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Bestuursverslag
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1 Het bestuur blikt terug en kijkt vooruit 
In dit verslagjaar blikken wij terug…..en kijken wij vooruit. Het jaar 2018 was het laatste jaar van ons ondernemingsplan over 

de periode 2015-2018. En daarmee ook het jaar waarin wij ons nieuwe ondernemingsplan voor 2019-2022 hebben 

gepresenteerd. Het jaar 2018 is daarmee bij uitstek een jaar waarin zowel is teruggeblikt als vooruitgekeken.  

Daarbij is het meest opvallend dat het verschil tussen het begin en het eind van deze ondernemingsplanperiode significant is. 

In een hoog en snel tempo is de wereld veranderd, is Nederland veranderd en is ook ons werk in de corporatiesector 

veranderd. In ons werkgebied van de Hoeksche Waard komt dat het meest treffend tot uiting in de kanteling van een 

tijdsgewricht. Werd bij aanvang in 2015 nog gewerkt met gedachten en scenario’s van economische tegenwind, enorme 

demografische veranderingen en mogelijke krimp van de bevolking, draait eind 2018 de economie (voor de meeste mensen) 

op volle toeren en staan we gesteld voor heel andere opgaven dan bij de samenstelling van ons plan voor de periode 2015-

2018. 

 

Terugblikkend op dit ondernemingsplan kan worden geconstateerd dat de meeste gestelde doelen zijn bereikt. De 

woningvoorraad voor de primaire doelgroep is op orde, de wachttijden voor een woning zijn onder controle en het huurbeleid 

is gematigd, waarmee wij vooruitlopen op en verder gaan dan het nieuwe sociaal huurakkoord. De energieprestatie van onze 

woningen is verbeterd. 

De bedrijfslasten zijn fors gereduceerd en liggen nu op het landelijk gemiddelde. HW Wonen is financieel gezond (gebleven) 

en heeft daardoor een goede uitgangspositie voor het realiseren van haar doelstellingen.  

 

Van een aantal doelen is gedurende de planperiode het accent van de invulling anders gelegd, dan wel is de uitvoering nog 

niet voltooid. Onze samenwerking op het terrein van wonen-welzijn-zorg, een belangrijk speerpunt om vitale kernen in ons 

werkgebied te realiseren, heeft verder gestalte gekregen. Echter niet in de vorm van gebiedsondernemingen waarover 

destijds werd gesproken. Onze gezamenlijke zoektocht met partners leidde tot meer gebieds- en kerngericht samenwerken, 

echter zonder dat daar persé een separate onderneming voor nodig bleek te zijn. Om in te spelen op alle veranderingen in 

ons werkveld en de vereisten van de in 2015 definitief ingevoerde nieuwe woningwet, is de interne organisatie fors 

aangepast. Gebaseerd op de principes van meer zelfsturing, zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid is een model 

geïntroduceerd dat ook leidt tot minder managementlagen. Dit heeft geleid tot meer slagvaardigheid en ontwikkeling van onze 

medewerkers.  

 

Het bestuur betreurt het niet behalen van de nagestreefde klanttevredenheid van minimaal een 8 in de landelijke benchmark. 

Met deze uitkomst zijn wij als bestuur niet tevreden. Wij werken hard aan de verdere verbetering hiervan. 

 

Ook voor de komende ondernemingsplanperiode, waarvan het jaar 2019 nu voorligt, zijn onze voornemens onverminderd 

ambitieus. Vooruitkijkend naar het komende ondernemingsplan 2019-2022 komt een aantal ontwikkelingen bij elkaar. De in 

2015 herziene woningwet is geëvalueerd. Naar verwachting zal dit leiden tot aanpassingen die van invloed  zijn op de 

activiteiten die HW Wonen geacht wordt uit te voeren. In de Hoeksche Waard is na de gemeentelijke herindeling met ingang 

van 1 januari 2019 nog slechts sprake van één gemeente in plaats van vijf. Dit leidt voor HW Wonen tot een eenduidiger 

aanspreekpunt en verbeterde mogelijkheden tot integratie van beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook zal voor 

het vastgestelde woningbouwprogramma de update van het woningmarktonderzoek van Companen uit 2016 van grote 

invloed zijn. De breed gedragen verwachting is dat hiermee een bijgesteld beeld zal ontstaan van de lange termijn 

woningbouwopgave in de Hoeksche Waard.  

 

Mede ingegeven door grote maatschappelijke druk over “de nieuwe woningnood” in vrijwel alle sectoren en doelgroepen kan 

niet anders dan dat een uitermate boeiende ondernemingsplan-periode voor ons ligt. HW Wonen heeft al meer dan 100 jaar 

de belangwekkende rol van huisvesting voor de minst draagkrachtigen in onze samenleving te garanderen en op economisch 

verantwoorde wijze duurzaam vorm te geven. In het huidig tijdsgewricht met grote technologische vernieuwingen en ook vaak 

politieke wispelturigheid is dit geen sinecure.  De opgave op het gebied van verduurzaming blijft omvangrijk en is complex 

vanwege de techniek die zich nog zeer snel aan het ontwikkelen is. Toch zien wij onszelf hierbij als initiator in ons werkgebied 

en met ons aandeel van ca. 1/3 van de totale woningvoorraad in de Hoeksche Waard voelen wij ook de verplichting om het 

voortouw te nemen. Niet alleen voor onze huidige huurders, maar ook voor de toekomst van hun (klein)kinderen.  

 

De totale opgave van de corporatiesector staat hiermee sterk onder druk. Toenemende bouwkosten, oplopend woningtekort, 

huisvesting van bijzondere doelgroepen, toenemende belastingdruk, enzovoort. Het wordt hierdoor steeds moeilijker om onze 

doelgroep te bedienen, wat de sociale en economische tweedeling in onze samenleving alleen nog maar groter maakt. In dit 

kader zijn de verwachtingen richting HW Wonen hoog. Met de beschikbare middelen zullen continu keuzes gemaakt moeten 

worden tussen snelheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Wij hebben onze samenwerkingspartners (w.o. het Huurdersplatform, 

het Marktberaad, de nieuwe gemeentelijke organisatie, zorg- en welzijnspartijen) daarbij hard nodig en wij investeren daar 

dus ook veel in.  
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Organisatie en medewerkers zijn dankbaar dat Ben Pluimer, na zijn ziekte, zijn werkzaamheden weer heeft kunnen 

oppakken. In dit verslagjaar bereidt het bestuur van HW Wonen zich, samen met de Raad van Commissarissen, voor op het 

terugtreden van Ben Pluimer als bestuurder in de loop van 2020. Tijdig worden daarvoor de benodigde procedures in gang 

gezet, opdat samen met medewerkers, huurders en belanghouders er geen onnodige lacunes ontstaan in de bestuurlijke 

continuïteit.  

 

Afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van onze commissaris Peter de Lange. Wij danken hem voor zijn inzet voor HW 

Wonen. 

 

Onze inzet blijft onverminderd om het realiseren van onze doelen meer dan ooit samen met onze belanghouders uit te 

voeren. Voor de vitaliteit in de Hoeksche Waard is nauwe samenwerking nodig tussen woningcorporatie, huurders, 

gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en marktpartijen. HW Wonen heeft er alle vertrouwen in dat onze organisatie met alle 

collega’s daarvoor in de afgelopen jaren een stevige basis heeft gelegd en zet zich in voor verdere uitbouw daarvan.  

Wij zijn iedereen erkentelijk voor de manier waarop dat ook in het afgelopen jaar weer is gebeurd, en wij blijven elkaar daarbij 

hard nodig hebben. 

Ongetwijfeld doet u ook dit nieuwe jaar weer met ons mee!! 
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2 Wat deden wij in 2018? 
2.1 Huisvesten van onze doelgroepen 

In de Hoeksche Waard hebben wij 9.052 (stand 1 januari 2018) woningen en appartementen in ons bezit. Daarmee bieden wij 

bijna 30% van de huishoudens in de Hoeksche Waard een dak boven het hoofd. Ons primaire doel is om mensen met een 

bescheiden inkomen te huisvesten. Bij de woningtoewijzing gaat verder bijzondere aandacht uit naar de doelgroepen 

senioren en starters. 

 

Klantbediening 

HW Wonen hecht grote waarde aan een goede dienstverlening aan haar klanten. Niet alleen onze klanten hebben belang bij 

een goede dienstverlening, maar ook wijzelf: want tevreden klanten dragen uiteindelijk bij aan een efficiënte werkwijze van de 

organisatie. 

 

Dat is ook de reden dat wij onze kwaliteit van dienstverlening laten meten. Dit laten wij uitvoeren door het KWH 

(Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Deze meting vindt plaats op de onderdelen Woning zoeken, Nieuwe 

woning, Huur opzeggen en Reparaties. Het gemiddelde cijfer bedroeg 7,7 in 2018. In 2017 was het gemiddelde cijfer 7,6. 

 

Evenals in 2017 was ook in 2018 het dagelijks onderhoud een punt van aandacht. Medio 2018 zijn we voor de westkant van 

de Hoeksche Waard gewisseld van regie-aannemer.  Dit heeft geleid tot verdergaande ketenintegratie. De aannemer heeft 

een aantal werkplekken in ons pand, waardoor de communicatie en daadkracht bij onderhoudsverzoeken aanzienlijk zijn 

verbeterd. Hiermee is op het gebied van de klantwaardering een opgaande lijn ingezet.  

 

Taskforce Klantvisie 

Om onze klanttevredenheid nog verder te optimaliseren hebben wij de Taskforce Klantvisie opgericht. De leden van de 

Taskforce Klantvisie brengen knelpunten omtrent de klanttevredenheid in kaart en dragen oplossingen en initiatieven aan. 

Belangrijke uitkomsten tot nu toe zijn ‘first time fix’ bij onderhoud, het vergroten van de huurdersbetrokkenheid door hen 

advies te vragen bij bepaalde kwesties en verbetering van de presentatie van het woningaanbod.  

 

Online dienstverlening en klantportaal 

Eén van onze pijlers in het ondernemingsplan is het verder uitbreiden en professionaliseren van onze (digitale) 

dienstverlening. Een belangrijke doelstelling hierbij is het uitbreiden van onze 24-uurs dienstverlening via het klantenportaal 

Mijn HW Wonen. Achter de schermen werken wij continue aan het digitaliseren en optimaliseren van onze processen en 

komen er steeds meer functionaliteiten voor de huurder beschikbaar in ons klantenportaal Mijn HW Wonen. 

Het verbeteren en uitbreiden van de online dienstverlening is enkel effectief als onze huurders hier ook gebruik van maken. 

Om het aantal huurders met een account voor het klantenportaal uit te breiden is daarom in 2017 een gerichte eindejaarsactie 

uitgevoerd, met als doel het aantal registraties te vergroten van 30% eind 2016 naar 40%. Deze actie was succesvol en heeft 

geresulteerd in het feit dat 47% van onze huurders inmiddels een account heeft. 

 

Belangrijke speerpunten zijn het ontsluiten van de digitale correspondentie en het verzenden van digitale notificaties wanneer 

er nieuwe berichten in het klantenportaal staan.   

 

Huurverhoging 

Huurders met een account in het klantenportaal krijgen sinds 2018 de huurverhoging digitaal aangeboden. Doordat dit proces 

volledig is gedigitaliseerd is de kwaliteit van de data verbeterd en de informatie omtrent de huurverhoging sneller beschikbaar.  

 

Huurverhogingsbezwaar 

In aansluiting op de huurverhoging is ook het proces van het huurverhogingsbezwaar gedigitaliseerd en dossiermatig 

verwerkt in het systeem. Ook dit geeft een versnelling in het proces doordat het genereren, archiveren en versturen van de 

correspondentie op een digitale manier plaatsvindt. 

