedrag worden als het noodzakelijk is taxaties uitgevoerd door onafhankelijke
externe deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd.
Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van de financiering van
onrendabele investeringen in nieuwbouw worden deze verkopen voor een periode van 5 jaar in de
waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter van de
geoormerkte verkopen. De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de
bedrijfswaarde vindt voor zover er nog geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden
plaats op basis van de WSW-regels.

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 ingebruikneming. Op grond
wordt niet afgeschreven.

Onderhoud
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment
dat deze zich voordoen. Vanaf 2014 worden de vervangingskosten van cv-installaties, badkamers
en keukens geactiveerd.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Hier gaat het om complexen in aanbouw die worden gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en
toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en
directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering uit hoofde van te dekken
stichtingskosten. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend. De geactiveerde rente wordt
berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende
zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke
financiering gehanteerd. Als de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de
onroerende zaken in ontwikkeling, dan wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt
een voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen aanschafprijs en bijkomende
kosten, tenzij uit taxaties blijkt dat de directe opbrengstwaarde van de grondposities (fors) lager is.
Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart.
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Met betrekking tot zogeheten gecombineerde projecten wordt het aandeel van de koopwoningen
verantwoord onder de post vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop of voorraad
onderhanden werk. Het aandeel huurwoningen wordt verantwoord onder de onroerende en
roerende zaken in ontwikkeling en wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en toegerekende
kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek
van een bijzondere waardevermindering. Afschrijving op de huurwoningen vindt eerst plaats nadat
de betreffende complexen in exploitatie zijn genomen.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten diensten van de exploitatie worden gewaardeerd op basis
van aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen.

Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten,
waardestijgingen of beide te realiseren. Vastgoedbeleggingen worden geclassificeerd als
‘vastgoedbeleggingen in exploitatie’ indien ze beschikbaar zijn voor verhuur.

De vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen. De algemene uitgangspunten van materiële vaste activa zijn ook van
toepassing op vastgoedbeleggingen, tenzij hierna anders is vermeld.

Commercieel vastgoed in exploitatie
Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurovereenkomst
waarbij de aanvangshuurprijs hoger is dan de op dat moment geldende liberalisatiegrens, het
bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële
vastgoed.

Wij waarderen ons commercieel vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs en daarna tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen.

De overige uitgangspunten van sociaal vastgoed in exploitatie zijn ook van toepassing op
commercieel vastgoed in exploitatie, met uitzondering van de invulling van de actuele waarde.

Bij commercieel vastgoed in exploitatie is de reële waarde van toepassing in plaats van de
bedrijfswaarde. De reële waarde welke wordt gehanteerd voor de toetsing van een eventuele
bijzondere waardevermindering is gebaseerd op de actuele marktsituatie en omstandigheden per
balansdatum en geeft de meest waarschijnlijke prijs weer die redelijkerwijs op balansdatum had
kunnen worden verkregen. Toetsing van een eventuele bijzondere waardevermindering vindt plaats
indien er aanwijzingen zijn dat zich mogelijk een dergelijke waardedaling heeft voorgedaan. In alle
gevallen wordt ook rekening gehouden met onze contractuele verplichtingen zoals lopende
huurcontracten. De waardebepalingen zijn uitgevoerd door externe taxateurs van taxatie-validatie
instituten welke zijn erkend door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV).

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 ingebruikneming. Op grond
wordt niet afgeschreven.

Onderhoud
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment
dat deze zich voordoen. Vanaf 2014 worden de vervangingskosten van cv-installaties, badkamers
en keukens geactiveerd.



55

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) zijn
overgedragen aan een derde en waarvoor de woningcorporatie een terugkoopplicht kent, worden
aangemerkt als financieringsconstructie. De betreffende onroerende zaken worden gewaardeerd
tegen actuele waarde, zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs (eerste waardering),
en daarna de marktwaarde op basis van VOV. Voor de in de regeling overeengekomen
overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans een terugkoopverplichting opgenomen.
Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane
verplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden. In het kader van de verkoop van
woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is
van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het economisch verkeer. De
terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Als de verwachting bestaat dat de terugkoop
binnen één jaar plaatsvindt is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
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 verkrijgingsprijs en indien van toepassing
verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De verkrijgingsprijs bestaat uit materiaalkosten,
toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en
directievoering en toegerekende rente tijdens de bouw onder aftrek van een bijzondere
waardevermindering uit hoofde van te dekken stichtingskosten.
De bijzondere waardevermindering wordt bepaald door het verschil tussen de realiseerbare waarde
(taxatiewaarde van het object of DCF van exploitatiekasstromen) en de stichtingskosten. 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 aan de creditzijde van de
balans opgenomen.

Deelnemingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis
kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed
van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang
van meer dan 20 procent. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die
gelden voor deze jaarrekening. Als de waardering van een deelneming volgens de
nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Als en voor zover onze
organisatie in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming
respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat
te stellen wordt een voorziening getroffen. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis kan
worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of, als hiertoe aanleiding bestaat,
een lagere waarde.

Er is afgezien van het consolideren in onze jaarrekening van de 100 procent deelneming
Ontwikkelingsmaatschappij Hoekse Waard B.V. Dit op grond van het feit dat het belang van deze
dochter is te verwaarlozen op het geheel conform artikel 407 lid 1a BW 2 titel 9. De boekwaarde
van de deelneming en het resultaat van de deelneming zijn wel verwerkt in onze jaarrekening 2015
.

Overige financiële vaste activa
De overige financiële vaste activa, die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van
de onderneming duurzaam te dienen, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
marktwaarde. Als er bij de verstrekking van leningen of de verwerving van obligaties sprake is van
disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat
gebracht. De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten leningen die
tot de vervaldag worden aangehouden. Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
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Voorraden
Waardering van voorraden grond- en hulpstoffen vindt plaats tegen laatst betaalde inkoopprijzen.
Ook wordt rekening gehouden met een aftrek voor mogelijke incourantheid gebaseerd op
verwachte lagere marktwaarde.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
De onverkochte woningen uit projectontwikkeling worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of
lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de
verkrijging of vervaardiging, als ook gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in
hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en
toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten ook
toegerekende rente.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de
incourantheid van de voorraden.

Onderhanden projecten
Het onderhanden werk uit hoofde van onderhanden projecten in opdracht van derden wordt
gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde directe materiaal- en arbeidskosten, direct
toerekenbaar uitbesteed werk en overige externe kosten inclusief een opslag voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten. Als voor te vervaardigen materiële vaste activa
noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken
worden rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs. Voor de projecten, waarbij de winst op
de al verrichte prestaties op verantwoorde wijze kan worden bepaald wordt de winst aan het
boekjaar toegerekend naar de mate waarin de verrichte prestaties hun aandeel hebben gehad in
het totaal van de voor het project te verrichten prestaties. De voortgang van projecten wordt
bepaald op basis van de kostprijs van het verrichte werk in relatie tot de verwachte kostprijs van het
project als geheel. Winstneming geschiedt met inachtneming van de daadwerkelijke gerealiseerde
verkoopcontracten. Als de winst niet op verantwoorde wijze kan worden bepaald wordt deze winst
verantwoord in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd. In geval van meerjarige complexe
projecten wordt niet eerder winst verantwoord dan nadat een projectvoortgang is bereikt waarbij
een verantwoorde inschatting van de projectwinst kan worden gemaakt. Voorzieningen voor
verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van
verliesgevende projecten. Verder zijn op de post onderhanden projecten de gedeclareerde
termijnen en vooruit ontvangen betalingen in mindering gebracht. Gedeclareerde termijnen die de
waardering van een individueel project overtreffen worden als passiefpost onder de kortlopende
schulden opgenomen.

Vorderingen
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille,
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan
12 maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Egalisatierekening (Verzilverd Wonen)
De kortingen bij aankoop van woningen in het kader van ‘Verzilverd Wonen’ worden toegevoegd
aan de egalisatierekening. De snelheid waarmee de bedragen de komende jaren aan het resultaat
worden toegerekend is afhankelijk van de leeftijd van de verkopers die een levenslang woonrecht
hebben verkregen.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. Voorzieningen worden tegen nominale
waarde opgenomen.

Latente belastingvorderingen en verplichtingen
Een voorziening voor latente belastingvorderingen en verplichtingen wordt getroffen met behulp
van de verplichtingenmethode voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en
verplichtingen en hun belastinggrondslag, en ook wanneer er sprake is van voorwaartse
verrekenbare verliescompensatie. De berekening van de latente belastingvorderingen en
verplichtingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of
tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover al bij wet vastgesteld. Latente
belastingvorderingen en verplichtingen binnen dezelfde fiscale eenheid worden alleen gesaldeerd
als wij daartoe een afdwingbaar recht hebben en het voornemen hebben om op netto basis af te
rekenen. Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse
verliescompensatie, worden gewaardeerd tegen nominale waarde als het waarschijnlijk is dat er
fiscale winst beschikbaar is waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekening-
mogelijkheden worden benut.

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vorderingen, latente belastingverplichtingen
zijn opgenomen onder de voorzieningen.

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Voor verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw wordt een
voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de
investeringsuitgaven minus de netto contante waarde van alle aan deze investering toe te rekenen
ontvangsten. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende
zaken in ontwikkeling, dan wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een
voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.

Overige voorzieningen
De overige voorziening wordt onder meer gevormd ter dekking van opgebouwde rechten inzake
jubileumuitkeringen en van toekomstige verplichtingen op het gebied van loopbaanontwikkeling
waarvoor medewerkers met een dienstverband bij onze organisatie op grond van de CAO
Woondiensten een budget beschikbaar gesteld krijgen. De voorziening is gewaardeerd op basis
van contante waarde en is gebaseerd op de jaarlijkse toekenning minus bestedingen in dat jaar.

Verder is onder de overige voorzieningen een voorziening opgenomen inzake nog te verrekenen
(pro-rata) btw-afdrachten. Deze voorziening wordt jaarlijks herberekend als gevolg van gewijzigde
pro-rata percentages. Als laatste is het negatieve saldo van de boekwaarde van de deelneming in
de Ontwikkelingsmaatschappij Hoekse Waard B.V opgenomen onder de overige voorzieningen.

Langlopende schulden
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Wij maken gebruik van financiële derivaten om het renterisico af te dekken. Voor de verwerking,
waardering en resultaatbepaling passen wij met betrekking tot deze derivaten kostprijshedge-
accounting toe op basis van op basis van individuele documentatie per individuele hedgerelatie en
documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer,
de hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge. Bij het aangaan van
een renteswap is de reële waarde (en de kostprijs) van een renteswap nihil. De positieve dan wel
negatieve ontwikkelingen in de reële waarde gedurende de looptijd van een renteswap worden niet
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verwerkt in de jaarrekening. Gedurende de looptijd wordt een renteswap gewaardeerd tegen de
kostprijs (nihil).

Kostprijshedge-accounting:

 Beleid ter beheersing financiële risico’s: wij wensen het renterisico te beheersen, zodat deze
binnen de normen van het WSW blijft;

 Hedge-strategie: met behulp van derivaten worden wijzigingen in te betalen rente afgedekt;

 Hedge risico: wij dekken het risico af van wijzigingen in kasstromen voortvloeiende uit
rentebetalingen van huidige en toekomstige leningen.

Terugkoopverplichting verkopen onder voorwaarden
Onder de langlopende schulden is de verplichting verkopen onder voorwaarden opgenomen. Deze
is bepaald op de contractwaarde van de terugkoopverplichting rekening houdende met de
geschatte waardeontwikkeling van het actief. De waardeverandering van de terugkoopverplichting
is onderdeel van de Overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa in de winst- en
verliesrekening. Binnen het eigen vermogen wordt het resultaat behaald op de verkopen onder
voorwaarden opgenomen in de ‘Reserve verkopen onder voorwaarden uit bestaand bezit’.

Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd
op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, als dit noodzakelijk is, een voorziening wegens
mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn.

Opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en
risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten. Opbrengsten met betrekking tot onderhanden projecten in opdracht van
derden bestaan uit de contractueel overeengekomen tegenprestaties, meer- en minderwerk en
claims en vergoedingen voor zover het waarschijnlijk is dat die opbrengsten zullen worden
gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op
grond van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een
goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en vooral de
ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid
van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en niet gesaldeerd
toegelicht.

Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Per 1 juli 2015 is
de huur verhoogd met gemiddeld 2,5 procent, plus, voor de woningen in het DAEB-segment, een
extra inkomensafhankelijke verhoging volgens onderstaande tabel.
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Huurverhoging Percentage

Jaarlijkse huurstijging per 1 juli 1,00

Extra huurstijging DAEB / lage inkomens (< € 34.229) 0,75

Extra huurstijging DAEB / midden inkomens (< € 43.786) 1,00

Extra huurstijging DAEB / hoge inkomens (≥ € 43.786) 4,00

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus de eventuele Koopgarant korting en de boekwaarde (bestaand bezit) dan
wel de vervaardigingsprijs minus de eventuele Koopgarant korting (projecten voor derden). Winsten
worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op
nieuwbouw koop-projecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Wijziging in onderhanden werk
De post wijziging in onderhanden werk wordt gevormd door de toegerekende kosten van de
inkoopwaarde op onderhanden werken voor derden verminderd met van de reeds ontvangen
verkooptermijnen. Winst op onderhanden werken voor derden wordt genomen voor het gedeelte
van de verwachte winst dat overeenkomt met het uitgevoerde deel van het werk.

Geactiveerde productie eigen bedrijf
De toe te rekenen interne directe kosten en rente in het kader van voorfinanciering ten behoeve
van onroerende zaken in ontwikkeling worden hierna verantwoord.

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
De afschrijvingen op (im)materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de
geschatte economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden.

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de waardering van de betreffende
activaposten. De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking
dan wel terugneming van een bijzondere waardevermindering. Deze bijzondere
waardevermindering ontstaat door een jaarlijkse toets van de reële waarde ten opzichte van de
waarde gebaseerd op boekwaarde. Ook de onrendabele top van de “onroerende zaken in
ontwikkeling” wordt hier verantwoord.

Lonen en salarissen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenlasten
HW Wonen heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds).
De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het
bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting
aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Ultimo 2015 (en 2014) waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de
betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Lasten onderhoud
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het
verslagjaar hebben plaatsgevonden. Aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog
niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende
verplichtingen. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat
op het moment dat deze zich voordoen. Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden
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in kosten van derden en eigen dienst, en ook de kosten van het materiaalverbruik. In de winst- en
verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en
sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit
dat er geen sprake is van een waarde verhoging van het actief. Vanaf 2014 worden de
vervangingskosten van cv-installaties, badkamers en keukens geactiveerd.
Kosten uitbesteed werk
Het saldo van directe projectkosten, rentelasten toegerekende personele lasten en andere
onderhanden werk gerelateerde lasten, wordt jaarlijks toegerekend aan de diverse onderhanden
projecten. Zoveel mogelijk worden gedurende het jaar de direct aan de projecten toerekenbare
kosten ten behoeve van die projecten geboekt (kosten activering).

De toegerekende personele lasten, worden aan de diverse projecten toegerekend op basis van de
urenverantwoording van de projectmedewerkers. Al ontvangen verkooptermijnen worden in
mindering gebracht op de kosten uitbesteed werk.

Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat
van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij HW Wonen geldende
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 is onze organisatie integraal belastingplichtig geworden voor de
vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten
vennootschapsbelasting te betalen. Aedes en de Belastingdienst hebben het overleg over de
interpretatie en toepassing van de vennootschapsbelastingplicht waarmee corporaties sinds 1
januari 2008 te maken hebben afgerond. Een en ander is vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met
betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaat
name. De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de
winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Ook wordt rekening
gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. Deze last is in de
resultatenrekening opgenomen.

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van
vervaardiging van een actief, als het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief
gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de
verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen
rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in
verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Winstbelastingen, ontvangen interest en
ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde interest en betaalde dividenden worden eveneens opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt
opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen
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heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen
afgetrokken van de aankoopprijs. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt,
waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van
de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het
gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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7.5 Toelichting op de balans
Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat:

Sociaal Sociaal Onroerende Totaal Totaal

vastgoed vastgoed en roerende huidig vorig

in in zaken ten boekjaar boekjaar

exploitatie ontwikkeling dienste van de

exploitatie

Stand per 1 januari

Verkrijgingsprijzen 512.582 37.309 12.054 561.945 556.681

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeveranderingen -220.040 -29.784 -5.091 -254.915 -241.403

Boekwaarden 292.542 7.525 6.964 307.030 315.278

Mutaties in 2015

Investeringen 3.489 31.265 862 35.616 23.800

Desinvesteringen -3.483 -43 -3.526 -2.409

Afschrijvingen -13.756 -770 -14.526 -14.942

Waardeveranderingen 53.829 3.895 0 57.724 -3.421

Overboekingen t.g.v. herclassificatie -2.006 0 0 -2.006 -14.670

Overboekingen 19.782 -25.935 0 -6.153 925

Correctie afschrijving 2.415 33 2.448 2.469

Saldo 60.270 9.225 82 69.576 -8.247

Stand per 31 december

Verkrijgingsprijzen 530.364 42.639 12.873 585.876 561.945

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeveranderingen -177.552 -25.889 -5.828 -209.269 -254.915

Boekwaarden 352.812 16.750 7.045 376.607 307.030

Vastgoedbeleggingen

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat:

Commercieel Onroerende Commercieel Totaal Totaal

vastgoed en roerende vastgoed huidig vorig

in verkocht onder in boekjaar boekjaar

exploitatie voorwaarden ontwikkeling

Stand per 1 januari

Verkrijgingsprijzen 81.096 45.227 2.658 128.981 110.143

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeveranderingen -16.119 -2.042 -1.996 -20.157 -15.024

Boekwaarden 64.977 43.185 662 108.823 95.119

Mutaties in 2015

Investeringen 431 -754 1.635 1.311 3.072

Desinvesteringen -1.439 -1.439 -749

Afschrijvingen -1.951 -1.951 -1.868

Waardeveranderingen 2.884 621 -1.117 2.388 -812

Overboekingen t.g.v. herclassificatie 1.896 1.896 14.669

Overboekingen 1.114 -317 798 1.604

Correctie afschrijving -86 -86 -2.210

Saldo 2.850 -133 201 2.917 13.706

Stand per 31 december

Verkrijgingsprijzen 83.098 44.473 3.976 131.547 128.981

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeveranderingen -15.271 -1.421 -3.113 -19.805 -20.157

Boekwaarden 67.826 43.052 863 111.742 108.824

De actuele waarde gebaseerd op bedrijfswaarde van het Sociaal vastgoed in exploitatie bedraagt 487 miljoen euro. Ten opzichte van voorgaand verslagjaar is de

bedrijfswaarde met 79 miljoen euro toegenomen. Voor de toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar de toelichting op de winst-en-verliesrekening. De

marktwaarde in verhuurde staat bedraagt 979 miljoen euro.



63

Afschrijvingsmethode en termijnen

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt :

● Grond geen afschrijvingen

● Stichtingskosten (woningen) lineair 50 jaar

● Stichtingskosten (zorgvastgoed) lineair 40 jaar

● C.V. installaties lineair 25 jaar

● Liftinstallaties lineair 15/20 jaar

● Inrichtingen (keuken, toilet, badkamer) lineair 25 jaar

● Warmwatervoorziening lineair 15 jaar

● Isolatie lineair 25 jaar

● Aanpassingen miva lineair 20 jaar

● Garages lineair 50 jaar

● Bedrijfsruimten lineair 40 jaar

● Kantoorpand lineair 25 jaar

● Overige zaken lineair 10 jaar

Financiële vaste activa

De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat:

Deelnemingen Leningen u/g Latente Totaal Totaal

belasting- huidig vorig

vorderingen boekjaar boekjaar

Stand per 1 januari

Boekwaarden 0 895 7.258 8.153 8.179

Mutaties in 2015

Investeringen 0 0 750

Desinvesteringen 0 -

Afschrijvingen / aflossingen -8 -8 -600

Waardeveranderingen -3 -3 388

Terugneming van waardeverminderingen 0 -

Resultaat deelnemingen 3 3 -388

Verrekenbare tijdelijke verschillen 496 496 -176

Totaal mutaties 0 -8 496 488 -26

Stand per 31 december

Boekwaarden 0 887 7.754 8.641 8.153

De deelnemingen betreffen :

Aandeel Resultaat Nettovermogens-

boekjaar waarde per

31-12-2015

Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. 100% 3 -572

De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op bedrijfswaarde bedraagt 565 miljoen euro (inclusief restwaarde grond);

uitgesplitst in sociaal en commercieel vastgoed respectievelijk 487 en 78 miljoen euro. Ten opzicht van voorgaand verslagjaar is de bedrijfswaarde met 95,0 miljoen

euro toegenomen. Voor de toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar de toelichting op de winst- en verliesrekening.

Door HW Wonen is een verkoopplan opgesteld waarin per 31 december 2015 totaal 1.015 woningen voor verkoop zijn geoormerkt. De bedrijfswaarde van deze

onroerende zaken bedraagt 70,2 miljoen euro. De boekwaarde bedraagt ultimo het verslagjaar 24,1 miljoen euro.

De netto open marktwaarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie bedraagt 1.071 miljoen euro; uitgesplitst in sociaal en commercieel vastgoed

respectievelijk 978 en 93 miljoen euro. Ten opzichte van voorgaand verslagjaar is de marktwaarde met circa 31 miljoen euro toegenomen. De marktwaarde van het

vastgoed in exploitatie is gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake kundige taxateur. De bepaling van de marktwaarde wordt uitgevoerd

volgens de richtlijnen van IPD-aeDex, waarbij jaarlijks 1/3 van het bezit door een extern taxateur wordt getaxeerd.

Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met gemeenteleningen of met leningen onder overheidsgarantie.

De activa zijn verzekerd tegen een schade van maximaal 15 miljoen euro per gebeurtenis. Premieverrekening vindt plaats tegen een vast bedrag per woning, per

jaar. De bedrijfsruimten zijn verzekerd tegen aanschaf / voorbrengingskosten. De verzekerde som op basis van herbouwwaarde op de balansdatum bedraagt 129

miljoen euro.

In het boekjaar werd terzake van onroerende zaken in ontwikkeling en verloop projecten een bedrag van totaal 1.082.729 euro aan bouwrente geactiveerd. Bij niet-

specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 4 procent.

Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa voor een bedrag van 28,1 miljoen euro. Ingebruikname zal in de

volgende boekjaren plaatsvinden.
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HW Wonen heeft een 100 procent belang in Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V.
Deze B.V. is op 18 mei 2005 opgericht. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt 90.000
euro. Het geplaatste kapitaal bedraagt 18.000 euro (180 gewone aandelen van nominaal 100
euro). De vennootschap is gevestigd in Oud-Beijerland aan de Lamborghinilaan 4 en is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Rotterdam, onder nummer
24377907. Gezien de omvang en grootte van de deelneming Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche
Waard B.V. is er niet geconsolideerd. Door ons is een lening verstrekt aan de
Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. met een hoofdsom van 750 duizend euro, rente
2,35 procent, looptijd tot 30 oktober 2019. Van deze lening is ultimo 2013 750 duizend euro
opgenomen.