 

 

Overige procesoptimalisaties 

Naast het digitaal aanbieden van de huurverhoging is er samen met woningcorporatie Poort6 een huurincasso-applicatie 

ontwikkeld. Deze applicatie sluit aan bij de informatie die wij gebruiken binnen de overige frontoffice processen tijdens 

klantinteractie. 

Doordat er veel administratieve taken uit het proces zijn gedigitaliseerd is er meer tijd om in contact te komen met de huurder 

en is er meer inzicht in de toedracht van de huurachterstand. Door dit inzicht kunnen wij de huurder met een huurachterstand 

een maatwerkoplossing bieden door middel van diverse profielen die zijn uitgedacht binnen het systeem. 
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Wij zien nu al dat het gemiddeld aantal huurachterstanden daalt. Nog belangrijker is dat het aantal huurachterstanden dat we 

uitbesteden aan de deurwaarder aanzienlijk afneemt. 

 

Contractmanagement 

Een ander belangrijk proces waar veel energie in is gestoken is het Contractenproces. Samen met de leverancier is het 

proces vanuit diverse invalshoeken bekeken en hebben we een nieuw functioneel ontwerp gemaakt. Op basis van dit 

functioneel ontwerp is de software ingericht en verwachten we medio februari 2019 de applicatie, ter verdere optimalisatie van 

het contractenproces, in gebruik te nemen. 

 

Dagelijkse Onderhoudsprocessen 

Net als voorgaande jaren zetten we in op de doorontwikkeling van onze dagelijkse onderhoudsprocessen. De 

onderhoudsprocessen zijn beter afgestemd op de ketendeelnemers, waardoor afspraken helder zijn en meer informatie 

beschikbaar is om het proces met elkaar te beheersen. Eind 2018 is de koppeling met onze tweede (nieuwe) regie-aannemer 

opgezet. Hierdoor komen opdrachten die huurders in het klantportaal aanmaken of die ons eigen Klantservice centrum in het 

medewerkersportaal aanmaakt, direct binnen in het systeem van de ketenaannemer. Dit levert een grote tijdsbesparing op, 

verkleint de foutgevoeligheid en vergroot de transparantie in de keten. Verder hebben er gesprekken plaatsgevonden om te 

gaan werken met XML-facturen en een verplichtingenadministratie. Ook hiermee wordt de administratieve lastendruk 

aanzienlijk verlaagd.  

 

Primair systeem 

Het afgelopen jaar heeft er, samen met een afvaardiging uit de organisatie en het bestuur, een heroriëntatie plaatsgevonden 

op het primaire bedrijfssysteem. Wij hebben hiervoor diverse andere corporaties geïnterviewd om inzicht te krijgen in de 

mogelijkheden, procesvoordelen en gebruikerstevredenheid bij de medewerkers van andere bedrijfssystemen. Er zijn ook 

gesprekken geweest met onze huidige ERP-leverancier (NCCW). Uiteindelijk hebben we op basis van deze inzichten 

(wensen en knelpunten) en het nieuwe ondernemingsplan een traject opgezet om de komende twee jaar het systeem op zes 

punten te optimaliseren. Focus ligt hierbij op het verminderen van administratie handelingen, digitalisering van het proces, de 

informatievoorzieningen en rapportages en het aanbieden van een platform waar huurders al hun huurzaken eenvoudig 

kunnen regelen.  

 

ICT Benchmark 

HW Wonen heeft in 2018 voor de 6e keer deelgenomen aan de ICT-benchmark ( wTCO2017, Total Cost of Ownership voor 

woningcorporaties). De resultaten uit deze benchmark gebruiken we voor verbetering van processen en dienstverlening. De 

belangrijkste conclusies zijn hieronder weergegeven: 

▪ De gemiddelde ICT-kosten per verhuureenheid liggen gelijk aan het niveau van de benchmark voor corporaties (€ 157 

per verhuureenheid).  

▪ De ICT-volwassenheid van HW Wonen ligt boven het gemiddelde van de benchmark. De positieve trend hierin van de 

afgelopen jaren zet daarmee door. 

▪ HW Wonen heeft lage kosten als het gaat om hard en-software, ook de ICT-personeelskosten liggen relatief laag. 

 

 

Passend toewijzen aan de doelgroep 

Woningcorporaties moeten sinds 1 januari 2016 woningen toewijzen volgens de nieuwe regels voor passend toewijzen. Het 

passend toewijzen is een vervolgmaatregel op de Staatssteunregeling. Waar bij de Staatsteunregeling woningzoekenden met 

een te hoog inkomen worden uitgesloten van toetreding tot de gereguleerde woningmarkt, geldt voor het passend toewijzen 

dat binnen de gereguleerde woningmarkt een inkomensonderscheid wordt gemaakt. Met de nieuw ingevoerde maatregelen 

wil de overheid voorkomen dat woningzoekenden met de laagste inkomens in te dure gereguleerde woningen terechtkomen. 

Hiermee wordt gerealiseerd dat de kosten voor huurtoeslag beperkt worden en de woonlasten voor de primaire doelgroep 

betaalbaar blijven. 
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Passend toewijzen (prijspeil 2018) 

Type huishouden 

Huishoud-

inkomen  

per jaar 

Contracthuurprijs 

 bij toewijzing 
  

-<€ 597,30 -<€ 640,14 -<€ 710,68 

Eénpersoons <AOW-grens < € 22.100  > 95% <5% 

Tweepersoons <AOW-grens < € 30.000 > 95% <5% 

Drie- en meerpersoons <AOW-grens < € 30.000 > 95% <5% 

Eénpersoons >AOW-grens < € 22.100 > 95% <5% 

Tweepersoons >AOW-grens < € 30.050 > 95% <5% 

Drie- en meerpersoons >AOW-grens < € 30.050 > 95% <5% 

 

 Passend  Niet passend 

 

HW Wonen volgt de ontwikkeling van het aantal reacties dat woningzoekenden gemiddeld nodig hebben voor toewijzing van 

een woning. Voor 2018 zijn gemiddeld 39 reacties benodigd. Dit is op basis van een gewijzigde systematiek, waarbij nu ook 

urgenten en mensen die 0-10 reacties nodig hebben, zijn meegenomen. Hierdoor ontstaat een zuiverder beeld. Op basis van 

het toewijzingsmodel betekent dit dat de gemiddelde wachttijd 20 weken is. Ten opzichte van omringende regio’s is dat een 

zeer acceptabel niveau. Geconstateerd kan worden dat de additionele huisvesting van statushouders (zie hierna) goed kon 

worden opgevangen. 

 

In 2018 hebben wij 584 woningen verhuurd waarvan 514 woningen (88%) vallen onder de Staatssteunregeling en waarbinnen 

424 woningen een huurprijs hebben tot de hoge aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. Van de nieuwe sociale verhuringen 

werden 344 woningen toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens. 

 

 

Huisvesten van statushouders  

De gehele taakstelling voor de huisvesting van Statushouders in de Hoeksche Waard voor 2018 betrof 124. Inclusief het 

resterende saldo van 1 vanuit 2017, bestond in 2018 de opgave om 125 statushouders te huisvesten. 

 

Het afgelopen jaar zijn er in totaal 110 Statushouders gehuisvest, waarvoor 25 woningen (84 statushouders) aan de markt 

zijn onttrokken. De overige statushouders (26) zijn voortgekomen uit gezinsherenigingen waar geen woningonttrekking heeft 

plaatsgevonden.  

 

Mutaties  

Overzicht van de leeggekomen woningen in de bestaande woningvoorraad per gemeente: 

 
 

In bovenstaande tabel zijn onze woningen in de Hoeksche Waard per 1 januari 2018 opgenomen. Ons totale woningbezit 

omvat per 1 januari 2018 in totaal 9.052 woningen (2017: 9.131 woningen). De mutatiegraad was 6,65% in 2018 en is iets 

lager dan in voorgaande jaren (2017: 7,61%). Het aantal mutaties (603) is niet gelijk aan het aantal nieuwe verhuringen (584, 

zie hierna). Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door woningverkopen en nieuw opgeleverde woningen. 

 

  

Kern - Gemeente
Aantal woningen      

1-1-2018
Mutaties 2018

Mutatiegraad 

2018

Aantal woningen      

1-1-2017
Mutaties 2017

Mutatiegraad 

2017

Binnemaas 3.149 229 7,27% 3.181 248 7,80%

Strijen 1.016 67 6,59% 1.026 92 8,97%

Cromstrijen 1.345 84 6,25% 1.348 111 8,23%

Korendijk 934 63 6,75% 942 68 7,22%

Oud-Beijerland 2.608 160 6,13% 2.634 176 6,68%

Totaal HW Wonen 9.052 603 6,66% 9.131 695 7,61%
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Verhuringen 

Overzicht van de verhuringen naar huurklasse en inkomen: 

 
Huurincasso 

Het huurincassoproces is de afgelopen jaren steeds verder geoptimaliseerd. Onze huurders worden na het signaleren van 

huurachterstanden eerder en persoonlijker benaderd. Op deze manier proberen wij, samen met onze huurders, vroegtijdig 

naar financiële oplossingen te zoeken. Wij bieden hen handreikingen, kansen en perspectief waar nodig. 

 

Als sluitstuk van ons optimalisatieproject hebben wij het plan om een goede aansluiting te realiseren tussen onze 

deurwaarders en ons vernieuwde huurincassoproces. Tevens zullen wij in gesprek blijven met onze sociale ketenpartners om 

de onderlinge afspraken en samenwerking te verbeteren. Zo werken wij samen met de gemeente en overige partners en is er 

een convenant gerealiseerd met als primaire doelstelling om problematische schulden te voorkomen. Meer informatie 

hierover is te vinden op de website: https://www.voorhetzelfdegeld.org . 

 

Samen met woningcorporatie Poort6 uit Gorinchem en onze softwareleverancier hebben wij gewerkt aan de ontwikkeling van 

een integrale creditmanagementoplossing. Sinds oktober 2018 zijn we gestart met deze nieuwe oplossing. Met behulp van dit 

systeem kunnen we een efficiënter en actiever huurincasso-proces uitvoeren. Binnen deze oplossing wordt gewerkt met 

standaard workflows en voorgedefiniëerde acties per huurder met voldoende flexibiliteit om maatwerk te kunnen leveren per 

geval als dat nodig is. 

 

Alle inspanning heeft geresulteerd in een verbetering van onze prestaties. Waar we extra trots op zijn is een forse daling van 

het aantal ontruimingen en deurwaarderdossiers ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal betalingsregelingen en ons 

huurachterstandspercentage is stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. 

 

Oninbare vorderingen 

Eind 2018 zijn alle dossiers met betrekking tot de “Huur” en “Overige vorderingen” opnieuw beoordeeld. Uit dit onderzoek 

blijkt 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 € 36.000 (2017: € 124.000) ten 

laste van de voorzieningen gebracht. Na deze afboeking en aanvullende dotaties resteert een voorziening van circa  

€ 136.000 euro. 

 

In onderstaand overzicht is de huurachterstand per jaareinde nader gespecificeerd. 

 

 
 

 

Maanden achterstand

< 1 maand 447 73% 135.471 27% 467 76% 118.069 23%

1-2 maanden 87 14% 84.649 17% 76 12% 75.806 15%

2-3 maanden 54 9% 95.043 19% 61 10% 111.954 22%

3-4 maanden 22 4% 42.509 8% 13 2% 26.519 5%

> 4 maanden 52 8% 158.624 32% 55 9% 168.947 34%

totaal 662 100% 516.296 100% 672 100% 501.294 100%

aantal achterstand aantal achterstand

2018 2017

https://www.voorhetzelfdegeld.org/
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Ontruimingen 

In 2018 is 19 keer een ontruiming aangezegd. Van deze aanzeggingen zijn uiteindelijk slechts 2 woningen ontruimd. Dit is 

wederom een forse afname ten opzichte van vorig jaar. 

 

  2018   2017 

Per gemeente Ontruimingen 
Totaal   

aanzeggingen 
  Ontruimingen 

Totaal   

aanzeggingen 

Binnenmaas 2 7   3 10 

Cromstrijen 0 1   1 2 

Korendijk 0 1   1 3 

Oud-Beijerland 0 7   1 8 

Strijen 0 3   0 1 

Totaal 2 19   6 24 

 

 

Leefbaarheid 

In 2018 zijn in samenwerking met onze stakeholders opnieuw veel activiteiten opgepakt die een leefbare en vitale Hoeksche 

Waard ten goede komen. Door maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, extramuralisatie, vereenzaming en 

individualisering wordt de groep kwetsbare huurders steeds groter. In 2018 zijn, in samenwerking met onze stakeholders, 

activiteiten ondernomen om deze groep in de toekomst op een goede manier te kunnen bedienen. 

 

Scholing 

Door de steeds groter wordende groep kwetsbare huurders is scholing van ons personeel van groot belang. Medewerkers 

hebben diverse cursussen gevolgd en bijeenkomsten bijgewoond, waaronder het herkennen van ouderenmishandeling en 

MHFA (Mental Health First Aid). Daarnaast is een aantal collega’s getraind om intern cursus te geven over het herkennen van 

en reageren op dementie.  

 

Convenanten 

Ook dit jaar zijn acties en evaluaties die voortkomen uit de afgesloten convenanten uitgevoerd. De actiepunten voorvloeiend 

uit het vorig jaar afgesloten convenant ‘samenwerken aan het voorkomen van schulden en huisuitzettingen in de Hoeksche 

Waard’ zijn verder uitgewerkt. Met convenantpartners is op een aantal basisscholen een cursus “Hoe omgaan met geld” 

gegeven en ook is de campagne “Voor hetzelfde geld” gericht op specifieke doelgroepen ontwikkeld en gelanceerd. De 

Rabobank is als nieuwe partner bij het convenant aangesloten.  

 

Buurtbemiddeling 

In 2018 heeft een evaluatie met de woonconsulenten en de vrijwillige bemiddelaars van buurtbemiddeling plaatsgevonden. 

Ook zijn weer nieuwe vrijwilligers geworven en opgeleid als bemiddelaar. Met elkaar zijn ervaringen uitgewisseld en 

verbeterpunten benoemd. Ook in 2018 werd een groot aantal zaken in behandeling genomen. HW Wonen draagt samen met 

de politie de meeste zaken aan. Veel zaken betreffen geluidsoverlast, onenigheid over onderhoud van tuinen, schuttingen, 

bedreigingen en intimidatie. 

 

Samenwerking WMO 

Er is een werkgroep ingericht waarin onze woonconsulenten en de consulenten WMO met elkaar kijken hoe de inwoners van 

de Hoeksche Waard beter bediend kunnen worden door de processen beter op elkaar af te stemmen. Op basis van 

praktijkcases wordt er met elkaar gesproken hoe zaken zo goed mogelijk samen opgepakt kunnen worden.  

 

Weer Thuis! 

Samen met gemeenten en zorg- en opvanginstellingen slaan wij onze handen ineen om mensen uit de maatschappelijke 

opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. Dit doen we 

onder het actieprogramma “Weer Thuis!”.  Eind van het jaar is het met elkaar opgestelde manifest ondertekend. Betrokken 

partijen waren Cavent, Pameijer, Zuidwester, Bavo Europoort, HW Wonen en Gemeente Hoeksche Waard.  

 

Op weg naar huis 

Wij hebben het afgelopen jaar bijgedragen aan een leuk initiatief. Er is een vrije sector woning verhuurd aan Stichting op weg 

naar huis. Deze stichting geeft tijdelijk onderdak aan ‘onzichtbare daklozen’. De bewoners hebben allemaal een 

dagbesteding. Een coördinator legt de contacten met de buurt en zorgt ervoor dat alles goed gaat.  
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Klankbordgroepen 

Onze bewoners betrekken wij bij onderhoudsprojecten. Bij alle opgestarte groot onderhoudsprojecten is een klankbordgroep 

opgericht. De bewoners krijgen de gelegenheid om vooraf en tijdens het project mee te denken en te signaleren. De 

huurdersverenigingen zijn ook vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Het onderwerp leefbaarheid rondom het complex 

staat ook altijd op de agenda. Na afloop van het onderhoudsproject wordt met deze groep huurders jaarlijks contact 

onderhouden. Wij als HW Wonen zijn benieuwd hoe de woning bevalt na uitvoering van alle werkzaamheden. Wordt er meer 

comfort ervaren? Wat heeft de ingreep voor effect gehad op de energierekening? Ook willen we graag weten hoe de 

leefbaarheid in de wijk ervaren wordt.  

 

Bijeenkomst statushouders 

Woonconsulenten van HW Wonen hebben op uitnodiging van vluchtelingenwerk een presentatie aan een groep 

statushouders gegeven over waar je rekening mee moet houden als je een woning huurt. Onderwerpen als ventileren, 

overlast, tuinonderhoud en huurbetaling kwamen aan bod. Dergelijke bijeenkomsten worden het komende jaar herhaald. 

 

Project Slim Langer Thuis 

Het Slim Langer Thuis (SLT) project is in 2016 ontstaan vanuit de vraagstelling van twee organisaties. De zorgpartij 

Zorgwaard die zich afvraagt hoe zij hun cliënten bij het langer thuis blijven wonen optimaal kunnen ondersteunen. Daarnaast 

de woningcorporatie HW Wonen, die haar woningen zo wil inzetten dat het langer thuis blijven wonen ook écht mogelijk 

is.  Deze partijen vonden elkaar en gingen op onderzoek uit. Belangrijk is nu hoe wij gaan zorgen dat het Slim Langer Thuis 

concept in de Hoeksche Waard breed ingezet kan worden. 

 

In zes woningen aan de Apollostraat in Strijen werden als pilot verschillende slimme voorzieningen in de woningen 

aangebracht. Dit alles om het langer zelfstandig thuis wonen gemakkelijker te maken. Op 3 juni 2018 is samen met de 

betrokken bewoners en hun mantelzorgers de pilot afgesloten. De betrokken bewoners hebben vol enthousiasme alle 

voorzieningen getest. Dit heeft ons veel technische inzichten gegeven. Wat werkt er wel, wat kan beter en aan welke 

technische oplossingen is geen behoefte?  

 

De ontdekkingsreis is in 2018 verder voortgezet. Om daadwerkelijk de claim te kunnen waarmaken dat ouderen langer in een 

veilige omgeving thuis kunnen wonen, zullen de verschillende oplossingen met elkaar moeten kunnen communiceren. Dit 

vergt een technologisch platform dat er nu nog niet is en dat bovendien ook toekomstige functionaliteiten moet kunnen 

ondersteunen. Er is een open platform nodig, waar verschillende toepassingen op in kunnen worden geprikt. Hierover is 

intensief gesproken en samengewerkt met diverse stakeholders. In deelprojecten zal in 2019 verder vorm worden gegeven 

aan de ambities van SLT. 

 

Er wordt verder gewerkt aan de toepassing om generieke oplossingen voor deurontgrendeling te realiseren, waarbij meerdere 

dienstverleners met zo min mogelijk tussenkomst van HW Wonen gecontroleerd toegang kunnen krijgen tot complexen en de 

daaraan gerelateerde woningen. 

In dit kader is in 2018 is de vervanging van de videofooninstallatie in de Bachlaan in Oud-Beijerland voorbereid. In dit 

complex is gekozen voor een videofooninstallatie met als extra voorziening een op afstand bedienbare opening van de 

algemene toegangsdeur. Realisatie heeft in het eerste kwartaal van 2019 plaatsgevonden. 

 

Bewonersinitiatieven 

In diverse wijken wordt in samenwerking met bewoners gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Hiervoor 

wordt ook samengewerkt met welzijnsorganisaties, de gemeente en politie. HW Wonen draagt actief bij aan initiatieven als 

“Bakkie in de buurt” (een laagdrempelige manier waar bewoners met hun vragen bij een aantal stakeholders terecht kunnen) 

en “Buurt bestuurt” (bewonersinitiatieven worden door en met bewoners tot uitvoer gebracht). Er komen steeds meer 

bewonersinitiatieven in de diverse kernen tot stand.  

 

Pilot Wijkbeheerder 

Gezien de verwachte toename van het aantal kwetsbare huurders zijn wij de pilot “Wijkbeheerder” gestart om zaken 

preventief te signaleren. In wijken die meer aandacht behoeven is onze wijkbeheerder wat vaker te zien. De wijkbeheerder 

gaat een netwerk opbouwen met stakeholders die ook in de wijk aanwezig zijn. Tevens spreekt hij mensen aan op 

bijvoorbeeld tuinonderhoud. Wij hopen op deze manier tijdig onvolkomenheden te signaleren.  

 

Deelname Aedes Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak in het kader van de 

vernieuwingsagenda van Aedes, waarin corporaties elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen te komen tot 

vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken. De Innovatiechallenge wordt georganiseerd door Aedes, KWH en het 

BlomBerg Instituut. Samen met Beter Wonen en STJA Almelo vormen wij één team. Kort samengevat werken wij aan de 

vraag: “Hoe verbinden wij samen met onze partners en bewoners de werelden van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen.” 
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Flexwonen 

HW Wonen is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het behoefteonderzoek voor flexwonen in de Hoeksche 

Waard. De resultaten van dit behoefteonderzoek zijn in het derde kwartaal van 2018 vastgesteld door de vijf gemeenten, 

waarna direct is doorgepakt met het formuleren van een visie op flexwonen in de Hoeksche Waard. Ook hier is HW Wonen 

nauw bij betrokken geweest. In verband met de herindeling van de gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019 is besloten 

om de verdere uitwerking van de visie en het opstellen van een plan van aanpak aan de nieuwe gemeente te laten. In 2019 

maken wij hier dus met elkaar nieuwe slagen in.   

 

2.2 Het woningbezit van HW Wonen  

Eind 2018 bestaat de voorraad van HW Wonen uit 10.300 verhuureenheden (10.276 in 2017), waarvan 9.848 

woongelegenheden (9.819 in 2017). Het aantal woongelegenheden is toegenomen met 29.  

 

Portefeuillemanagement 

 

Woningmarktonderzoek en wensportefeuille 

In 2016 hebben wij samen met de gemeenten in de Hoeksche Waard en het huurdersplatform een woningmarktonderzoek 

laten uitvoeren door Companen. Hiermee is in kaart gebracht wat de woningbehoefte nu en in de toekomst is. Deze wijkt 

enigszins af van de gestelde doelen in het ondernemingsplan 2015-2018. Met name de oorspronkelijke beoogde 

kernvoorraad van 8.700 woningen blijkt lager uit te vallen. Een doorvertaling naar onze portefeuillestrategie en 

complexbeheerplannen heeft in 2017 plaatsgevonden. Beschikbaarheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid 

spelen hierin een belangrijke rol. In 2018 zijn de complexbeheerplannen nogmaals tegen het licht gehouden.  

  

In de begroting 2019 is voor grote delen van het bezit de strategie niet anders dan voorheen. Bij een aantal complexen is de 

strategie veranderd op basis van nieuwe inzichten. Daarnaast hebben we ook gekeken naar het optimaliseren van onze 

nieuwbouwlocaties. Waar we in de begroting 2018 nog een tekort van circa 400 sociale huurwoningen hadden ten opzichte 

van de wensportefeuille is dit in de begroting 2019 gereduceerd tot een tekort van circa 200 sociale huurwoningen.  

 

De toekomst is per definitie ongewis. Of het mogelijke tekort zich daadwerkelijk zal voordoen is onzeker en afhankelijk van 

vele ontwikkelingen en onzekerheden. Belangrijk is daarom om voldoende flexibel te blijven en ook in de toekomst bij te 

kunnen sturen aan de hand van actuele ontwikkelingen. Die flexibiliteit zit in hoofdzaak in de volgende elementen: 

 

▪ Aanpassing van het verkooptempo.  