Voorraden

2015 2014

Onderhoudsmaterialen 206 225

Af: voorziening wegens incourantheid - -

Totaal voorraad materialen 206 225

Vastgoed bestemd voor verkoop

Nieuwbouw: 2 grondpercelen project Centrumplan in Goudswaard 180 1.026

Bestaand bezit: ultimo boekjaar staan er 31 woningen uit het bestaand bezit leeg voor verkoop 1.044 836

Terugkoop 2 Koopgarantwoningen Bakhuis 18 in Oud-Beijerland en Middelstraat 16 in Nieuw-Beijerland 310 147

1.534 2.009

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

2015 2014

Stand per 1 januari 2.843 2.561

Gedeclareerde termijnen - -

Verkopen boekjaar - -

Betaalde kosten 601 813

Overboeking van MVA in ontwikkeling 1.643 62

Overboeking naar onderhanden werk 399- 1.015-

4.688 2.421

Gevormde voorziening 856- 422

Stand per 31 december 3.832 2.843

Dit betreffen koopwoningen die per 31 december 2015 in ontwikkeling zijn maar nog niet zijn verkocht.

Onderhanden werk

2015 2014

Stand per 1 januari 0 372

Gedeclareerde termijnen 344- 2.964-

Verkopen boekjaar - 107

Betaalde kosten 512 730

Overboeking naar voorraad verkoopwoningen - 683

Overboeking van voorraad verkoopwoningen in ontwikkeling 399 1.015

Gevormde voorziening - 57

567 0

Gerealiseerde winst / verlies 307 -

Stand per 31 december 874 0

Dit betreffen koopwoningen die per 31 december 2015 in ontwikkeling zijn en inmiddels zijn verkocht.
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Vorderingen

Huurdebiteuren

2015 2014

Huurdebiteuren 462 572

Af: voorziening wegens oninbaarheid 171- 184-

Totaal huurdebiteuren 291 388

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

Overige vorderingen

2015 2014

Nog te vorderen BTW - -

Nog te vorderen vennootschapsbelasting - -

Nog te vorderen schadeuitkeringen 5 7

Nog te ontvangen bedragen vanuit projecten - -

Huurvorderingen in het WSNP traject. 36 50

Overige contract gebonden vorderingen bewoners en vertrokken bewoners 152 201

Overige niet contract gebonden vorderingen 83 33

Af: voorziening wegens oninbaarheid 140- 115-

Totaal overige vorderingen 136 176

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

Overlopende activa

2015 2014

Overige 456 358

Totaal overlopende activa 456 358

Onder de overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar.

Liquide middelen

2015 2014

Direct opvraagbaar

Kas/bank 967 1.521

Spaarrekeningen banken 7.718 10.055

Totaal liquide middelen 8.685 11.577

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

2015 2014

Stand per 1 januari 62.340 56.778

Algemene bedrijfsreserve 43.681 37.627

Bij: winst-/verliesverdeling over het boekjaar 76.472 6.054

120.153 43.681

Reserve verkopen onder voorwaarden uit bestaand bezit 18.658 19.151

Bij: resultaat over het boekjaar -231 -493

18.427 18.658

Stand per 31 december 138.581 62.340

Egalisatierekening

Het betreft hier een egalisatierekening m.b.t. de in het kader van Verzilverd Wonen

aangekochte woningen. Het verloop van deze egalisatierekening is als volgt:

2015 2014

Stand per 1 januari 212 245

- ontrekkingen in het boekjaar 0 1

- vervallen bijdrage -52 -45

- rentetoevoeging 9 11

Stand per 31 december 169 212
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Voorzieningen

De mutaties in de voorzieningen zijn in het navolgende schema samengevat:

Onrendabele Latente Overige Totaal Totaal

investeringen belasting voorzieningen huidig vorig

nieuwbouw verplichtingen boekjaar boekjaar

Stand per 1 januari 13.685 325 949 14.959 12.362

Mutaties in 2015

Toevoegingen 457 0 -3 453 7.902

Onttrekkingen -4.016 -25 -68 -4.109 -5.304

Overige mutaties

Totaal mutaties -3.559 -25 -71 -3.656 2.597

Stand per 31 december 10.126 300 878 11.304 14.959

De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw betreft het per saldo verlieslatende deel van contracten afgesloten ten behoeve van

de ontwikkeling van nieuwbouw huurwoningen waarvoor nog onvoldoende kosten zijn gemaakt om het bedrag daarop in mindering te brengen.

De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering en de waardering van de

materiële vaste activa, onderhanden projecten in opdracht van derden en financiële activa en passiva in deze jaarrekening.

De overige voorzieningen zijn als volgt te specificeren

Voorziening nog te verrekenen (pro-rata) BTW-afdrachten 21

Voorziening jubileumuitkering / loopbaanontwikkelingsbudget 285

Voorziening negatief saldo deelneming Ontw.mij. Hoeksche Waard BV 572

De voorziening jubileumuitkering / loopbaanontwikkelingsbudget wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen

gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans.

Van de voorzieningen is een bedrag ad 699 duizend euro als een verplichting op lange termijn aan te merken. Het betreffen hier de voorzieningen

met betrekking tot de latente belastingverplichtingen, de te verrekenen (pro-rata) BTW-afdrachten en de voorziening Jubileumuitkering / Loop-

baanontwikkelingsbudget.

Langlopende schulden

Leningen overheid en kredietinstellingen

2015 2015 2015 2015 2014 2014

looptijd looptijd totaal rentevoet totaal rentevoet

korter dan langer dan

5 jaar 5 jaar

Leningen overheid 0 13.949 13.949 4,57% 14.827 4,72%

Leningen kredietinstellingen 90.193 199.764 289.957 3,53% 291.657 3,62%

Totaal langlopende schulden 90.193 213.713 303.906 3,58% 306.484 3,68%

De aflossingsverplichting voor 2016 bedraagt 31,3 miljoen euro.

De rentabiliteitswaarde (contante waarde) van de renteverplichtingen uit hoofde van bestaande leningen bedraagt 24,0 miljoen euro (2014: 22,5 miljoen euro).

De mutaties in 2015 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:

Leningen Leningen Totaal Totaal

overheid krediet- huidig vorig

instellingen boekjaar boekjaar

Stand per 1 januari 14.827 291.657 306.484 318.253

Bij: nieuwe leningen - 22.000 22.000 20.000

mutatie variabele roll-overleningen - 4.800 4.800 -1.400

Af: aflossingen -878 -28.500 -29.378 -30.369

Stand per 31 december 13.949 289.957 303.906 306.484
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In 2015 zijn drie nieuwe leningen gestort:

Geldgever Hoofdsom Looptijd Storting Soort Percentage

NWB € 7.000.000 30 jaar 15 januari 2015 Fix 2,764%

AEGON € 5.000.000 20 jaar 2 februari 2015 Fix 2,240%

NWB € 10.000.000 20 jaar 1 december 2015 Fix 1,810%

Er zijn geen leningen aangetrokken met een stortingsdatum na balansdatum

In het boekjaar hebben de volgende renteconversies plaatsgevonden:

Geldgever Restant hoofdsom Restant looptijd Datum aanpassing Percentage oud Percentage nieuw

Gemeente Binnenmaas € 1.817.844 17 jaar 1 juni 2015 3,62% 1,48%

Gemeente Strijen € 423.444 20 jaar 1 juli 2015 3,60% 1,38%

Op basis van de vigerende contracten kan de vervalkalender van de leningenportefeuille als volgt in beeld worden gebracht:

Restant

looptijd in

jaren < 2,00 % < 3,00 % < 4,00 % < 5,00 % < 6,00 % < 7,00 % Totaal

< 2 jaar 5.000 0 10.000 11.000 150 0 26.150

< 5 jaar 10.600 0 20.000 33.443 0 0 64.043

< 10 jaar 10.000 12.000 15.000 18.775 0 4.610 60.385

< 15 jaar 927 1.633 5.515 13.006 1.150 0 22.231

< 20 jaar 1.817 2.467 18.260 22.616 0 244 45.404

< 25 jaar 10.410 5.000 1.750 623 0 0 17.783

=> 25 jaar 15.000 11.000 31.544 9.000 0 1.366 67.910

Totaal 53.754 32.100 102.069 108.463 1.300 6.220 303.906

Soort lening aantal bedrag %

Annuïtair 51 68.877 23%

Fixe 37 179.430 59%

Roll-Over 8 40.600 13%

Basisrente 2 15.000 5%

Totaal 98 303.907 100%

Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

2015 2014

Saldo per 1 januari

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 45.187 43.318

Herwaarderingen -1.565 -1.726

Boekwaarde per 1 januari 43.622 41.592

Mutaties in het boekjaar:

- verminderingen / vermeerderingen -770 1.868

- waardeverandering 465 161

Totaal mutaties boekjaar -305 2.030

Vervaardigingsprijs/ Reële waarde op moment verkoop 44.417 45.187

Herwaarderingen -1.100 -1.565

Boekwaarde per 31 december 43.317 43.622

Kortlopende schulden

Deze post is als volgt samengesteld:

2015 2014

Schulden aan leveranciers 4.164 3.009

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.698 2.313

Overlopende passiva 7.866 8.646

Rekening courant banken 0 0

Totaal 15.728 13.968

De leningen waarvoor tot een bedrag van circa 5,8 miljoen euro een positieve hypotheekverklaring werd afgegeven op onroerend goed zijn inmiddels volledig

afgelost.

Op 31 december 2015 zijn de belangrijkste geldgevers de BNG (167 miljoen euro), de Nederlandse Waterschapsbank (103 miljoen euro), de AEGON (5 miljoen

euro), SRLEV (10 miljoen euro), de Suddeutsche Krankenversicherung (€ 5 miljoen euro) en de Gemeenten Binnenmaas (5 miljoen euro), Strijen (9 miljoen euro).
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Mutatie bedrijfswaarde materiële vaste activa
De bedrijfswaarde in het verslagjaar is toegenomen met een bedrag van 95,0 miljoen euro ten
opzichte van de bedrijfswaarde ultimo het voorgaande verslagjaar. De mutatie in de bedrijfswaarde
laat zich als volgt specificeren:

Alle bedragen in € 1.000 Alle bedragen in € 1.000

Bedrijfswaarde 2014 407.780 62.232

Autonome ontwikkeling

Vrijval kasstromen -30.408 -3.817

Effect een jaar opschuiven 27.709 3.200

Nieuwe (des)investeringen binnen horizon 3.596 1

Subtotaal autonome ontwikkeling 897 -616

Voorraadmutaties

Verkoop -749 -1.120

Sloop 69 6

Verbeteringen 404 -741

Nieuwbouw 13.151 956

Aankoop 0 62

Overige nieuwe vhe's -160 436

Classificatie -17.930 17.930

Overige mutaties woninggegevens -6.039 -2.394

Subtotaal voorraadmutaties -11.254 15.135

Parameterwijzigingen

Indexaties 3.472 11

Disconteringsvoet 10.296 2.495

Mutatiegraad -1.812 240

Verkoopprijzen 3.419 -18

Fictie: resterende levensduur minimaal 15 jaar 369 0

Subtotaal parameterwijzigingen 15.744 2.728

Wijzigingen exploitatiebeleid

Huren 17.444 2.975

Huurderving -181 -17

Planmatig onderhoud 30.360 2.038

Niet-planmatig onderhoud 6.301 10

Belasting en verzekeringen -904 -104

Verhuurdersheffing 0 0

Personeelskosten 5.468 482

Bedrijfskosten -934 -315

Restwaarde -358 -19

Subtotaal wijzigingen exploitatiebeleid 57.196 5.050

Wijzigingen (des)investeringsbeleid

Verkoop -416 -524

Sloop -5.748 -4.808

Verbeterpakketten 126 8

Woningaanpassingen -1.472 -824

Eliminatie van nog niet

geformaliseerde investeringen in

verduurzaming 24.035 -261

Subtotaal wijzigingen (des)investeringsbeleid 16.525 -6.409

Bedrijfswaarde 2015 486.888 78.120

Sociaal Commercieel
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Algemeen
De stijging van de bedrijfswaarde komt voornamelijk voort uit:

Oorzaak Bedrag

(x € miljoen)

Herijking van het planmatig onderhoud 32

Eliminatie van investeringen in verduurzaming waartoe nog geen geformaliseerd
besluit is genomen uit de berekening van de bedrijfswaarde

24

Huurverhoging en aanpassing streefhuren 20

Nieuw opgeleverde woningen 14

Aanpassing van de disconteringsvoet 13

Overig per saldo -8

Totaal 95

Hieronder wordt per regel van het mutatieoverzicht een uitgebreidere toelichting gegeven

Autonome ontwikkeling
De autonome ontwikkeling betreft:
 het vervallen van de kasstromen 2015 (34,2 miljoen euro) die in de bedrijfswaarde per 31

december 2014 waren opgenomen;
 hiertegenover het met 1 jaar minder contant maken van de tot en met vorig jaar ingerekende

kasstromen (30,9 miljoen euro);
 het inrekenen van (des-)investeringsprojecten met betrekking tot bestaand bezit in 2020. Het

verschil tussen de netto contante waarde van deze investeringen en van de bijbehorende
opbrengsten bedroeg eind 2014 3,6 miljoen euro negatief. Deze projecten vielen in de
bedrijfswaarde per eind 2014 buiten de horizon van 5 jaar, en vallen in de bedrijfswaarde per
eind 2015 binnen deze horizon.

Voorraadmutaties
De voorraadmutaties betreffen de verschillen tussen de in de bedrijfswaarde 2014
geprognotiseerde mutaties in het woningbezit afgezet tegen de werkelijke ontwikkelingen. Doordat
er in 2015 meer woningen werden verkocht en gesloopt daalt de bedrijfswaarde per ultimo 2015
met 1,8 miljoen euro. De oplevering van nieuwbouwwoningen in 2015 genereren een
bedrijfswaarde van 14,1 miljoen euro. Herclassificatie tussen sociaal en commercieel vastgoed is
per saldo neutraal en zorgt dus niet voor een stijging of daling van de bedrijfswaarde.

Tenslotte wordt onder de “overige mutaties woninggegevens” beoordeeld of de in de
bedrijfswaarde 2014 verwachte huursom per 31 december 2015 aansluit bij de werkelijke huursom
per deze datum. Uit analyse blijkt dat de werkelijke huur lager is dan geprognotiseerd. Dit is onder
andere door de huurverlagingen voor diverse kinderdagverblijven, winkels, de woningen in de Wijk
van je Leven in Puttershoek en de parkeerplaatsen in het Weegje in ’s-Gravendeel. Daarnaast is bij
de huurverhoging per 1 juli 2015 een lagere inkomensafhankelijke verhoging doorgevoerd, dan
aangenomen in de begroting. Per saldo betekent dit een negatief effect op de bedrijfswaarde van
8,4 miljoen euro.

Parameterwijzigingen
In dit blok worden de effecten weergegeven van de gehanteerde indexeringen. In de
bedrijfswaarde 2014 werd nog rekening gehouden met een basis huurverhoging per 1 juli 2016 van
2 procent, terwijl dit percentage nu op 0,6 is gesteld. Dit heeft een nadelig effect van 30 miljoen
euro op de bedrijfswaarde. Doordat de indexaties van de exploitatiekosten echter eveneens lager
zijn dan eerder is ingerekend is er per saldo sprake van een positief effect van 3,5 miljoen euro.
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Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft in 2015 aangegeven de disconteringsvoet
die woningcorporaties dienen te hanteren aan te passen van 5,25% naar 5,0%. Deze verlaging
heeft een positief effect van 12,8 miljoen euro op de bedrijfswaarde.

In de bedrijfswaarde 2014 werd uitgegaan van een lagere toekomstige stijging van de WOZ-
waarden. Deze verwachting is naar boven bijgesteld waardoor de veronderstelde toekomstige
verkoopopbrengsten hoger worden. Hierdoor wordt 3,4 miljoen euro meer bedrijfswaarde
gegenereerd.

De resterende levensduur voor het woningbezit wordt voor de bedrijfswaardeberekening op
minimaal 15 jaar gesteld. Voor woningen die per eind 2014 een resterende levensduur van 15 jaar
of minder hadden betekent dit dat de resterende levensduur, in tegenstelling tot alle andere
woningen, niet 1 jaar korter is geworden per eind 2015. Deze verlengde levensduur met 1 jaar voor
een zeer beperkt deel van het bezit heeft een extra bedrijfswaarde van 0,4 miljoen euro tot gevolg.

Wijzigingen exploitatiebeleid
De effecten van de in de meerjarenbegroting 2016 – 2020 geformuleerde beleidsuitgangspunten
worden afgezet tegen het “oude” beleid. Door de opvoer van de inkomensafhankelijke
huurverhoging in 2016 en aanpassing van de streefhuren stijgt de bedrijfswaarde met 20,2 miljoen
euro.

In 2015 is het benodigde planmatig onderhoud aan een deel van ons bezit opnieuw in kaart
gebracht middels inspectie van de huidige staat van onderhoud. Dit betreft de complexen waarvan
wij niet verwachten dat deze de komende jaren een verduurzamingsingreep zullen ondergaan dan
wel verkocht of gesloopt worden, ofwel het door te exploiteren bezit. Verduurzamingsingrepen zijn
uitsluitend in de berekening van de bedrijfswaarde betrokken voor zover geformaliseerde
besluitvorming heeft plaatsgevonden. Waar nog geen geformaliseerd besluit is genomen is
gerekend met een normbedrag van 1.600 euro inclusief BTW per woning. Dit bedrag is hoger dan
de gemiddeld gerealiseerde kosten per woning omdat dit doorgaans woningen zijn waaraan in de
aanloop naar de verwachte ingreep al enige tijd bewust minder planmatig onderhoud is uitgevoerd.
Omdat de bedrijfswaarde onder meer wordt gebruikt als toetsbedrag voor de minimum
waarderingsregel in de jaarrekening is bewust gerekend met een naar verwachting prudente
schatting. In totaal is het effect op de bedrijfswaarde van de herijking van het
onderhoudsprogramma 32,4 miljoen euro positief.

Besparingen in het contractonderhoud leiden tot een stijging van de bedrijfswaarde met 6,3 miljoen
euro.

Door de actualisatie van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en de aanpassing van de
assurantiepremie ontstaat een negatief effect van 1 miljoen euro.

De verhuurderheffing is, net als vorig jaar, eeuwigdurend ingerekend. Hierbij geldt tot en met 2017
een jaarlijks stijgend tarief (in 2017: 0,536% van de WOZ-waarde). Na 2017 wordt het percentage
constant verondersteld, en ontwikkelt de ingerekende verhuurderheffing zich conform de
ingerekende ontwikkeling van de WOZ-waarde. Hierbij is geen rekening gehouden met een na
2017 mogelijkerwijs verdere stijging van het tarief. Uit de Rijksbegroting is af te leiden dat het tarief
na 2017 mogelijk verder oploopt naar 0,75% van de WOZ-waarde. Een dergelijke verhoging zou
leiden tot een verlaging van de bedrijfswaarde met 50 miljoen euro met een effect op de
waardering van 18 miljoen euro.

De in de meerjarenbegroting doorgevoerde verdere bezuinigingen op personeelskosten (niet
invullen van vacatures) en de ontwikkeling in de bedrijfskosten hebben per saldo een positief effect
van 4,7 miljoen euro.

Doordat de restant levensduur voor het woning bezit minimaal op 15 jaar gesteld wordt, is de
exploitatietermijn van de betreffende woningen met 1 jaar verlengd. Hierdoor wordt de opbrengst
van de grondwaarde met 1 jaar vertraagd, waardoor de bedrijfswaarde met 0,4 miljoen euro daalt.
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Wijzigingen (des-)investeringsbeleid
Actualisatie van het sloopprogramma, waarbij sprake is van meer te slopen woningen ten opzichte
van de voorgaande begroting, heeft een negatief effect van 10,6 miljoen euro.

In 2014 waren voorgenomen investeringen in verduurzaming van ons bezit opgenomen in de
berekening van de bedrijfswaarde. In 2015 is besloten om uitsluitend investeringen in
verduurzaming in te rekenen voor zover besluitvorming tot daadwerkelijk uitvoering is
geformaliseerd. Dit vanwege het verantwoordingskarakter van de jaarrekening, dat primair dient om
verantwoording af te leggen en verslag te doen over de gerealiseerde prestaties tot en met het
betreffende boekjaar. Het tot en met 2014 ingerekende verlies van 24 miljoen euro op deze
voorgenomen projecten valt nu dus vrij.

Om het financiële effect in kaart te houden is in 2015 tevens een berekening van de bedrijfswaarde
gemaakt waarbij ook niet-geformaliseerde plannen voor verduurzamingsingrepen binnen een
planningshorizon van 10 jaar, zoals opgenomen in onze meerjarenbegroting, worden ingerekend.
Dit zou resulteren in een daling van de bedrijfswaarde met 3 miljoen euro per eind 2015. Hiervan
zou 1 miljoen doorwerken in een lagere boekwaarde van het vastgoed per eind 2015 ten opzichte
van de huidige 421 miljoen euro.

7.6 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Investeringsverplichtingen
De niet uit de balans blijkende verplichtingen voor nieuwbouw, aankoop en verbetering van
woningen bedragen circa 28,1 miljoen euro.

Obligo WSW
WSW-deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten obligoverplichting. Deze verplichting is
voorwaardelijk. Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele
betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze
obligoverplichting. Per 31 december 2015 heeft HW Wonen een obligo uitstaan voor een bedrag
van 2,92 miljoen euro (2014: 3,35 miljoen euro) uit hoofde van door het WSW verstrekte
borgstellingen.

Obligo Woningborg
Woningborg-deelnemers hebben naar de Woningborg N.V. aan de hand van de stand van
aangemelde plannen een zogeheten obligoverplichting. Per 31 december 2015 zijn bij Woningborg
N.V. geen plannen aangemeld. Het obligo is daarom nihil.

Financiële instrumenten
Wij maken gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor de
verwerking, waardering en resultaatbepaling, passen wij met betrekking tot deze derivaten (hedge-
instrumenten) kostprijshedge-accounting toe zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, Richtlijn 290, Financiële Instrumenten. Derivatentransacties worden
verantwoord volgens de voorschriften behorend bij dit model:

 Documentatie van de hedgerelatie vindt plaats op basis van documentatie per individuele
hedgerelatie;

 Documentatie beschrijft bij aanvang:
- hoe de hedgerelatie past in de doelstellingen van risicobeheer;
- de hedgestrategie;
- de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedgerelatie;
- het in de hedgerelatie betrokken afdekkingsinstrument en de afgedekte positie.

 Aan het einde van ieder boekjaar wordt de effectiviteit van de hedge beoordeeld door het
vergelijken van de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie.
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Algemeen
In ons treasurystatuut staan de kaders benoemd omtrent het beheersen van risico's. De financiële
instrumenten voldoen aan de kaders genoemd in een aanvullende toelichting op het
treasurystatuut. In het statuut is het gebruik van afschermende instrumenten toegestaan ter
beheersing van het renterisico op zekere kasstromen en de instrumenten zijn defensief van aard. In
ons treasurystatuut is vastgelegd dat:

Het gebruik van de volgende (standaard) rente-instrumenten is toegestaan:

 Caps - voor het afdekken van opwaartse rente risico’s op bestaande roll-over leningen. De
looptijd van dit instrument heeft een beperking.

 Payers Swaps - voor het afdekken van opwaartse rente risico’s op bestaande roll-over
leningen. De looptijd van dit instrument heeft een beperking.

 Basis renteleningen - met een maximale looptijd van het lopende jaar plus 9 jaar.

Voor lopende en sinds 1 oktober 2012 nieuw af te sluiten rente-instrumenten gelden de
Beleidsregels gebruik financiële derivaten van de minister van de Autoriteit Wonen (vóór 1 juli
2015: Centraal Fonds Volkshuisvesting).