Toelichting: HW Wonen verkoopt op dit moment 60 tot 70 woningen per jaar. Het is mogelijk om het aantal verkopen te 

verminderen of zelfs stop te zetten. Wij bedienen hiermee echter een specifieke groep koopstarters waarbij wij selecteren 

op een inkomen van maximaal € 45.000. Deze groep komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar heeft 

ook moeite te slagen op de particuliere koopmarkt. Daarnaast verkopen wij voornamelijk woningen in ‘gebroken’ blokken 

en vrijwel uitsluitend bezit dat niet geschikt (te maken) is voor huurders met een lichte fysieke beperking. Aanpassing van 

het verkooptempo is dus niet de voorkeursoptie. 

▪ Niet-Daeb woningen terug verkopen aan de Daeb tak.  

Toelichting: het exploiteren van geliberaliseerde woningen wordt niet tot onze primaire taak gerekend. Er is voor deze 

woningen echter wel degelijk een doelgroep die tussen de wal en het schip dreigt te vallen. Het gaat hierbij om 

huishoudens met voldoende inkomen om geen aanspraak te kunnen maken op een sociale huurwoning, maar 

onvoldoende inkomen om een woning te huren of te kopen op de particuliere markt. Naar gelang de markt (in lijn met de 

Woningwet) deze doelgroep de komende jaren kan en gaat bedienen, zal HW Wonen haar positie voor deze doelgroep 

bepalen. De circa 800 woningen in de niet-Daeb tak zouden wij in aansluiting hierop (deels) terug kunnen brengen naar 

de Daeb tak. Daarmee worden deze woningen weer sociale huurwoningen. 

▪ Statushouders niet huisvesten in onze reguliere woningvoorraad.  

Toelichting: additionele huisvesting van statushouders zou ook gerealiseerd kunnen worden in specifieke en/of tijdelijke 

woningen. Dit zou een gecoördineerde aanpak van de gemeente en HW Wonen vergen. 

▪ Nieuwbouw afnemen in projecten van derden.  

Toelichting: om een eventueel tekort op te vullen is het mogelijk om naast het huidige nieuwbouwprogramma sociale 

huurwoningen af te nemen in projecten van derden in de Hoeksche Waard. Hierbij is uiteraard de volkshuisvestelijke 

onderbouwing van belang; niet elk project en elke locatie leent zich hiervoor. Dit is echter een kansrijke en realistische 

optie die verdere uitwerking en communicatie vergt. Hier wordt de komende periode dan ook op ingezet. 

 

Samenvattend: richting 2025 ontstaat een potentieel tekort aan sociale huurwoningen ten opzichte van de ontwikkeling van 

de primaire doelgroep. Dit is niet het gevolg van gewijzigd beleid, maar wel een nieuw inzicht als gevolg van nader onderzoek 

dat het afgelopen jaar is uitgevoerd in samenwerking met gemeenten en huurders. De mogelijkheden om op eigen 

grondposities van HW Wonen nog sociale woningbouw toe te voegen zijn beperkt en reeds ingerekend. De komende jaren 

wordt ingezet op monitoring (ontwikkelt het mogelijke tekort zich daadwerkelijk?), sociale woningbouw op grondposities van 
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derden en weloverwogen keuzes met betrekking tot de wijze van huisvesting van statushouders. Mocht desondanks een 

tekort ontstaan dan kunnen en zullen woningen uit de niet-Daeb tak alsnog naar de Daeb-tak worden overgeheveld. 

 

Prestatieafspraken 

Met de gemeenten en het huurdersplatform hebben wij in 2018 regionale prestatieafspraken opgesteld, met extra aandacht 

voor de duurzaamheidsopgave in de Hoeksche Waard. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de koppeling wonen, welzijn 

en zorg. Hiermee geven wij invulling aan de ambitie langer zelfstandig thuis wonen en aan de huisvesting van kwetsbare 

huurders. De voortgang van gemaakte afspraken wordt met elkaar periodiek gemeten.  

 

Verkoop van woningen 

HW Wonen verkoopt woningen ter verversing van de voorraad. De gegenereerde kasstromen worden opnieuw geïnvesteerd. 

Er zijn, overeenkomstig het verkoopbeleid, 61 woningen uit de bestaande voorraad verkocht.  

 

Duurzaam bouwen en onderhouden 

 

Duurzaamheidsbeleid 

HW Wonen richt zich de komende jaren op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Ongeveer de helft van ons 

woningbezit ondergaat de komende vijftien jaar naar verwachting een duurzaamheidsingreep, waarbij groot onderhoud wordt 

gecombineerd met het verbeteren van de verduurzaming van de woningen. In 2018 hebben we de Energie-Index van 1,65 

naar 1,59 weten te verlagen. In 2018 hebben we 116 woningen met behulp van een levensduur verlengende ingreep (LVI) 

verduurzaamd. We hebben 114 nieuwe huurwoningen gebouwd met een minimale Energie-Index van 0,4 (energielabel van 

A+). Dit jaar hebben voor veel woningen de zogenaamde “Innax inspecties” plaatsgehad. De woningen zijn voorzien van een 

actueel energieprestatielabel en tevens zijn de plattegronden op basis van de NEN 2580 standaard in kaart gebracht.  HW 

Wonen volgt de Routekaart “CO2 neutraal in 2050”. 

 

In 2018 is met diverse stakeholders, waaronder de toenmalige gemeenten, gewerkt aan het rapport “Warmteconcepten 

Hoeksche Waard”. Dit rapport draagt bij aan de te maken Regionale Energiestrategie (RES) in 2019. Uit onderzoek voor het 

rapport is duidelijk geworden dat aquathermie een mogelijke belangrijke bron kan zijn. Het opstellen van de RES zal meer 

inzicht geven in huidige en toekomstige mogelijkheden.  

 

Op dit moment merken wij dat er de wens ontstaat om te versnellen. Veel corporaties willen zo snel mogelijk het bezit 

maximaal verduurzamen. Wij willen ervoor zorgen dat mogelijkheden op de langere termijn met een substantiëler verbetering 

ook worden meegenomen in onze afwegingen. Het verdient soms de voorkeur om tijdens groot onderhoud (uitgebreidere) 

duurzaamheidsingrepen uit te voeren, in plaats van dit als aparte ingreep snel te realiseren.  

 

KWH heeft in het najaar een onderzoek onder onze huurders gedaan over wat zij van duurzaamheid vinden en wat zij 

daarvan van ons verwachten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. 

 

Meerjareninvesteringsbegroting 

Voor de komende jaren is een duurzaamheidsplanning opgesteld met een doorkijk tot 2030. 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 euro 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. 

 

De begroting is leidend in de prioritering van de daarin benoemde projecten. Een project wordt pas concreet, nadat een 

haalbaarheidsstudie is afgerond waarover een bestuursbesluit is genomen, inclusief goedkeuring door de Raad van 

Commissarissen, afhankelijk van de omvang van het project. Gedurende de haalbaarheidsstudie wordt de scope van het 

project, mede in afstemming met de bewoners, verder verfijnd. 
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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 vier andere grote kernen staat ruim 45 procent. Het resterende kwart 

staat in de kleinere kernen, de buurtschappen Mookhoek en Strijensas en buiten de Hoeksche 

Waard (1 procent). 

 

 

 

 

 

Verdeling naar bouwjaren  

Ruim 45% van het woningbezit is gebouwd in de periode na 1980. Dit is ongeveer gelijk aan 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeling naar type  

Meer dan de helft van ons bezit bestaat uit eengezinswoningen. In deze categorie vallen ook de 

grondgebonden seniorenwoningen. Circa 35% van het bezit van HW Wonen bestaat uit 

meergezinswoningen (appartementen met en zonder lift). 

 

 

 

 

 

 
 



 

12 

 

Verdeling naar huurklassen  

Circa 67% (2017: 69%) van ons woningbezit heeft een huur onder de lage aftoppingsgrens 

huurtoeslag1. Het aandeel tussen de lage aftoppingsgrens en bovengrens huurtoeslag2 

bedraagt 26% (2017: 24%). Het aandeel vrije sectorwoningen3 bedraagt 8% van onze 

voorraad (2017: 7%).  

 

 

  

                                                           
1 In 2018 lag de lage aftoppingsgrens huurtoeslag op € 597,30. 
2 In 2018 lag de bovengrens voor de huurtoeslag op € 710,68. 

3 In 2018 lag de vrije sectorgrens op € 710,68 (= bovengrens voor de huurtoeslag).  
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Maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed 

In 2018 is nagenoeg geen sprake van leegstand binnen de maatschappelijk en bedrijfsonroerendgoed portefeuille. In 2018 is 

één pand verkocht, te weten Smidsweg 42-44 ’s-Gravendeel. 

 

Verkochte woningen 

In 2018 zijn 61 woningen van onze bestaande voorraad in de Hoeksche Waard verkocht (2017: 77 woningen). Er is 1 woning 

verkocht die in het verleden was aangekocht ten behoeve van een project. In de begroting was rekening gehouden met 58 te 

verkopen woningen. In 2018 zijn 6 huurders overgegaan tot aankoop (2017: 12 huurders). 

 

In 2018 zijn 17 Koopgarantwoningen teruggekocht, waarvan er 16 zijn doorverkocht. Verder zijn er nog 10 woningen verkocht 

die in 2017 waren teruggekocht vanuit Koopgarant. In 2018 is 1 eigenaar van een Koopgarantwoning overgegaan tot 

tussentijdse afkoop Koopgarant. De destijds verstrekte korting (herrekend naar prijspeil 2018) is aan ons terugbetaald. 

 

Alle woningen zijn zonder korting verkocht. De woningmarkt is positief, wat zorgt voor snelle transacties. Verkopen van 

woningen in kleine dorpen of buurtschappen blijven nog steeds wel wat achter. Ook woningen in een matige staat van 

onderhoud verkopen lastiger. Voor kopers kan alleen de meerwaarde van de verbeteringen nog meegefinancierd worden. 

Buiten de kosten koper die koper zelf moet inleggen, zorgt dit voor een steeds groter benodigd startkapitaal voor de aankoop 

van een woning waar veel verbeteringen / moderniseringen uitgevoerd moeten worden. 

 

Gemiddeld zijn de verkochte woningen getaxeerd op en verkocht voor 170 duizend euro (2017: 166 duizend euro). De 

getaxeerde waarde is gebaseerd op een onbewoonde situatie. De gemiddelde marktwaarde per verkochte woning bedraagt 

circa 127 duizend euro (2017: 139 duizend euro). De marktwaarde is gebaseerd op een woning in verhuurde staat. In 2018 

zijn woningen met een lagere marktwaarde leeggekomen. Daarom is de gemiddelde marktwaarde per verkochte woning in 

2018 lager ten opzichte van 2017. 

 

Koopgarant 

Eind 2018 hebben wij totaal 252 woningen (2017: 270) met de Koopgarantregeling verkocht. In onderstaande tabel is een 

overzicht weergegeven van de verkochte woningen en de per saldo verstrekte korting. HW Wonen verkoopt geen woningen 

meer onder de Koopgarantregeling. Het aantal met Koopgarant verkochte woningen neemt de komende jaren dan ook verder 

af. 

 

 2018 2017 

Gemeente Aantal 

woningen 

Financierings- 

korting 

x € 1.000 

Aantal 

woningen 

Financierings-

korting 

x € 1.000 

Oud-Beijerland 64 2.915 72 3.251 

Binnenmaas 53 2.430 56 2.595 

Cromstrijen 48 1.859 50 1.938 

Korendijk 45 1.807 48 1.932 

Strijen 22 851 24 911 

Dordrecht 20 658 20 658 

Totaal 252 10.520 270 11.286 

 

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. In 2018 zijn geen woningen teruggekocht en weer doorverkocht  waardoor 

in de toekomst nog 7 woningen aan ons aangeboden kunnen worden voor terugkoop. De destijds verstrekte korting voor deze 

woningen is 309 duizend euro. 
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Onderhoud 

 

Optimalisatie proces Dagelijks Onderhoud (DO) 

Ketenpartner Kroon en de Koning heeft in de loop van 2018 aangegeven dat zij het contract DO niet wilde verlengen. 