Rente-instrumenten mogen alleen worden aangegaan met financiële instellingen behorend tot het
eurogebied met minimaal een single A rating of een daarmee vergelijkbare rating en afgegeven
door ten minste 2 van de 3 ratingbureaus Moody’s, Standard and Poor’s en Fitch.

Hedge-strategie
De hedge-strategie is het risico van wijzigingen in de rente afdekken met derivaten.

Type hedge
Kostprijshedge-accounting op basis van individuele leningen. Kostprijshedge-accounting wordt
toegepast op basis van de aansluiting van de kritische kenmerken van de instrumenten met de
financieringen. Deze kenmerken zijn terug te vinden in de originele contracten.

Afgedekte positie
Wij dekken de variabiliteit in kasstromen voortvloeiende uit toekomstige rentebetalingen
gerelateerd aan huidige leningen af. Hierbij worden de kasstromen van de rentebetalingen van de
afgesloten leningen afgedekt.

Hedge-instrumenten
Wij maken gebruik van 6 rentederivaten om toekomstige kasstromen gerelateerd aan
rentebetalingen van huidige leningen af te dekken. Een specificatie van deze swaps is opgenomen
in het volgende overzicht:

Geldgever Bedrag

x

€ 1 miljoen

Ingangs-

datum

Eind-

datum

Rente

Vast

Rente

Variabel

Waarde

31-12-2015

X

€ 1
miljoen

Fortis Bank 5 5 aug 2007 5 aug 2016 3,69% 3M Eur + 0% -0,2

Rabobank 5 1 sep 2008 1 sep 2020 4,39% 3M Eur + 0% -1,1

Rabobank 5 1 jun 2009 1 jun 2017 3,48% 6M Eur + 0% -0,4

Rabobank 4 5 nov2008 5 nov 2017 4,22% 3M Eur + 0% -0,4

Rabobank 5 1 jun 2012 1 jun 2022 3,97% 6M Eur +0% -1,2

Deutsche Bank 15 1 sep 2014 1 sep 2064 3,88% 6M Eur + 0% -12,2

In 2015 zijn geen nieuwe renteswaps afgesloten. Eind 2015 zijn 6 renteswaps in portefeuille. De
totale marktwaarde van de swaps bedraagt per 31-12-2015 15,5 miljoen euro negatief (2014: 16,8
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miljoen euro negatief). De oorzaak hiervan is dat de swapcurve in 2015 over de hele linie flink is
gestegen. Zo is de 10 jaars swaprente gedaald van 0,82 procent primo 2015 naar 1,01 procent
ultimo 2015.

Wij bezitten geen swaps met margin calls. Daarom zijn wij niet verplicht tot stortingen bij negatieve
marktwaarde ontwikkeling. Het eerste risicomoment voor de rentederivaten doet zich voor op 5 mei
2019. Op deze datum bestaat de mogelijkheid dat gebruik wordt gemaakt van de MTC (Mutual
Termination Clause) in het contract met de Deutsche Bank. Dit houdt in dat beide partijen ieder na
vijf jaar (voor het eerst 5 mei 2019; startdatum swap 5 mei 2014) het recht hebben om de swap
tegen marktwaarde af te wikkelen. Hoe hoog de marktwaarde op dat moment zal zijn - positief of
negatief - valt nu nog niet te voorspellen. De mogelijke afwikkeling maakt deel uit van onze
risicopositie in 2019.

Accounting
Het hedging-instrument en de hedged items onderliggend aan de af te dekken rentebetalingen
worden tegen kostprijs op de balans opgenomen en gewaardeerd. Hedge-ineffectiviteit wordt in de
winst-en-verliesrekening verwerkt.

Leaseverplichting
Er zijn leaseverplichtingen voor kantoorapparatuur. De verplichting per 31 december 2015 bedraagt
60 duizend euro.

Slimmer Kopen
In het verleden hebben wij 10 woningen verkocht onder ‘Slimmer Kopen’-voorwaarden. Anders dan
bij de Koopgarant-variant geldt hier voor ons geen terugkoopplicht, maar een terugkooprecht. De
totale korting die op deze woningen is verstrekt bedraagt ongeveer 446 duizend euro.

Nog te betalen vakantiedagen
Vakantiedagen personeel (inclusief directie): Het tegoed van het personeel en bestuur inzake niet
opgenomen vakantiedagen/uren bedraagt per 31 december 2015 179 duizend euro (2014: 201
duizend euro). Bij de bepaling van dit bedrag is geen rekening gehouden met te betalen sociale
lasten.

Grondexploitatie Dam (Strijen) en Wijk van je Leven (Puttershoek)
Wij zijn in het verleden met de gemeente Strijen en met de gemeente Binnenmaas, ieder
afzonderlijk, een (projectontwikkeling)overeenkomst aangegaan. Hierin is afgesproken dat wij met
betrekking tot het project Dam het volledige risico op grondexploitatie dragen en voor het project
Wijk van je Leven de helft. Voorlopige berekeningen geven aan dat bij de eindafwikkeling een
bijdrage van 1,5 miljoen euro respectievelijk 1,7 miljoen euro (totaal 3,2 miljoen euro) betaald moet
worden.
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7.7 Toelichting op winst- en verliesrekening (x € 1.000)

Huuropbrengsten

2015 Begroting 2015 2014

Woningen en woongebouwen 63.426 63.553 61.630

Onroerende zaken niet zijnde woningen 2.859 3.095 2.858

66.285 66.648 64.488

Af: huurderving wegens leegstand -473 -629 -433

huurderving wegens oninbaarheid -117 0 0

65.695 66.019 64.055

De te ontvangen netto-huur is gewijzigd als gevolg van :

- verhoging wegens algemene huurverhoging en wegens woningverbetering 1.704 2.267

- het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen 890 637

- huurharmonisatie 37 141

- verkoop van woningen -478 -436

- sloop van woningen -140 -167

- huurverlaging i.v.m. klimaatproblematiek Wijk van je Leven -216 0

1.797 2.442

De geografische onderverdeling van de netto-huuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:

2015 Begroting 2015 2014

Gemeente Binnenmaas 24.781 25.236 24.542

Gemeente Cromstrijen 9.488 9.485 9.233

Gemeente Korendijk 6.256 6.217 6.057

Gemeente Oud-Beijerland 17.858 17.802 17.181

Gemeente Strijen 6.849 6.880 6.470

Gemeenten Dordrecht / Zwijndrecht / Rotterdam 1.053 1.028 1.005

66.285 66.648 64.488

Opbrengsten servicecontracten

2015 Begroting 2015 2014

Te ontvangen vergoeding inzake leveringen en diensten 1.713 2.038 1.646

Af: vergoedingsderving wegens leegstand -36 -8 -24

1.676 2.030 1.622

De te ontvangen vergoedingen zijn gewijzigd als gevolg van :

- verlaging c.q. verhoging van de vergoedingen 60

- het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen 7

67

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

2015 Begroting 2015 2014

Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 13.719 8.571 11.146

Af: verleende korting op taxatieprijs -930 -942

verleende Koopgarantkortingen 0 0 0

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 12.789 7.792 10.204

Af: boekwaarde -3.424 -1.260 -2.265

verkoopkosten -708 -233 -672

Verkoopresultaat bestaand bezit 8.657 6.299 7.267
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Bruto-opbrengst verkopen nieuwbouw 823 339 5.021

Af: verleende korting op taxatieprijs

verleende Koopgarantkortingen 85 0 -566

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 908 339 4.204

Af: stichtingskosten -865 228 -4.631

verkoopkosten -11 -35

reeds gerealiseerd verlies voorgaand boekjaar 0 981

voorziening 0 -251

Verkoopresultaat nieuwbouw 32 800 519

Terug- en doorverkoop Koopgarant

Bruto-terugkoopkosten Koopgarant 703 1.210 1.294

Af: winstdeling t.g.v. verkoper -57 0 -12

Netto-terugkoopkosten Koopgarant 646 1.210 1.282

Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 795 1.652 1.626

Af: verleende korting op taxatieprijs -39 -150 -131

verleende Koopgarantkortingen 0 0 -48

aan- / verkoopkosten -24 -60 -51

732 1.442 1.396

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 86 232 114

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 8.775 7.331 7.900

Wijziging in onderhanden projecten

Kosten uitbesteed werk koopwoningen in ontwikkeling 911 1.745

Reeds genomen verkoopresultaat nog te verkopen woningen 307 0

1.218 0 1.745

De opbrengsten "Wijziging in onderhanden werk" worden begroot in samenhang met de "Kosten

uitbesteed werk". Bij de begroting wordt uitgegaan van een netto resultaat van 0 euro.

Geactiveerde productie eigen bedrijf

2015 Begroting 2015 2014

Geactiveerde productie m.b.t. projecten woningen 448 377 436

Totaal geactiveerde productie eigen bedrijf 448 377 436

Overige bedrijfsopbrengsten

2015 Begroting 2015 2014

Beheerdiensten 106 10 111

Overige 346 218 403

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 452 228 514

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

2015 Begroting 2015 2014

Afschrijving woningen en woongebouwen 14.500 14.810 14.625

Afschrijving onroerende zaken niet zijnde woningen 1.154 1.739 1.450

Afschrijving overige zaken 32 29 25

Afschrijving leveringen en diensten 21 21 22

Afschrijving onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 771 833 689

Totaal afschrijvingen 16.478 17.432 16.811
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Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

2015 Begroting 2015 2014

Onrendabele investeringen 1.353 3.606 12.174

Afwaardering c.q. opwaardering tot aan de bedrijfswaarde -61.023 -8.255 -8.312

Voorraad woningen nog te verkopen -196 0 -69

Totaal waardeveranderingen (im)materiële vaste activa -59.866 -4.649 3.793

De onrendabele investeringen bestaan uit:

2015 Begroting 2015 2014

Onrendabele top complex 019 - Prins Bernhardstraat Oud-Beijerland 0 0 1

Onrendabele top complex 152 - Centrumplan Goudswaard 0 0 1

Onrendabele top complex 201 - G de Katerstraat Maasdam 0 183 0

Onrendabele top complex 202 - Julianastraat -Noordstraat Maasdam 0 0 231

Onrendabele top complex 203 - Kop Burg. G. de Katerstraat Maasdam 300 0 30

Onrendabele top complex 209 - Molenlaan/Gatsedijk Maasdam 17 0 -84

Onrendabele top complex 308 - Gemeentewerf Mijnsheerenland 2 0 -9

Onrendabele top complex 309 - Dorpshart Mijnsheerenland 10 496 603

Onrendabele top complex 346 - Prins Bernhardstraat Piershil 176 95 132

Onrendabele top complex 401 - Julianastraat Puttershoek 0 0 -1.035

Onrendabele top complex 402 - Julianastraat fase 2+3 Puttershoek -29 60 446

Onrendabele top complex 418 - TAS / Wijk van je Leven Puttershoek 328 0 -155

Onrendabele top complex 420 - Nieuw Weverseinde Puttershoek 14 0 5

Onrendabele top complex 422 - Eickenhorst Puttershoek 0 525 0

Onrendabele top complex 432 - R Vermaatstraat 's-Gravendeel 82 0 0

Onrendabele top complex 442 - Bevershoek diverse fases's-Gravendeel -786 1.633 782

Onrendabele top complex 444 - Immanuel 's-Gravendeel 138 0 945

Onrendabele top complex 445 - Oude Politiebureau 's-Gravendeel 50 0 4

Onrendabele top complex 459 - Nassaustraat Zuid-Beijerland 4 0 -495

Onrendabele top complex 508 - Koetsveld Westmaas 0 204 0

Onrendabele top complex 601 - Oranjebuurt fase 1 - 3 Strijen -285 0 118

Onrendabele top complex 613 - Sportlaan Strijen 0 0 -630

Onrendabele top complex 616 - Striene Strijen 0 0 875

Onrendabele top complex 618 - 't Kleine Loo Strijen 23 0 13

Onrendabele top complex 620 - Dam fase II Strijen 31 0 23

Onrendabele top complex 621 - A van Vughtstraat Strijensas 10 0 7

Onrendabele top complex 626 - Emmastraat Strijen 0 0 249

Onrendabele top complex 765 - Open Waard Oud-Beijerland 1.048 0 5.555

Onrendabele top complex 769 - Kerk- /Nobelstraat Oud-Beijerland 0 0 580

Onrendabele top complex 783 - Kloosring Oud-Beijerland 8 216 3

Onrendabele top complex 784 - Poortwijk III fase 2a/b Oud-Beijerland 0 0 1.083

Onrendabele top complex 787 - Stravinskipad Oud-Beijerland 7 0 1

Onrendabele top complex 910 - Rembrandtlocatie Oud-Beijerland -206 0 1.024

Onrendabele top complex 921 - Dorpszigt Zuid-Beijerland 4 0 0

Onrendabele top complex 403 Re - W vd Walestraat Heinenoord 154 0 208

Onrendabele top complex 211 Re - Trambaan Maasdam 0 0 17

Onrendabele top complex 282 Re - Leliestraat Zuid-Beijerland 0 0 354

Onrendabele top complex 346 Re - Prins Bernhardstraat Piershil 0 0 11

Onrendabele top complex 432 Re - R Vermaatstraat 's-Gravendeel -2 0 8

Onrendabele top complex 533 Re - Wijk van je Leven Puttershoek 0 0 1.010

Onrendabele top complex 629 Re - Herbestemming Hooistoof Strijen 2 0 11

Onrendabele top complex 788 Re - Croonenburg Oud-Beijerland 23 0 2

Onrendabele top diverse duurzaamheidsprojecten 231 0 0

Gemeente Strijen, bijdrage MFA 0 0 250

Afschrijving boekwaarde ineens i.v.m. sloop vóór einde exploitatie 0 194 0

1.353 3.606 12.174
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Lonen en salarissen

2015 Begroting 2015 2014

Bruto salarissen incl.ziekengeld 4.583 4.689 4.682

Ontvangen ziekengeld -6 0 -22

4.577 4.689 4.660

Per ultimo 2015 zijn er 93 personeelsleden (82 fte's) in dienst (ultimo 2014: 96 resp. 85).

Sociale Lasten

2015 Begroting 2015 2014

Sociale lasten bedrijfsvereniging 695 876 757

695 876 757

Sociale lasten in % van de salarissen 15,2 18,7 16,2

Pensioenlasten

2015 Begroting 2015 2014

Pensioenpremie 790 896 883

Pensioenlasten in percentage van de salarissen 17,3 19,1 18,9

Lasten onderhoud

2015 Begroting 2015 2014

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch) 4.084 4.277 4.157

Onderhoudsuitgaven (cyclisch) 6.350 10.049 6.544

Totaal onderhoudslasten 10.434 14.326 10.701

De onderhoudsuitgaven (exclusief kosten eigen servicedienst) zijn te verdelen in:

2015 Begroting 2015 2014

Mutatie-onderhoud 739 988 938

Klachtenonderhoud 1.620 1.140 1.277

Contractonderhoud 1.223 1.652 1.382

Planmatig onderhoud per woning 788 4.097 667

Planmatig onderhoud per complex 5.562 5.952 5.877

Onderhoudsdeel VvE-bijdrage 502 497 560

Totaal 10.434 14.326 10.701

Leefbaarheid

2015 Begroting 2015 2014

Vastgoed gerelateerde leefbaarheid 207 200 244

Mens gerelateerde leefbaarheid 0 0 0

Totaal 207 200 244

Lasten servicecontracten

2015 Begroting 2015 2014

Gas, water, elektra en schoonmaken 1.412 2.132 1.526

Warmtebemetering 23 0 31

Overige kosten 96 0 108

Onderhoudskosten t.l.v.levering goederen en diensten 19 0 13

Glasverzekering 72 0 61

Totaal 1.622 2.132 1.739
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Kosten uitbesteed werk

2015 Begroting 2015 2014

Uitgaven met betrekking tot nieuwbouw koopwoningen in ontwikkeling 911 0 1.745

Uitgaven met betrekking tot bestaande koopwoningen nog te verkopen 0 0

Ontvangsten met betrekking tot bestaande koopwoningen 0 0

911 0 1.745

De "Kosten uitbesteed werk" worden begroot in samenhang met de opbrengstenpost "Wijziging

in onderhanden werk". Bij de begroting wordt uitgegaan van een netto resultaat van 0 euro.

Overige bedrijfslasten

2015 Begroting 2015 2014

Beheerkosten:

Overige personeelskosten (inclusief inleenkrachten) 1.816 1.144 1.181

Huisvestingskosten 190 180 214

Bestuurskosten 160 100 131

Algemene kosten 2.217 2.078 2.065

Subtotaal beheerkosten 4.383 3.502 3.591

Heffingen:

Belastingen 3.235 3.340 3.176

Verzekeringen 173 228 183

Contributie landelijke federatie 66 68 66

Sectorspecifieke heffingen 5.734 6.025 7.071

Subtotaal heffingen 9.208 9.661 10.496

Overige bedrijfslasten:

Kosten projectontwikkeling 35 110 151

Oninbare vorderingen (huren) 72 80 141

Kosten EPA-rapportages 34 60 49

Kosten IPD/aeDex 87 85 111

HW Duurzaam 0 15 24

Mutatie overige voorzieningen 10 0 18

Diverse bedrijfslasten 923 765 1.396

Subtotaal overige bedrijfslasten 1.161 1.115 1.890

Totaal overige bedrijfslasten 14.752 14.277 15.977

De post "Mutatie overige voorzieningen" betreft de vorming van de voorziening voor te verwachten uitgaven in het kader van

jubileumuitkeringen en/of loopbaanontwikkelingsbudget.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2015 Begroting 2015 2014

Waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 621 839 209

Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende

zaken verkocht onder voorwaarden -464 -901 -161

Totaal 157 -62 48
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Honorering van het bestuur 2015:

De heer Pluimer was het gehele jaar in dienst van HW Wonen.

Honorering Raad van Commissarissen 2015:

Honorering voormalig lid Raad van Commissarissen 2015:

Sinds 25 maart 2015 is de heer P. de Bruijn op inhuurbasis werkzaam bij HW Wonen. De heer De Bruijn was tot juni 2014 lid van de

Raad van Commissarissen van HW Wonen. Voor zijn werkzaamheden in 2015 is op factuurbasis een bedrag in rekening gebracht van

123.246 euro inclusief BTW (101.856 euro exclusief BTW). Er is geen bezoldigingsmaximum in het kader van de WNT van toepassing.

Accountantshonoraria

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantskosten ten laste van het resultaat gebracht:

Controle van de jaarrekening 76 59

Andere controle werkzaamheden 37 14

Fiscale advisering 58 69

Andere niet-controlediensten 56 7

227 149

Per 1 januari 2015 is de WNT 2 in werking getreden. De beloning van de RvC in 2015 is in overeenstemming met de door de vereniging

van toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) vastgestelde beroepsregel. De ontvangen beloning past hiermee binnen de door de

WNT 2 gestelde normbedragen. Op de beloning van de directeur-bestuurder is de overgangsregeling WNT (met een looptijd tot 1 januari

2017) van toepassing. Daarbij moet worden opgemerkt dat binnen het onderdeel ‘beloning betaalbaar op termijn’ het werkgeversdeel VPL

premie is opgenomen ( € 7.749,00 ) terwijl de directeur-bestuurder niet aan de voorwaarden voldoet om op termijn voor een uitkering

vanuit deze regeling in aanmerking te kunnen komen. Dit geeft een vertekend beeld.

Mevrouw A.H.C. van Heijningen is benoemd per 17 april 2015. De overige leden waren gedurende het gehele jaar lid van de Raad van

Commissarissen.

Naam Functie Beloning Belastbare vaste

en variabele

onkosten-

vergoeding

Beloningen

betaalbaar op

termijn

Totaal

De heer W.G. van Hassel voorzitter 19.289 19.289

De heer P.C. van der Linden lid 12.859 12.859

Mevrouw A.H.C. van Heijningen lid 9.073 9.073

De heer P.A. de Lange lid 12.859 12.859

De heer T. van Craaikamp lid 12.859 12.859

Mevrouw M. Wiegman lid 12.859 12.859

De heer J.H. Kets lid 12.859 12.859

Naam Functie Beloning Belastbare vaste

en variabele

onkosten-

vergoeding

Beloningen

betaalbaar op

termijn

Totaal

De heer B.C. Pluimer directeur-bestuurder 140.611 29.622 170.233
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Rentebaten en rentelasten

Rentebaten

2015 Begroting 2015 2014

Geactiveerde rente materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 1.083 1.388 496

Rente financiële vaste activa

Rente op te vorderen BWS-subsidies 0 0 0

Rente op overige financiële vaste activa 25 31 31

Rente op vorderingen 5 0 58

Rente op liquide middelen 78 16 87

Totaal rente baten 1.191 1.435 672

Rentelasten

2015 Begroting 2015 2014

Toegevoegde rente aan:

- egalisatierekeningen 10 0 12

Rente langlopende schulden:

- leningen overheid 677 657 824

- leningen kredietinstellingen (niet geborgd WSW) 0 0 0

- leningen kredietinstellingen (geborgd WSW) 10.105 11.960 10.540

Rentelasten ineffectieve renteswaps 1.499 1.232 1.056

Rente overige schulden 105 0 100

Totaal rente lasten 12.396 13.849 12.532

Belastingenresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

2015 Begroting 2015 2014

Acute belastingen

-Raming verschuldigde vennootschapsbelasting 2015 1.799 1.915 1.922

-Aanvullende raming verschuldigde vennootschapsbelasting 2013 en 2014 -905 -877

Latente belastingen

-Mutatie latente belastingen -522 741 152

Totale belastinglast 372 2.656 1.197

Aanvullende raming verschuldigde vennootschapsbelasting 2015

Mutatie latente belastingen

De mutatie latente belasting heeft betrekking Sloop en herontwikkeling (+34 duizend euro), (Dis)agio leningen (-67 duizend euro), Verkopen

bestaand bezit (-495 duizend euro), Afschrijvingen (1.050 duizend euro).

Over het verslagjaar 2013 was, conform de gehanteerde berekeningsmethodiek (zie hiervoor hoofdstuk 11.5 belastingen), als acute vpb

last een bedrag van 1,92 miljoen euro ingerekend. Na definitieve berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting over het jaar

2014 kon van dit bedrag 0,85 miljoen euro worden teruggenomen. Door verdere optimalisatie van de aangifte over het jaar 2013 kon nog

eens een bedrag van 0,06 miljoen euro worden teruggenomen.
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Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

voor belastingen 76.609.602

Tijdelijke verschillen:

Fiscale afschrijving MVA in exploitatie -5.516.751

Fiscaal lagere afschrijving kantoorpanden 0

Correctie commerciële afschrijving MVA in exploitatie 16.477.915

Correctie overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa -60.022.176

Resultaat deelnemingen 3.145

Fiscaal verkoopresultaat na herinvesteringsreserve -5.495.323

Correctie verkoopopbrengst onroerende goederen -8.774.944

Totaal tijdelijke verschillen: -63.328.134

Permanente verschillen:

- Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 30.946

- Niet fiscaal aftrekbare kosten onderhoud, e.d. -2.733.882

- Correctie lonen en salarissen 4% 30.000

- Diverse correcties 23.458

- Energie-investeringsaftrek -86.237

- Correctie onderhanden werk -307.545

- Correctie toegerekende rente projecten -812.047

- Voorlopige berekeningen opgeleverde projecten 2014 -1.921.789

- Saldo afschrijving en vrijval (dis)agio leningen o/g en u/g -270.238

Totaal permanente verschillen: -6.047.334

7.234.133

Compensabele verliezen 0

Belastbaar bedrag 2015 7.234.133

Verschuldigde vennootschapsbelasting 2015 1.798.533

Het wettelijke belastingtarief bedraagt over de eerste 200 duizend euro 20,0 procent en over het hogere bedrag 25,0 procent.