Aannemer Kroon & De Koning heeft een strategische heroverweging gemaakt over de voortzetting van de huidige 

onderhoudsactiviteiten. In dit kader is het contract per 1 november 2018 beëindigd. In de zomer van 2018 is het selectietraject 

voor een vervangende ketenpartner DO opgestart. Dit heeft er toe geleid dat op 1 november 2018 Aannemersbedrijf 

Constructif als nieuwe ketenpartner is gestart. 

 

Nieuwe overeenkomst  

Per 31-12-2018 liep het contract van Dagelijks Onderhoud af. In 2018 is er hard gewerkt aan de nieuwe overeenkomst DO. 

De ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan binnen Dagelijks Onderhoud zijn verwerkt in het contract. Er is veel 

input geleverd door de wijkteams, het Klantservicecenter, Vastgoed en vakgroepen 'Verhuurmakelaars' en 'Opzichters' om de 

nieuwe overeenkomst beter aan te laten sluiten bij de huidige processen en werkwijze. Daarnaast staat met de nieuwe 

overeenkomst en onze werkprocessen de klant centraal.  

Met beide partijen, Constructif met werkgebied West en Zwaluwe Bouw met werkgebied Oost is met ingang van 1 januari 

2019 het raamovereenkomst DO aangegaan. Het nieuwe contract is een prestatiecontract, in de overeenkomst zijn KPI's 

opgenomen die in 2019 worden geïmplementeerd.  

 

Onderhoudskosten 

 
 

.* PO interieur is in de begroting verwerkt als onderhoud, maar in de jaarrekening (sinds 2014) als investeringskasstroom.  

 

In lijn met de tussentijdse rapportages over 2018 zijn de totale onderhoudskosten over 2018 hoger dan begroot. De 

onderhoudskosten liggen circa 0,2 miljoen euro boven de begroting over 2018. De volgende factoren spelen daarin een rol: 

▪ Het dagelijks onderhoud ligt ca 0,3 miljoen euro boven de realisatie van 2017. Dit laat zich verklaren door algemene 

prijsstijgingen. Ten opzichte van de begroting is het gat iets groter. Er is iets te optimistisch begroot. 

▪ Periodiek terugkerende werkzaamheden worden in contractvorm beheerd. Op een aantal CO projecten zijn kleine 

overschotten geconstateerd die samen een iets groter bedrag vormen. Waar voornamelijk op overgehouden is, zijn de 

kosten ter preventie van legionella. Alle controles zijn conform de contracten uitgevoerd. Echter in de begroting zit ook 

een bedrag opgenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden als er daadwerkelijk legionella geconstateerd wordt. In 

2018 heeft deze constatering niet plaatsgevonden. Dit budget is daarom niet gebruikt. 

▪ Vanuit 2017 is er ruim 0,4 miljoen aan PO werkzaamheden in 2018 uitgevoerd. Verder is gedurende het jaar voor 0,5 

miljoen euro aan aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Dit betreft voornamelijk brandpaden, rioleringen en 

werkzaamheden aan daken en noodverlichtingen. Er tot slot is voor ruim 1,5 miljoen aan kosten doorgeschoven van 

2018 naar 2019. Dit betreft voor een groot deel asbestwerkzaamheden. 

▪ De gemiddelde onderhoudskosten per woning liggen bij HW Wonen in lijn met het landelijk gemiddelde, zoals blijkt uit de 

Aedes benchmark. 

 

Opgeleverde nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten 

De bestaande locatie Roodenburg Vermaatstraat in ’s-Gravendeel omvatte 31 woningen. Deze woningen waren gebouwd in 

1964. Gezien de (woon)technische staat van de woningen is besloten de woningen te vervangen door 27 woningen in de 

sociale huursector. Daarbij zijn twee parkeerpleintjes gerealiseerd om het parkeerprobleem in de straat op te lossen. Hiermee 

voldoen we aan de parkeernorm voor nieuwbouw. 
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Aan de Kloosring in Oud-Beijerland is een braakliggend perceel aangekocht van de gemeente (destijds gemeente Oud-

Beijerland). Op dit perceel zijn 10 ruime gezinswoningen gebouwd. De twee hoekwoningen hebben een groter 

gebruiksoppervlak en een royalere tuin dan gebruikelijk. 

 

Aan het Stravinskypad in Oud-Beijerland is na de sloop van de tijdelijke basisschool een locatie vrijgekomen. Op deze locatie 

zijn 6 grondgebonden seniorenwoningen (voor 55-plussers) in het sociale segment gerealiseerd. 

 

Planontwikkeling Dorpshart Mijnsheerenland is een omvangrijk en gefaseerd project dat over meerdere jaren zijn uitvoering 

heeft gehad. Het totale plan bevat 10 zorgappartementen, een kinderdagverblijf, twee zorgsteunpunten, scholen, een 

sporthal, een supermarkt en aanverwante gebouwen. Het totale plan is onder supervisie van HW Wonen gebouwd. In 2018 is 

de laatste fase opgeleverd. Dit betreffen 8 seniorenwoningen in de Ter Kuilenstraat. 

 

In 2018 is de eerste bouwstroom van het ontwikkelproject “Open Waard” in Oud-Beijerland opgeleverd. Ook wel naar 

verwezen als “Blok A”. In deze bouwstroom zijn opgenomen: 24 appartementen gericht op psychogeriatrische zorg, 37 

appartementen gericht op somatische zorg plus 2 eenheden KDO (kortdurende opvang), ondersteunende zorginfrastructuur 

in de vorm van het zogenaamde Wijkplein, een gezondheidscentrum ten behoeve van apotheek en 1e-lijns zorg, een 

supermarkt en winkels. 

 

Naast de realisatie van nieuwbouwprojecten is HW Wonen ook bezig om bestaande woningen duurzamer te maken. Zo’n 

ingreep is levensduurverlengend, maar bovenal levert het een energie-efficiënte woning op. Dit resulteert in een veel beter 

energielabel. 

 

De volgende verduurzamingsprojecten zijn in 2018 opgeleverd:  

▪ Renovatie van 8 eengezinswoningen aan het Osloplein in Puttershoek. Sinds 2013 maken deze woningen deel uit van 

het gemeentelijk historisch erfgoed. In verband met deze monumentale status zijn de mogelijkheden voor het toepassen 

van energiebesparende maatregelen beperkt. Er heeft een levensduurverlengende ingreep plaatsgevonden. 

▪ Groot onderhoudsproject Roodenburg Vermaatstraat in ’s-Gravendeel is in 2018 opgeleverd. Het betreft 8 woningen. Dit 

project is grotendeels voorbereid en uitgevoerd in 2016/2017. Het project is flink vertraagd door foute leveringen van 

materialen. De laatste werkzaamheden zijn in de winter van 2018 uitgevoerd. 

▪ Aan de Jordaensdreef e.o. in Oud-Beijerland hebben ook levensduur verlengende werkzaamheden plaatsgevonden aan 

100 eengezinswoningen. Het energielabel voor de werkzaamheden lag gemiddeld op E/F. Na de werkzaamheden lag dit 

op gemiddeld A/B. 

 

Projecten in uitvoering 

Per jaareinde 2018 waren er meerdere nieuwbouwprojecten in voorbereiding, maar bevonden zich geen projecten in de 

uitvoerende fase. Wel waren er meerdere duurzaamheidsprojecten/levensduur verlengende projecten in de uitvoerende fase. 

Helaas hebben meerdere projecten een omvangrijke vertraging opgelopen door de aanwezigheid van beschermde flora en 

fauna, waardoor op basis van de wet de projecten stilgezet moesten worden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de 

aanwezigheid van vogelsoorten en vleermuizen die zich nestelen (en broeden) onder of nabij het dak van de woningen. De 

vertraging wordt veroorzaakt door de lange doorlooptijd voor het verkrijgen van ontheffingen of vergunningen. Het gaat hierbij 

om de volgende projecten:  

▪ Verduurzaming van 102 woningen aan de Arie van Drielstraat e.o. in Puttershoek. De doelstelling van HW Wonen is om 

na de duurzaamheidsingreep een Energielabel B te realiseren voor de door te exploiteren woningen en Energielabel C 

voor de voor verkoop gelabelde woningen. 

▪ Verduurzaming van 77 woningen in de omgeving van de Graaf van Egmondstraat in Zuid-Beijerland, van energielabel D 

of E naar gemiddeld B.  

▪ In Maasdam worden aan de Burgemeester Groeneveld de Katerstraat en Noordstraat 23 eengezinswoningen voorzien 

van levensduurverlengend onderhoud. Met het onderhoud wordt meteen een stap in energielabel voorzien van label E 

naar B. 

▪ In de wijk Croonenburgh in Oud-Beijerland staan ongeveer 1.200 woningen, waarvan er 463 in bezit zijn van HW Wonen. 

In de eerste verduurzamingsfase van deze wijk worden door HW Wonen 116 woningen aangepakt. De doelstelling is om 

na de duurzaamheidsingreep een Energielabel A/B (index) te realiseren. 

▪ Informatie over onze overige projecten in uitvoering staat op www.hwwonen.nl. 
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Gerealiseerde uitgaven voor projectontwikkeling (x € 1.000): 

 
 

De totale investeringskasstroom ligt met 22,6 miljoen euro onder de niveaus van de afgelopen jaren en onder de begroting. 

De nieuwbouw van de huurwoningen loopt achter, doordat een aantal projecten in opzet is aangepast in verband met de 

bepalingen in de Woningwet. Dit heeft tot vertragingen geleid in zowel de voorbereiding als de besluitvorming. De uitgaven 

aan woningverbeteringen (zie ook de voorgaande paragraaf) hebben ongewenste vertraging opgelopen door de 

aanwezigheid van flora en fauna issues, waardoor op basis van de wet de projecten langdurig stilgezet moe(s)ten worden. 

Hierdoor zijn 4 projecten van in totaal meer dan 300 woningen niet afgerond in 2018. 

 

Grondposities 

In bijgaand overzicht zijn de grondposities van HW Wonen per 31 december 2018 opgenomen (bedragen x € 1.000). 

 

 
 

Deze locaties bieden ruimte voor toekomstige ontwikkeling. Bij een aantal posities zijn de voorbereidingen al in een 

vergevorderd stadium, maar zijn de werkzaamheden nog niet in uitvoering. Zo zijn de locaties Prinsenhof II en Rustenburg 

gereed om in 2019 in ontwikkeling te nemen. Locaties Immanuëlhof, Sportlaan en Dam fase 2 zijn nog in een voorbereidende 

fase. In 2017 zijn de grondposities getaxeerd en zijn deze resultaten verwerkt. Er was geen noodzaak om dit in 2018 

wederom te laten verrichten. 

 

Ten opzichte van vorig jaar zijn de grondposities gelijk gebleven. De voorbereidende werkzaamheden zijn in een verder 

gevorderd stadium, echter het aantal en de omvang van de posities is gelijk gebleven. 