De hogere effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt door het benutten van fiscale verliescompensatie en fiscaal vrijgestelde

winstbestanddelen. Dit betreft onder meer verschillen in de verwerking van resultaten uit projectontwikkeling, afschrijvingen op het

vastgoed, de verwerking van interest en de fiscaal niet aftrekbare heffing van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.
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7.8 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Ontvangsten van huurders
De ontvangsten betreffen de huren, warmte- en servicekosten en aan huurders doorberekende
reparaties.

Ontvangsten van overige
In 2014 zijn de (aanvullende) suppleties btw pro-rata over de jaren 2005 tot en met 2012
(€ 0,1 miljoen) ontvangen en de teruggevraagde btw inzake projecten (€ 0,4 miljoen) van de
Belastingdienst. Een gedeelte van het laatst genoemde bedrag moet bij oplevering van de
desbetreffende projecten weer worden terugbetaald.

Betalingen aan werknemers
In deze post is opgenomen de salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en overige
personeelskosten (inclusief kosten van uitzendkrachten).

Betaalde winstbelasting
In 2014 is door het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2012 een bedrag van
€ 1,5 miljoen terug ontvangen.

Betalingen aan leveranciers onderhoud
Dit betreft betalingen voor (niet)planmatig onderhoud, overig onderhoud en ontvangsten van
schade uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen (ca. 0,5 miljoen euro). In deze betalingen voor
het onderhoud is een bedrag van circa 3,3 miljoen euro begrepen inzake te activeren
onderhoudskosten.

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen
In 2014 zijn 79 (aangekochte) woningen en het voormalige kantoorpand aan de Langestraat in
’s-Gravendeel verkocht en getransporteerd. 10 woningen zijn aangekocht en hiervan zijn er 9 weer
verkocht. De gemiddelde verkoopopbrengst per woning bedraagt ca. 140 duizend euro met een
bandbreedte tussen de 95 duizend euro en 193 duizend euro.

Financiële vaste activa
Dit betreft de ontvangen aflossing inzake verstrekte leningen.

Ontvangsten uit langlopende leningen
Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van (lopende) projecten en herfinanciering van
leningen.
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8 Overige gegevens

8.1 Statutaire resultaatbestemming
In de statuten is met betrekking tot de bestemming van het resultaat geen bepaling opgenomen.

8.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
Het resultaat is toegevoegd aan de overige reserves.

8.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

8.4 Controle verklaring van de accountant
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Deloitte Deloitte Accountants

B.V. Wilhelminakade 1

3072 AP Rotterdam
Postbus 2031

3000 CA Rotterdam

Nederland

Tel: 088 288 2888

Fax: 088 288 9830
www.deloitte nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

de raad van commissarissen van Stichting HW Wonen

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in dit verslag opgenomen) jaarrekening 2015 van Stichting HW Wonen te Oud-
Beijerland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de
winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

In artikel 127, tweede lid, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is
bepaald dat het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) tot 1 januari van het eerstvolgende
verslagjaar na inwerkingtreding van de Woningwet van toepassing blijft voor de jaarrekening en
het jaarverslag en het onderzoeken en beoordelen van die verslagen door de accountant. Dit
betekent dat voor verslagjaar 2015 het Bbsh zijn kracht heeft behouden voor deze onderwerpen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen inzake de
jaarrekening en het jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste lid van het Bbsh, de
bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Het bestuur van de toegelaten instelling is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT en het controleprotocol in rubriek
A van bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven In het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Member of

Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2016.053123/CP
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de toegelaten instelling. Een controle
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de toegelaten instelling gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Stichting HW Wonen te per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015, in
overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, de bepalingen van en krachtens de WNT
en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 28, onderdeel b, van het Bbsh, voor wat betreft het in dit artikel genoemde
jaarverslag, melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van
toepassing zijnde bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld. en of
de in artikel 2: 392 lid 1 onder g, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens zijn
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

Rotterdam, 20 mei 2016

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA

2016.053123/CP/2
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8.5 Verklaring besteding middelen in het belang van de Volkshuisvesting

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de
volkshuisvesting.

Oud-Beijerland, 20 mei 2016

B.C. Pluimer
Directeur-bestuurder

Aldus goedgekeurd, 20 mei 2016
Raad van Commissarissen

mr. W.G. van Hassel , voorzitter drs. P.C. van der Linden

mr. P.A. de Lange A.H.C. van Heijningen-Karsmakers

Ir. J.H. Kets MiF drs. M. Wiegman

ing. T. van Craaikamp



87

9 Bijlagen

9.1 Woningvoorraad & kengetallen

Verhuureenheden in exploitatatie 2015 2014 2013 2012 2011

Huurwoningen 9.243 9.305 9.381 9.479 9.571

Eenheden in verzorgingshuis 104 104 104 104 153

Overige wooneenheden 525 496 497 484 397

Standplaatsen 3 3 3 4 4

Standplaatsen incl. woonwagens 10 10 10 10 10

Garages 346 346 347 360 359

Bedrijfsruimten / winkels 73 71 71 71 75

Maatschappelijk vastgoed 34 32 33 33 33

Overig bezit 2 2 2 2 2

Totaal 10.340 10.369 10.448 10.547 10.604

Woongelegenheden 2015 2014 2013 2012 2011

Aantal begin boekjaar 9.918 9.995 10.081 10.135 10.230

Sloop 50- 88- 103- 163- 139-

Nieuw 104 80 104 174 92

Aankoop - 1 - - 5

Verkoop 87- 70- 86- 66- 55-

Samengevoegd - - - 1 2

Correctie - - 1-

Aantal einde boekjaar 9.885 9.918 9.995 10.081 10.135

Overige verhuureenheden 2015 2014 2013 2012 2011

Aantal begin boekjaar 451 453 466 469 466

Sloop - 1- 14- 4-

Nieuw - - - 1

Aankoop 4 - - 1 3

Verkoop - 1- 1-

Correctie - - 2 1-

Aantal einde boekjaar 455 451 453 466 469

Verloop verhuureenheden in exploitatie 2015 2014 2013 2012 2011

Aantal begin boekjaar 10.369 10.448 10.547 10.604 10.696

Sloop 50- 89- 117- 167- 139-

Nieuw 104 80 104 175 92

Aankoop 4 1 - 1 8

Verkoop 87- 71- 87- 66- 55-

Samengevoegd - - - 1 2

Correctie - - 1 1- -

Aantal einde boekjaar 10.340 10.369 10.448 10.547 10.604

Aantal verhuureenheden tbv berekening 2015 2014 2013 2012 2011

- aantal woningen per 01/01 9.918 9.995 10.081 10.135 10.230

- aantal woningen per 31/12 9.885 9.918 9.995 10.081 10.135

Gemiddeld aantal woningen 9.902 9.957 10.038 10.108 10.183

- aantal overige vhe's per 01/01 451 453 466 469 466

- aantal overige vhe's per 31/12 455 451 453 466 469

Gemiddeld aantal overige vhe's 453 452 460 468 468

Fictief aantal woningen boekjaar 10.050 10.104 10.187 10.260 10.335
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2015 2014 2013 2012 2011

Kosten onderhoud per woning (€) 1.033 1.045 1.428 1.683 1.678

Kosten beheer per woning (€) 1.001 1.050 1.090 985 983

Reguliere huurverhoging 2,10% 4,00% 4,00% 2,30% 1,30%

Percentage actuele huur vs maximaal redelijk 70% 71% 69% 69% 67%

Percentage actuele huur vs streefhuur 87% 92% 90% 93% 91,60%

Specificatie kosten beheer

totaal

(x € 1.000)

per woning

(x € 1)

totaal

(x € 1.000)

per woning

(x € 1)

totaal

(x € 1.000)

per woning

(x € 1)

Lonen en salarissen 6.063 603 6.461 644 6.301 624

Overige bedrijfslasten 16.586 1.650 16.609 1.655 17.964 1.778

Onderhoudslasten (excl eigen personeel) 10.434 1.038 14.326 1.428 10.701 1.059

Variabale lasten 33.082 3.292 37.396 3.727 34.966 3.461

Af: onderhoudslasten (incl eigen personeel) 10.774- 1.072- 14.747- 1.470- 11.116- 1.100-

Bruto bedrijfslasten 22.309 2.220 22.649 2.257 23.850 2.361

Af: opbrengsten vergoedingen 1.676- 167- 2.030- 202- 1.622- 161-

Af: overige bedrijfsopbrengsten 452- 45- 228- 23- 514- 51-

Af: geactiveerde productie t.b.v. het eigen bedrijf 448- 45- 377- 38- 436- 43-

Netto bedrijfslasten 19.733 1.964 20.014 1.995 21.279 2.106

Af: sectorspecifieke heffingen 5.734- 571- 6.025- 601- 7.071- 700-

Netto bedrijfslasten (excl sectorspecifieke heffingen) 13.999 1.393 13.989 1.394 14.208 1.406

Af: leefbaarheidsuitgaven 207- 21- 200- 20- 244- 24-

Netto bedrijfslasten (excl heffingen en leefbaarheid) 13.792 1.372 13.789 1.374 13.964 1.382

Af: zakelijke lasten 3.408- 339- 3.568- 356- 3.359- 332-

Netto beheerlasten 10.384 1.033 10.221 1.019 10.605 1.050

2014begroting 20152015

Waarde overzicht 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Aantal verhuureenheden 9.885 9.918 9.995 10.081 10.135 10.230 10.085 9.804

Boekwaarde (incl. grond) (x € 1.000) 420.638 357.518 356.362 381.282 384.305 377.952 374.663 303.435

Boekwaarde per woning 42.600 36.000 35.700 37.800 37.900 36.900 37.200 27.800

Bedrijfswaarde (incl. grond) (x € 1.000) 565.008 470.011 466.584 527.908 526.192 512.323 524.603 407.028

Bedrijfswaarde per woning 57.200 47.400 46.700 52.400 51.900 50.100 52.000 38.700

Marktwaarde (bruto) (x € 1.000) 1.108.083 1.077.280 1.037.445 1.042.611 1.101.144 1.136.525 1.135.299

Marktwaarde per woning 112.100 108.600 103.800 103.400 108.600 111.100 112.600 -

Marktwaarde (WOZ-waarde) (x € 1.000) 1.455.839 1.513.115 1.636.463 1.714.407 1.722.883 1.756.293 1.717.655 1.708.728

Marktwaarde per woning 147.300 152.600 163.700 170.100 170.000 171.700 170.300 174.300

Ontwikkeling netto exploitatiekasstroom ver vhe 2015 2014 2013 2012 2011

Huur 6.537 6.340 5.996 5.774 5.581

-/- Netto bedrijfslasten 1.033 1.050 1.279 1.338 1.340

-/- Onderhoud 1.022 1.045 1.428 1.683 1.678

-/- Rentelasten 1.234 1.240 1.271 1.281 1.268

-/- Vennootschapsbelasting - - - - -

Rentebaten + overheidsbijdragen 119 66 53 123 115

Netto exploitatiekasstroom 3.367 3.071 2.071 1.595 1.411
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Ontwikkeling financieringsbehoefte

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Waarde financiële vaste activa 8.153 8.641 6.793 6.732 6.741 5.443 5.428

Waarde materiële vaste activa (bedrijfswaarde) 470.011 565.008 704.858 743.158 793.480 815.267 853.162

Waarde activa in ontwikkeling 8.188 17.614 5.128 12.261 3.773 10.621 0

Af: langlopende schulden (incl. financieringsbehoefte) 306.484 303.906 331.864 340.756 342.963 337.590 329.946

Financieringsruimte (excl. werkkapitaal) 179.869 287.356 384.915 421.395 461.031 493.741 528.644

Vlottende activa 17.576 16.014 3.064 1.157 1.939 1.290 1.254

Kortlopende schulden 13.967 15.727 13.942 14.210 14.222 14.111 14.251

Te verrekenen vennootschapsbelasting 1.687 2.975 2.676 4.944 5.199 5.445 5.945

Financieringsruimte (incl. werkkapitaal) 181.791 284.668 371.361 403.398 443.549 475.475 509.702

Loan to Value (o.b.v. bedrijfswaarde) 62,6% 51,9% 48,2% 47,1% 44,8% 42,8% 40,6%

Loan to Value (excl.vennootschapsbelasting) 63,0% 52,4% 48,6% 47,7% 45,5% 43,5% 41,3%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Waarde financiële vaste activa 8.153 8.641 6.793 6.732 6.741 5.443 5.428

Waarde materiële vaste activa (woz-waarde) 1.513.115 1.455.839 1.484.956 1.514.655 1.544.948 1.575.847 1.607.364

Waarde activa in ontwikkeling 8.188 17.614 5.128 12.261 3.773 10.621 0

Af: langlopende schulden (incl. financieringsbehoefte) 306.484 303.906 331.864 340.756 342.963 337.590 329.946

Financieringsruimte (excl. werkkapitaal) 1.222.972 1.178.188 1.165.013 1.192.892 1.212.499 1.254.321 1.282.846

Vlottende activa 17.576 16.014 3.064 1.157 1.939 1.290 1.254

Kortlopende schulden 13.967 15.727 13.942 14.210 14.222 14.111 14.251

Te verrekenen vennootschapsbelasting 1.687 2.975 2.676 4.944 5.199 5.445 5.945

Financieringsruimte (incl. werkkapitaal) 1.226.581 1.178.475 1.154.135 1.179.839 1.200.216 1.241.500 1.269.849

Loan to Value (o.b.v. bedrijfswaarde) 19,8% 20,5% 22,9% 23,1% 22,8% 22,0% 21,3%

Loan to Value (excl.vennootschapsbelasting) 19,9% 20,7% 23,1% 23,4% 23,2% 22,4% 21,6%
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Direct rendement in relatie tot het geïnvesteerde vermogen

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bedrijfsresultaat (incl. vennootschapsbelasting) 17.761 87.286 12.436 16.699 20.248 19.384 18.389

Verkoop onroerende zaken -7.901 -8.775 -2.265 -2.603 -2.685 -2.144 -1.733

Overige waardeveranderingen 3.793 -59.865 21.312 19.877 17.698 17.691 20.680

Afschrijvingen 16.810 16.478 951 968 873 837 743

Mutatie balansposten 5.175 9.147 995 2.133 191 780 542

Totaal operationele kasstroom 35.638 44.270 33.429 37.074 36.325 36.548 38.621

Bij: fiscale componenten 1.687 2.975 2.676 4.944 5.199 5.445 5.945

37.326 47.245 36.105 42.018 41.524 41.993 44.566

Gemiddelde balanswaarde 357.518 420.638 459.201 482.236 514.549 518.393 540.695

Gemiddelde bedrijfswaarde 470.011 565.008 704.858 743.158 793.480 815.267 853.162

Gemiddelde marktwaarde 1.077.280 1.108.083 1.141.993 1.180.635 1.219.248 1.242.454 1.279.374

Rendement (o.b.v balanswaarde) 9,97% 10,52% 7,28% 7,69% 7,06% 7,05% 7,14%

Rendement (o.b.v bedrijfswaarde) 7,58% 7,84% 4,74% 4,99% 4,58% 4,48% 4,53%

Rendement (o.b.v marktwaarde) 3,31% 4,00% 2,93% 3,14% 2,98% 2,94% 3,02%

Rendement (excl.vennootschapsbelasting) 7,94% 8,36% 5,12% 5,65% 5,23% 5,15% 5,22%

Interest dekkingsratio

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Operationele kasstroom (A) 35.638 44.270 33.429 37.074 36.325 36.548 38.621

Rentelast (B) 12.633 12.538 11.790 11.973 11.948 11.774 11.290

Interest dekkingsratio 2,8 3,5 2,8 3,1 3,0 3,1 3,4

Interest dekkingsratio (excl.vennootschapsbelasting) 3,0 3,8 3,1 3,5 3,5 3,6 3,9

Rentelast 12.633 12.538 11.790 11.973 11.948 11.774 11.290

Aflossing leningen o/g 30.369 23.377 31.334 28.517 25.031 22.595 24.784

Debt service coverage ratio 1,0 1,5 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1

Vrije kasstroom (A-B) 23.005 31.732 21.639 25.101 24.377 24.774 27.331

Verkopen 7.901 8.775 2.265 2.603 2.685 2.144 1.733

Totaal kasstroom 30.906 40.507 23.904 27.704 27.062 26.918 29.064

Vermogenseis 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Investeringsvolume 123.624 162.027 95.616 110.816 108.248 107.672 116.256

Investeringsvolume (exc.vennootschapsbelasting) 130.374 173.928 106.320 130.592 129.044 129.452 140.036

Investerings- /financieringsratio

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Kasstromen uit investeringen (A) 27.601 38.021 54.949 33.113 25.994 19.619 19.168

Af : Kasstromen uit verkopen 16.589 15.142 15.171 13.867 11.004 8.559 7.908

Vrije kasstroom 23.005 31.732 21.639 25.101 24.377 24.774 27.331

Saldo (B) -11.993 -8.854 18.139 -5.855 -9.387 -13.714 -16.071

Investerings-/financieringsratio 43% 23% -33% 18% 36% 70% 84%



91

9.2 Waarde vastgoedportefeuille (per kern, per type)

Kern vhe type Aantal

vhe's

Gemiddeld

bouwjaar

Gemiddelde

netto-huur

Gemiddelde

GBO

Totale

WOZ-waarde

(x € 1.000)

Totale

leegwaarde

(x € 1.000)

Totale

marktwaarde

(x € 1.000)

Heinenoord 396 1969 519 90 55.482 63.573 41.238

Eengezinswoningen 246 1969 525 91 38.217 42.915 26.173

Meergezinswoningen 107 1987 506 82 13.846 15.488 10.719

Overige wooneenheden 10 2010 0 746 777 2.240 1.627

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 7 1727 2.056 289 2.200 2.643 2.451

Garage 26 1966 65 20 442 286 268

Maasdam 278 1977 513 78 41.970 46.922 28.906

Eengezinswoningen 219 1973 503 76 33.265 36.306 22.395

Meergezinswoningen 59 1992 551 82 8.705 10.616 6.511

Mijnsheerenland 251 1975 529 87 38.836 44.155 27.378

Eengezinswoningen 180 1967 524 88 28.665 32.570 19.744

Meergezinswoningen 71 1995 542 83 10.171 11.585 7.634

Puttershoek 1.326 1946 548 100 181.325 205.595 138.567

Eengezinswoningen 566 1959 492 80 82.307 92.502 57.277

Meergezinswoningen 406 1996 523 76 58.173 67.014 44.522

Overige wooneenheden 293 2013 1.355 709 33.824 39.131 30.169

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 3 1980 854 188 1.365 1.076 1.012

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 12 1496 3.549 448 4.859 5.382 5.130

Garage 46 1415 51 16 797 490 458

s-Gravendeel 1.396 1984 482 80 182.996 197.866 137.057

Eengezinswoningen 534 1975 520 97 80.226 90.551 60.461

Meergezinswoningen 609 1990 536 72 86.269 94.257 65.315

Overige wooneenheden 55 2000 4.859 1.436 10.801 8.413 6.932

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 4 1998 1.710 356 2.106 1.264 1.186

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 13 2001 756 108 1.349 1.431 1.340

Garage 181 1992 46 18 2.245 1.951 1.823

Westmaas 206 1974 526 84 30.938 34.189 21.143

Eengezinswoningen 146 1969 496 82 21.981 24.599 14.718

Meergezinswoningen 58 1986 478 78 7.929 8.651 5.548

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 1 2015 1.773 158 277 178 166

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 1 2008 6.325 584 751 761 711

Strijen 1.130 1978 541 91 154.632 169.817 113.304

Eengezinswoningen 610 1974 523 91 88.116 99.701 62.759

Meergezinswoningen 423 1991 501 67 53.550 58.710 39.997

Overige wooneenheden 86 1489 6.323 1.618 7.259 7.426 6.860

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 7 2005 854 569 4.966 3.147 2.947

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 4 1506 1.195 415 741 832 740

Klaaswaal 308 1982 536 78 44.770 47.455 31.095

Eengezinswoningen 159 1976 538 79 26.166 28.309 17.539

Meergezinswoningen 137 1987 495 71 17.187 17.693 12.199

Overige wooneenheden 7 2009 0 460 773 624 582

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 5 2009 1.743 139 644 830 775

Numansdorp 1.128 1979 554 89 172.796 188.138 120.895

Eengezinswoningen 666 1972 552 89 107.785 122.097 75.088

Meergezinswoningen 392 1989 498 73 52.476 56.122 36.547

Overige wooneenheden 64 2003 312 863 9.196 6.800 6.345

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 2 1999 0 69 168 137 130

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 4 2006 6.937 585 3.171 2.981 2.785
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Kern vhe type Aantal

vhe's

Gemiddeld

bouwjaar

Gemiddelde

netto-huur

Gemiddelde

GBO

Totale

WOZ-waarde

(x € 1.000)

Totale

leegwaarde

(x € 1.000)

Totale

marktwaarde

(x € 1.000)

Goudswaard 232 1973 565 89 32.000 37.601 25.637

Eengezinswoningen 191 1970 515 81 26.925 30.617 20.223

Meergezinswoningen 28 1993 538 77 3.872 4.202 2.850

Overige wooneenheden 13 2009 10.737 1.936 1.203 2.782 2.564

Nieuw-Beijerland 275 1978 526 86 40.835 45.787 29.437

Eengezinswoningen 229 1974 524 88 34.512 39.884 25.212

Meergezinswoningen 31 2003 473 61 3.984 4.056 2.747

Overige wooneenheden 13 2004 353 100 1.657 1.339 1.004

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 2 2009 1.596 136 682 509 475

Piershil 132 1979 491 77 18.451 20.292 13.354

Eengezinswoningen 78 1968 496 87 11.203 13.351 8.336

Meergezinswoningen 54 1995 485 63 7.248 6.941 5.018

Zuid-Beijerland 357 1979 523 82 48.893 56.315 36.773

Eengezinswoningen 249 1973 536 83 34.808 41.123 26.191

Meergezinswoningen 82 1995 527 80 12.045 12.873 8.417

Overige wooneenheden 6 2006 0 56 540 676 631

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 3 2006 1.939 294 702 996 930

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 3 2006 1.143 133 588 458 428

Garage 14 1968 54 13 210 189 176

Oud-Beijerland 2.770 1980 549 84 392.255 445.235 292.130

Eengezinswoningen 1.528 1973 587 93 247.691 284.470 179.330

Meergezinswoningen 1.045 1987 472 68 130.702 146.656 99.680

Overige wooneenheden 81 2003 811 228 6.485 5.755 5.303

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 3 1993 3.709 360 1.162 1.212 1.133

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 34 1999 1.796 150 4.778 5.822 5.451

Garage 79 1989 80 22 1.437 1.320 1.234

Dordrecht 128 1981 561 75 14.075 15.227 10.985

Eengezinswoningen 21 2007 711 66 3.340 3.717 2.874

Meergezinswoningen 107 1976 532 76 10.735 11.510 8.110

Zwijndrecht 25 2000 588 75 5.235 5.647 3.190

Meergezinswoningen 25 2000 588 75 5.235 5.647 3.190

Rotterdam 2 1965 586 193 350 338 316

Overige wooneenheden 1 1920 234 189 175 163 152

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 1 2009 937 196 175 175 163

EindtotaalEindtotaal 10.340 1976 534 86 1.455.839 1.624.153 1.071.405
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