 

  

Realisatie 

2018

Begroting 

2018

Realisatie 

2017

Realisatie 

2016

Realisatie 

2015

  Nieuwbouw huurwoningen 10.610 15.731 16.357 25.717 27.712

  Nieuwbouw verkoop woningen 4.016 2.937 4.297 3.006 577

  Woningverbetering huurwoningen 14.346 22.010 13.369 6.828 7.976

28.972 40.678 34.023 35.551 36.265

Gedeclareerde verkooptermijnen 6.401 6.131 315 5.175 1.202

Totaal 22.571 34.547 33.708 30.376 35.063

Locatie Immanuël  's-Gravendeel 1,48 2002                 3.343                   2.403                     940 

Gemeentewerf Mijnsheerenland 0,25 2006                    501                      121                     380 

Prinsenhof II Puttershoek 0,11 2009                    304                        -                       304 

Rustenburgstraat Puttershoek 2,50 1998                    793                        -                       793 

Sportlaan Strijen 3,20 2007                 2.555                      335                   2.220 

Molenlaan Maasdam 0,08 1999                    109                        -                       109 

S. Groenewegstraat/A. 

van Vughtstraat
Strijen 0,23 2008                    282                       34                     248 

Totaal: 7,85                 7.887                   2.893                   4.994 

Grondposities

Samenwerking met 

derden

Thomaskerk Oud-Beijerland 0,18 2009                    750                      540                     210 

Dam (fase 2) Strijen 0,50 2006                 1.540                   2.126                    -586 

Wijk van je Leven

(50% grondexploitatie)

Totaal: 8,50                 3.400                   5.246                  -1.846 

Grondposities Plaats Hectare
Aankoop 

jaar

Aanschafwaarde 

x € 1.000,--

                 -1.470 

Waardering 2018 

x  € 1.000,--

Plaats Hectare
Aankoop 

jaar

Aanschafwaarde 

x € 1.000,--

Voorziening 2018 

x € 1.000,--

Waardering 2018 

x  € 1.000,--

Voorziening 2018 

x € 1.000,--

Puttershoek 7,82 2008                 1.110                   2.580 
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2.3 Overige ontwikkelingen 

 

PostCodeRoos 

In 2017 besloten we om onze medewerking te verlenen aan initiatieven van Hoeksche Waard Duurzaam (HWD) om 

PostCodeRoosprojecten binnen de Hoeksche Waard te realiseren. Een PostCodeRoosproject is bedoeld om de opwekking 

van lokale en duurzame energie te stimuleren. Lokale bewoners krijgen zo de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of 

vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. Voor het project aan het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland is in 

2018 de eerste coöperatie hiervoor opgericht. 

 

Organisatieontwikkeling 

Het organisatiemodel, waarbij de werkwijze zelforganisatie en zelfsturing is omarmd door de medewerkers, begint vorm te 

krijgen. Extra aandacht gaat er naar individuele medewerkers en teams met daarbij de continue aandacht voor Thuis op je 

werk en Doen waar je goed in bent. Onze ambitie blijft om de organisatie verder te professionaliseren en onze bedrijfsvoering 

efficiënter en doelmatiger te maken. 

 

De manier van samenwerken met meer zelforganisatie en zelfsturing heeft geresulteerd in nieuwe ontwikkelingen en 

aanpassingen van personeelsbeleid en HR-instrumenten. In januari 2018 is gestart met de eerste feedbackronde. Het 360 

graden feedbacksysteem is na twee feedbackrondes in 2018 geëvalueerd in samenspraak met de Ondernemingsraad. We 

hebben verhoogde aandacht ingezet voor het geven en ontvangen van feedback. 

 

In 2018 zijn nieuwe overlegstructuren ontwikkeld met een verankering naar het nieuwe Ondernemingsplan. Het generiek 

functiehuis is geëvalueerd en vastgesteld. De inhoud is afgestemd op de huidige situatie in rollen en werkzaamheden. In 

september is een nieuw beloningsbeleid ontwikkeld en vastgesteld. Het beloningsbeleid is tweeledig opgezet met financiële 

beloning en incentives (schouderklopje, inspiratiesessies en teamuitjes). 

 

Om medewerkers bekend te maken met de regels van de AVG, zijn twee e-learningmodules aangeboden, is een nulmeting 

gedaan en een actieplan opgesteld onder leiding van onze interne Privacy Officer. Ook hebben dilemmatrainingen op het 

thema “integriteit” plaatsgevonden. In het voorjaar is de Integriteitscode vastgesteld. Hierover is met de medewerkers door 

middel van “praatkaarten” het gesprek aangegaan. Ook is er een start gemaakt met het updaten van het calamiteitenplan.  

 

Voor (en door) de medewerkers zijn diverse activiteiten georganiseerd, zoals een bootcamp, boksen, bowlen en een familie-

uitje naar de Efteling. De OR heeft voor de medewerkers een Verbindingsdag georganiseerd.  

 

Medewerkers 

Het aantal fte in vaste dienst bedraagt per eind 2018 84 fte (2017: 80 fte). Bij HW Wonen werken 94 medewerkers: 56 

vrouwen en 38 mannen. Gemiddeld werken bij een woningcorporatie 99 medewerkers op 10.000 woningen, dus HW wonen 

blijft hiermee goed binnen de norm. De gemiddelde leeftijd van medewerkers bij woningcorporaties is de afgelopen jaren 

opgelopen tot 50 jaar. Bij HW Wonen is dit 48 jaar.  

Twee medewerkers hebben gedurende 2018 de organisatie verlaten, hiervan is er een medewerker met (vroeg)pensioen 

gegaan. Daarnaast hebben 2 medewerkers deeltijdpensioen opgenomen. Er zijn 5 nieuwe medewerkers in dienst gekomen 

(2017: 8 medewerkers). 

 

HW wonen heeft het afgelopen jaar een aantal strategische vacatures vervuld. Dit zijn: de vastgoedcontroller, de controller in 

de zin van de woningwet en de vastgoedstrateeg.  

 

Verzuim 

Het totale ziekteverzuimpercentage in 2018 bedroeg 7,86 procent (7,35 procent in 2017). Het kortdurend 

ziekteverzuimpercentage was slechts 1,12 procent (1,75 procent in 2017). Ter vergelijking: In 2017 was dit gemiddeld 4% 

voor alle bedrijfssectoren samen. Het hoge langdurig ziekteverzuim bij HW Wonen komt doordat een aantal medewerkers is 

geconfronteerd met ernstige ziekte.  

 

Stages en trainees 

HW Wonen vindt het belangrijk dat jonge mensen kennismaken met het werk bij een woningcorporatie. Desondanks hebben 

wij gedurende het jaar 2018 slechts 3 stagiaires mogen verwelkomen (2017: 9 stagiaires). Deze daling wordt vooral verklaard 

door praktische, organisatorische omstandigheden. In 2018 heeft de organisatie 1 trainee binnengehaald. Daarnaast hebben 

ook eigen medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheden om zich te ontwikkelen door intern stage te lopen of een 

traineeship te volgen bij een ander team.  

 

CAO 

Werkgevers en werknemers hebben lang onderhandeld over de nieuwe CAO Woondiensten (1 januari 2017 tot en met 31 

december 2018). Pas op 7 juni 2018 is deze door de betrokken partijen met terugwerkende kracht goedgekeurd. Vanuit deze 
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afspraken is per 1 augustus 2018 een structurele loonsverhoging doorgevoerd van 3 procent. Ook hebben alle medewerkers 

in juni 2018 een eenmalige uitkering van 1,5 % gekregen.  
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3 Verslag van de Raad van Commissarissen 
3.1 Inleiding 

HW Wonen heeft zich in het verslagjaar sterk gericht op de volkshuisvestelijke taak van de corporatie, namelijk de zorg voor 

kwalitatief goede, betaalbare huisvesting voor mensen met een smalle beurs. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is hoe op 

verantwoorde wijze vorm en inhoud kan worden gegeven aan de verduurzaming van het woningbestand. 

Naast het vraagstuk van verduurzaming wordt adequaat ingespeeld op de demografische en economische ontwikkelingen in 

ons primaire werkgebied in de Hoeksche Waard. Dit gebeurt mede op basis van de met regelmaat herijkte wensportefeuille. 

Van de gemeentelijke herindeling tot één gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019 mag worden verwacht dat dit (op 

termijn) tot een efficiëntere samenwerking tussen corporatie, gemeente en andere betrokken partijen zal leiden.    

 

HW Wonen heeft 2018 afgesloten met een positief operationeel resultaat van 36 miljoen euro. De balanspositie vertoont een 

solide beeld. De gezonde financiële positie biedt de mogelijkheid om de noodzakelijke investeringen te plegen in renovatie en 

nieuwbouw. Hiermee kunnen de doelstellingen in het ondernemingsplan worden gerealiseerd. Bij het te voeren beleid en de 

te maken (investering)afwegingen is er permanent aandacht voor de lange termijn continuïteit van de corporatie.  

 

De Raad van Commissarissen (RvC) vindt het belangrijk om bij de uitoefening van zijn rol contact te onderhouden met de 

diverse belanghebbenden. Naast het reguliere overleg met de directeur-bestuurders is met regelmaat een beroep gedaan op 

deskundigen uit de organisatie om tijdens dit overleg aanvullende toelichting te geven. Met de Ondernemingsraad is buiten 

het reguliere overleg een benen-op-tafel sessie gewijd aan de organisatieontwikkeling. Dit informele overleg verdiept het 

wederzijds inzicht en draagt bij aan de ontwikkeling van een toekomstgerichte en –bestendige organisatie. Voorts hebben de 

huurderscommissarissen via constructief overleg en in een sparringpartnerrol hun bijdrage geleverd aan het verbeteren van 

het functioneren van het Huurdersplatform en de huurdersverenigingen.       

 

Voor het jaar 2019 ziet de RvC onder meer de volgende speerpunten: 

▪ Realisatie van investeringsambities, onder andere verduurzaming. 

▪ Het voorzien in de opvolging van de heer Ben Pluimer die per 1 maart 2020 als directeur-bestuurder aftreedt. 

▪ De selectie en benoeming van een nieuwe externe accountant in verband met de scheiding tussen accountantscontrole 

en belastingadvies, vooruitlopend op het OOB-regime. 

 

3.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

De 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. 

De belangrijke aandachtsvelden van de RvC zijn:  

▪ 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; 

▪ het kwaliteitsbeleid; 

▪ de organisatie en de bedrijfscultuur; 

▪ de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; 

▪ de relatie met stakeholders, waaronder 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’, via www.hwwonen.nl/raadvancommissarissen. 

 

3.3 Samenstelling 

De RvC is divers samengesteld en bestaat uit leden met specifieke deskundigheid op terreinen als volkshuisvesting, 

financiën, juridische zaken, 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. Alle 

commissarissen zijn benoemd aan de hand van een schriftelijke profielschets, twee op voordracht van het Huurdersplatform. 

 

De RvC bestond in 2018 uit vijf personen. Vanwege het vertrek van huurderscommissaris P.A. de Lange (per 26 maart 2018) 

is medio september 2017 in overleg met het Huurdersplatform een wervingstraject gestart voor een huurderscommissaris. 

Deze werving heeft geleid tot een formele voordracht van de heer mr. B.K.A. van Rijsbergen door het Huurdersplatform. Voor 

deze betreffende kandidaat is op 19 december 2017 een melding ingediend bij de Autoriteit woningcorporaties voor de 
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geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets. Na ministeriële goedkeuring is de heer Van Rijsbergen per 26 maart 2018 

benoemd tot huurderscommissaris.  

 

Samenstelling RvC per 31 december 2018 

 

De heer drs. P.C. van der Linden – 65 jaar 

Functie Voorzitter 

Expertise Governance, Financiën, Management en Organisatie 

Commissie Lid Audit- en Remuneratiecommissie 

Benoemd 1 januari 2015, herbenoemd 1 januari 2019 

Aftredend 31 december 2022 (niet herbenoembaar) 

Functie dagelijks leven Oud-president-directeur Batenburg Techniek N.V. 

Relevante nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) 

PE-punten 2018 9 

 

De heer ing. T. van Craaikamp – 64 jaar 

Functie Vice-voorzitter 

Expertise Vastgoedontwikkeling, onderhoud en organisatieontwikkeling 

Commissie Lid Auditcommissie 

Benoemd 1 januari 2012, herbenoemd 1 januari 2016 

Aftredend 31 december 2019 (niet herbenoembaar) 

Functie dagelijks leven Interim-manager en coach 

Relevante nevenfuncties Voorzitter RvC Woningbouwvereniging Reeuwijk 

PE-punten 2018 18 

 

Mevrouw A.H.C. van Heijningen-Karsmakers – 63 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 Lid Remuneratiecommissie 

Benoemd 17 april 2015 

Aftredend 17 april 2019 (herbenoembaar) 

Functie dagelijks leven Adviesbureau Urbancore / adviseur  Wonen, Ruimtelijke ordening en stedelijke 

ontwikkelingen en Zorg (m.n. ouderenzorg, wonen en zorg) 

Relevante nevenfuncties Mede-oprichter Watertorenberaad en mede-oprichter koplopersgroep Zorgzame stad 

PE-punten 2018 12 
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De heer ir. J.H. Kets MiF – 54 jaar 

Functie Lid 

Expertise Financiën en control, vastgoedontwikkeling en onderhoud 

Commissie Voorzitter Auditcommissie 

Benoemd 13 juni 2014, herbenoemd 13 juni 2018 

Aftredend 13 juni 2022 (niet herbenoembaar) 

Functie dagelijks leven Bestuurder en adviseur corporate finance, innovatie en algemeen management 

Relevante nevenfuncties Lid Algemeen Bestuur en Bestuurscommissie Financiën van Bouwend Nederland, 

commissaris en voorzitter auditcommissie Woningstichting Ons Doel, Bestuurslid 

clusterbestuur BTER Bouw & Infra en werkgeversvoorzitter Stichting Tijdspaarfonds Bouw 

& Infra 

PE-punten 2018 7 

 

De heer mr. B.K.A. van Rijsbergen – 54 jaar 

Functie Lid (op huurdersvoordracht) 

Expertise Juridische zaken, governance 

Commissie Voorzitter Remuneratiecommissie 

Benoemd 26 maart 2018 

Aftredend 26 maart 2022 (herbenoembaar) 

Functie dagelijks leven Advocaat 

Relevante nevenfuncties Voorzitter RvC Stichting de Leeuw van Putten te Spijkenisse (vanaf 01-02-2016), lid RvC 

Irado N.V. te Schiedam (vanaf 01-01-2015) voorzitter RvC Rabobank Voorne – Putten 

Rozenburg (tot 31-12-2018 

PE-punten 2018 3 

 

Vastgesteld is dat alle commissarissen hebben voldaan aan de PE-verplichtingen. 

 

3.4 Werkzaamheden van de RvC 

In 2018 vergaderde de RvC zes keer. Daarnaast zijn er enkele bijzondere of themabijeenkomsten geweest, waaronder een 

themasessie over verduurzaming en een belanghoudersbijeenkomst. De voorzitter heeft in overleg met het bestuur de 

agenda vastgesteld. De belangrijkste onderwerpen tijdens de (reguliere) vergaderingen waren: 

 

Volkshuisvesting 

Onderwerpen ter instemming Opiniërende onderwerpen 

Diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten Duurzaamheidsbeleid / Routekaart -neutrale voorraad 

in 2050 

Verkoop en aankoop van gronden en panden Herijking wensportefeuille en de vertaling naar 

vastgoedstrategie 

Het Bod 2019 op de Regionale Woonvisie Prestatieafspraken 2019 

 Gebiedsgericht samenwerken 
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Financiën en Planning en Control cyclus 

Onderwerpen ter instemming Opiniërende onderwerpen 

Jaarrekening en jaarverslag 2017 Kwartaalrapportages ter sturing en verantwoording 

Jaarplan 2019 en meerjarenbegroting 2019-2023 Resultaten van Aedes benchmark 

Treasury jaarplan 2019 Huurverhoging 2018 

Auditplan externe accountant Accountantswissel per boekjaar 2019 

Financieringsstrategie Managementletter accountant 

Afwikkeling herstructureringsvoorstel swap Borging/opvolging van aanbevelingen vanuit 

verschillende audits 

Beroepsprocedure vennootschapsbelasting 2011  

Financiële strategie  

Investeringsstatuut  

 

Rapportage / communicatie toezichthouders 

 Opiniërende onderwerpen 

 Oordeel Aw over staatssteun- en passendheidsnorm 

 Integrale oordeelsbrief van Aw 2017 en 2018 

 Oordeel WSW business risks 2017 

 Overzicht Ministerie Binnenlandse Zaken aangaande 

indicatieve bestedingsruimte 

 

Organisatie 

Onderwerpen ter instemming Opiniërende onderwerpen 

Organisatieontwikkeling HW Wonen 2.0 / invulling 

verschillende teams 

Ontwikkelingen rondom CAO Woondiensten 

Ondernemingsplan 2019-2022 Jaarverslagen klachtencommissies 

 

Governance en integriteit 

Onderwerpen ter instemming Opiniërende onderwerpen 

Statutenwijziging Rooster van aftreden 

De (her)benoemingen van RvC-leden en bestuurslid Permanente educatie van RvC-leden 

De evaluatie van het functioneren van bestuursleden 

en RvC-leden 

Tussentijdse evaluatie visitatie 

De honorering van bestuursleden en RvC-leden Toepassing van de Governancecode 

Actualisatie van het Reglement van de RvC Governance-agenda 2019 

Actualisatie van het Bestuursreglement Voorstel ontbinding vrijwaring en vrijtekening 

Procuratiereglement  

Actualisatie Toetsingskader Visie op toezicht en 

besturen 
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Overige opiniërende onderwerpen 

Regionale ontwikkelingen, zoals de intensivering van de samenwerking met gemeenten en belanghouders 

Het maken van regionale prestatieafspraken na de gemeentelijke herindeling, 

Ontwikkelingen met betrekking tot integriteit (mede op basis van een Fraude- en Integriteitsrisicoanalyse van 

Deloitte) en de Audit Governance door de Autoriteit woningcorporaties worden nauwlettend in de gaten gehouden. 

Aanbevelingen worden indien toepasbaar opgevolgd.  

Samenwerking met en verdere professionalisering van het Huurdersplatform. 

 

Bijeenkomsten 

In 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd voor de RvC, het bestuur en de Ondernemingsraad. Tijdens deze bijeenkomst is 

in goede sfeer gesproken over tal van aspecten die te maken hebben met de organisatieontwikkeling en de zelfsturende 

teams. 

 

Daarnaast hebben de huurderscommissarissen in 2018 twee keer een formele overlegvergadering bijgewoond van het 

bestuur met het Huurdersplatform. Onder meer is gesproken over het Bod 2019, het Ondernemingsplan 2019-2022, de 

Prestatieafspraken 2019 en de communicatie tussen HW Wonen en het Huurdersplatform. Maar ook kwam aan de orde de 

organisatieontwikkeling, de huurverhoging 2018, het jaarverslag en jaarrekening 2017, het jaarplan 2019 en de 

meerjarenbegroting. Ook zijn er afspraken gemaakt om in 2019 onder leiding van een externe adviseur verder te werken aan 

een toekomstbestendige manier van huurdersbetrokkenheid voor het Huurdersplatform en HW Wonen.  

Tenslotte hebben de huurderscommissarissen met leden van het Huurdersplatform in goede sfeer van gedachten gewisseld 

over diverse thema’s die voor HW Wonen en de huurders van belang zijn, zoals onder meer het duurzaamheidsbeleid, 

ouderen- en jongerenhuisvesting, leefstijlenbeleid en het woonlastenplaatje. 

 

Externe accountant 

Deloitte is als accountant benoemd door de RvC; jaarlijks wordt het functioneren van de accountant door de auditcommissie 

besproken en aan de RvC gerapporteerd. De RvC is positief over de kwaliteit van de accountantsrapportages en is van 

mening dat de samenwerking met Deloitte goed verloopt. 

Vanwege de aankomende OOB-regelgeving (Organisatie van Openbaar Belang) is in 2018 gestart met een 

accountantsselectie vanaf het boekjaar 2019. De keuze voor een accountant is in 2019 gemaakt. 

 

De accountant was het gedeelte van de juni-vergadering van 2018 van de RvC aanwezig waarin het accountantsverslag van 

de controle van de jaarrekening 2017 is besproken, waarna de jaarrekening 2017 door de RvC is goedgekeurd. 

 

In het najaar van 2018 is door Deloitte de interim-controle uitgevoerd. De bevindingen van Deloitte zijn opgenomen in de 

managementletter. Deze is op 31 januari 2019 besproken met de auditcommissie en op 15 februari 2019 met de voltallige 

RvC. De managementletter kent een aantal aanbevelingen en adviezen. De aanbevelingen van verschillende externe partijen 

(accountant, Autoriteit woningcorporaties, WSW, et cetera) worden in prioritering opgevolgd.  

 

De aanbevelingen uit de managementletter die de meeste impact op de jaarrekeningcontrole hebben zijn de autorisatie van 

memoriaalboekingen en de totstandkoming en onderbouwing van marktwaarde en beleidswaarde. 

 

Governancecode Woningcorporaties 

De RvC onderschrijft de bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties.  

De code weerspiegelt hoe de sector denkt over goed bestuur en toezicht. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke 

verbondenheid en goede risicobeheersing zijn voor HW Wonen van groot belang om haar werk zo goed mogelijk te doen. 

In 2018 zijn verschillende reglementen en codes geactualiseerd (waaronder het RvC- en Bestuursreglement en het toezichts- 

en toetsingskader). Ook zijn de statuten aangepast aan de Veegwet en is er een procuratiereglement vastgesteld. 

Tenslotte is de jaarlijkse controle uitgevoerd met het oog op de naleving van de Governancecode Woningcorporaties en heeft 

er een ‘bewustwordingscampagne Governancecode’ onder de medewerkers plaatsgevonden om deze code onder de 

medewerkers levendig te houden. 

 

3.5 Het functioneren van de RvC 

Op 20 april 2018 heeft de zelfevaluatie over het functioneren van de RvC plaatsgevonden. Deze evaluatie heeft 

plaatsgevonden op basis van de adviesbrief van Ernst & Young (d.d. 17 mei 2017). De ontwikkeling van de in 2017 

overeengekomen aanbevelingen en aandachtspunten is tijdens de zelfevaluatie uitgebreid aan de orde gekomen. 

Specifieke aandachtspunten voor 2018 zijn: 
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▪ Het door de huurderscommissarissen bijstand verlenen aan en de dialoog aangaan met het Huurdersplatform inzake de 

verdere verbetering van het functioneren van het Huurdersplatform c.q. de huurdersverenigingen. In 2018 is hieraan 

nadrukkelijk aandacht besteed. 

▪ Het monitoren van de organisatieontwikkeling en met name van de zelfsturende teams. Dit thema is in 2018 op informele 

wijze besproken met de Ondernemingsraad. 

▪ Het monitoren van de score in de Aedes benchmark. Niet alleen de trend moet goed zijn maar ook het tempo waarin 

vooruitgang wordt geboekt. Met het bestuur zijn hieromtrent nadere afspraken gemaakt. 

▪ In het toetsingskader wordt de ontwikkeling van de ‘medewerkerstevredenheid’ opgenomen. In 2019 vindt er een 

medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. 

 

De Governancecode van de sector is een leidraad voor het functioneren van de RvC.  

De aandachtsgebieden uit de Governancecode waren in het vergaderschema 2018 ingepland. Ook in 2019 wordt deze 

werkwijze gehanteerd. 

 

De leden hebben in 2018 onafhankelijk van elkaar en het bestuur gefunctioneerd, toezicht kunnen houden en aan de 

besluitvorming deelgenomen. Er hebben zich in 2018 geen tegenstrijdige belangen voorgedaan, zodat geen van de 

commissarissen zicht heeft onttrokken aan besluitvorming. Van de Regeling Melding Onregelmatigheden is in 2018 geen 

gebruik gemaakt. 

 

Met het oog op de toezichtstaak van de RvC zijn in 2018 diverse documenten, zoals kwartaalrapportages, 

voortgangsrapportages over lopende projecten en de uitvoering van het jaarplan 2018 aan de RvC voorgelegd en met het 

bestuur besproken. Ook neemt de RvC kennis van de notulen van de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad en 

Huurdersplatform. 

 

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 en werkwijze van de auditcommissie zijn 

vastgelegd in een in 2017 geactualiseerd reglement. Het reglement is op onze website gepubliceerd. 

 

De auditcommissie kwam in 2018 vijf keer bijeen. Twee keer waren de accountants bij (een deel van) deze vergaderingen 

aanwezig. De controller was bij alle vergaderingen aanwezig. De belangrijkste onderwerpen waren onder andere de 

managementletter 2017, jaarrekening, -verslag en accountantsverslag over 2017, het jaarplan 2019 en treasury jaarplan 

2019, de meerjarenbegroting 2019-2023, de financieringsstrategie, kwartaalrapportages 2018, de financiële strategie en de 

aanpassing van het investeringsstatuut inclusief rendementsnormering, de opvolging van de aanbevelingen vanuit 

verschillende audits, de indicatieve bestedingsruimte 2018, de beoordelingsbrief 2017 van het WSW, de afwikkeling van het 

herstructureringsvoorstel swap, het proces inzake de accountantsselectie, het raamwerk interne beheersing, het auditplan 

inzake de jaarrekeningcontrole 2018, de procuratieregeling, de beroepsprocedure vennootschapsbelasting, de resultaten van 

de Aedes benchmark, de verdere doorontwikkeling van het team Control en de uitwerking van strategische risico’s in het 

interne beheersingsstatuut. Met de verslagen van deze vergaderingen heeft de auditcommissie aan de RvC gerapporteerd. 

De RvC heeft ingestemd met de bevindingen en aanbevelingen van de commissie. 

 

Remuneratiecommissie 

De remuneratiecommissie adviseert de RvC over benoeming, honorering en overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur en 

de honorering van commissarissen. Deze commissie heeft een adviserende rol. 

 

De beloning van zowel het bestuur als de RvC was in 2018 in overeenstemming met de  

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en  

de bindende beroepsregel Bezoldiging Commissarissen van de Vereniging in toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en 

is niet gekoppeld aan de (financiële) prestaties van HW Wonen. 

 

De remuneratiecommissie kwam in 2018 twee keer in vergadering bijeen. Belangrijkste onderwerpen waren het functioneren 

van het bestuur en de RvC, de honorering van het bestuur en RvC-leden, verschillende herbenoemingsvoorstellen van 

commissarissen en de beëindiging van de overeenkomst vrijtekening en vrijwaring. De remuneratiecommissie heeft aan de 

RvC gerapporteerd en de RvC heeft ingestemd met de bevindingen en aanbevelingen van de commissie. 

De remuneratiecommissie heeft ook twee overleggen gehad met het bestuur; deze overleggen stonden in het kader van de 

taakverdeling binnen het bestuur en de doelstellingen van het bestuur. 
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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 het bestuur. De beloning en 

overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders zijn formeel vastgelegd. 

Bestuurder B.C. Pluimer is met ingang van 1 maart 2018 herbenoemd voor een periode van twee jaar. Ministeriële 

goedkeuring voor dit besluit is ontvangen op 23 februari 2018. 

Bestuurder P. de Bruijn is, met ministeriële goedkeuring, als bestuurder benoemd vanaf  

14 juni 2017 voor een periode van vier jaar. 

 

In april en juni 2018 heeft de remuneratiecommissie met beide bestuurders gezamenlijke en individuele gesprekken gevoerd. 

Deze gesprekken stonden in het kader van de evaluatie over het functioneren van het bestuur, de taakverdeling binnen het 

bestuur en de (persoonlijke) doelstellingen voor 2018. 

 

Naast zijn functie als bestuurder is de heer Pluimer bestuurslid van Hoeksche Waard Duurzaam, lid van de Ledenraad 

Rabobank Het Haringvliet en penningmeester van ‘De Maatschappij’ (departement Hoeksche Waard). 

 

De heer De Bruijn heeft geen nevenfuncties die in dit verslag gemeld zouden moeten worden. 

 

De specificatie van de honorering van de Raad van Commissarissen en het bestuur is achterin hoofdstuk 6.7 te vinden. 

 

3.8 Tenslotte 

In de sterk wijzigende omgeving is in het jaar 2018 veel gevraagd van de veranderbereidheid en het verandervermogen van 

de medewerkers. De Raad van Commissarissen wil haar waardering naar alle medewerkers uitspreken voor de getoonde 

inzet en toewijding waarmee zij hun werkzaamheden hebben verricht. 
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4 Governance 
4.1 Actuele ontwikkelingen 

 

WSW beoordelingsbrief 

Het WSW heeft in november 2018 haar jaarlijkse beoordeling van de ‘business risks’ van HW Wonen uitgevoerd. Dit 

gebeurde aan de hand van beleidsstukken en gesprekken met het bestuur en enkele medewerkers. Uit deze beoordeling zijn 

geen bijzondere risico’s naar voren gekomen. Enkele aandachtspunten worden specifiek opgevolgd. Te denken valt aan het 

vergroten van de voorspelbaarheid van de investeringskasstromen en het definiëren van onze positie met betrekking tot de 

verduurzaming.  

 

Regelgeving datalekken en privacy 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. 

De AVG is in werking getreden op 25 mei 2016 met een overgangstermijn van twee jaar. HW Wonen moest dus voor 25 mei 

2018 voldoen aan de bepalingen uit de AVG. Er is veel werk verricht. Er is onder andere een privacybeleid opgesteld, 

voorzien van regelementen voor zowel huurders als werknemers. Medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring en 

voor het gebruik van beeldmateriaal is vooraf toestemming gevraagd middels een formulier. Ook de archieven zijn 

opgeschoond om aan de bewaartermijnen van de AVG gehoor te geven. 

 

Vernieuwd investeringsstatuut 

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het tot stand komen van een nieuw investeringsstatuut, vergezeld van een bijpassende 

financiële strategie en een rendementsnormering. Nieuwe projecten worden getoetst aan het nieuwe statuut.  

 

Belanghoudersbijeenkomst 

Dit jaar stond het jaarlijks overleg met onze belanghouders in het teken van ons nieuwe ondernemingsplan.  

 

De kick-off vond plaats tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Gasten konden aangeven wat zij als belangrijke uitdagingen/opgaven 

voor HW Wonen zagen. Vervolgens is in een aantal inspiratiesessies met onze belanghouders intensief gesproken over onze 

opgaven voor de komende jaren.  

Dit heeft bijgedragen aan een breed gedragen ondernemingsplan en wederzijds begrip voor de afwegingen die wij als vrijwel 

enige sociale verhuurder in de Hoeksche Waard hebben gemaakt.  

 

Marktberaad 

Ook in 2018 organiseerden wij samen met het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) het Marktberaad. Samen 

met makelaars, projectontwikkelaars en de gemeenten uit de Hoeksche Waard vond een forumdiscussie plaats over de 

trends in de woningmarkt van de Hoeksche Waard en werd er stilgestaan en gediscussieerd over aanpasbaar bouwen.  

 

Woonbeurs 

In maart 2018 werd voor de vierde keer deelgenomen aan de Woonbeurs in Rotterdam, samen met de Hoeksche Waardse 

makelaars en ontwikkelaars. Daarbij zijn nieuwbouwprojecten gepresenteerd, maar was er ook veel aandacht voor de 

promotie van ons eiland.   

 

Scholieren in Bedrijf 

Tijdens de Bedrijvendag ‘Scholieren in Bedrijf’ in maart 2018 ontvingen wij leerlingen van de middelbare scholen in de 

Hoeksche Waard om ze kennis te laten maken met onze sector. Aan de hand van presentaties in de modelwoning aan de 

Croonenburgh en op de bouwplaats van hetzelfde renovatieproject de Croonenburgh fase 1 in Oud-Beijerland, gaven we de 

leerlingen een impressie van het werken bij/met een woningcorporatie. Dergelijke inspanningen zijn erop gericht om 

voldoende instroom van nieuw talent in de sector te stimuleren. 

 

4.2 Afhandelen van klachten en geschillen 

 

Interne klachtenprocedure 

HW Wonen doet er alles aan om het wonen zo aangenaam mogelijk te maken. Toch kan het voorkomen dat onze klanten niet 

tevreden zijn over onze dienstverlening of over onze medewerkers. De klant kan dan een klacht bij HW Wonen indienen. 

 

HW Wonen kent een interne klachtenprocedure waarbij regels en termijnen zijn vastgesteld om de klacht op te lossen dan 

wel te verhelpen. De in 2018 ontvangen klachten hebben veelal te maken met niet (goed) uitgevoerde 
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onderhoudswerkzaamheden en de communicatie met medewerkers. Het verbeteren hiervan heeft onze voortdurende 

aandacht.  

Om de klanttevredenheid in de volle breedte te verbeteren is een Taskforce opgericht. 

Het kan voorkomen dat de huurder het niet eens is met onze oplossing en dan kan de onafhankelijke Klachten Advies 

Commissie worden ingeschakeld. 

 

Samenstelling Klachten Advies Commissie per 31 december 2018 

Voorzitter Mevrouw M.A. Alblas 

Vice-voorzitter  De heer A.A. Clements Sparreboom 

Lid De heer A.J. Verzijl 

Lid De heer H. Korpershoek 

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

 

Net als in 2016 en 2017 ontving de Klachten Advies Commissie in 2018 drie klachten. Deze drie klachten bleken ontvankelijk 

en zijn in behandeling genomen via hoorzittingen. Twee klachten zijn gegrond verklaard; één klacht, bestaande uit enkele 

deelklachten, is op één onderdeel gegrond verklaard. HW Wonen heeft in 2018 de uitspraak van de commissie opgevolgd 

door uitvoering te geven aan de verstrekte adviezen. 

 

Tijdens het voorjaarsoverleg van het bestuur 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; 

▪ tegemoetkomen 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. HW Wonen ondersteunt het secretariaat door het leveren van een ambtelijk secretaris. Dit is mevrouw A.C. 

Groenendijk, bestuurssecretaris van HW Wonen. 

 

In 2018 heeft de Geschillencommissie Woonruimteverdeling drie klachten ontvangen (in 2017: 0 en 2016: 2). Eén klacht is via 

een hoorzitting in behandeling genomen en ongegrond verklaard; één klacht is door klager ingetrokken voordat een 

hoorzitting zou plaatsvinden en één klacht wordt via een hoorzitting in behandeling genomen in januari 2019. 

 

4.3 Verslag van de Ondernemingsraad 

In 2018 is de OR ongeveer één keer in de twee weken bij elkaar geweest. Omdat het voor de voortgang van zaken nauwe 

samenwerking prettig is, wordt altijd even met het Bestuursteam afgestemd of kort aansluiten bij het reguliere OR overleg 

gewenst is.  

Zes keer is er een formeel overleg met het bestuur geweest. Het is gebruikelijk dat tweemaal per jaar een delegatie van de 

Raad van Commissarissen bij dit overleg aanwezig is. In 2018 is dit eenmaal op de reguliere wijze gebeurd, waarbij de 

aanwezige RvC-leden zich als prettige actieve toehoorders opstelden.  

In lijn met de organisatieontwikkeling is in het najaar gekozen voor een ‘benen-op-tafel-sessie’ met het bestuur en de RvC, 

waarin met elkaar van gedachten is gewisseld over het werken in de platte organisatiestructuur. Voorafgaand aan deze 

overleggen spraken het bestuur van HW Wonen en het dagelijks bestuur van de OR elkaar tijdens het zogenaamde 

agendaoverleg.  
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Belangrijke onderwerpen op de agenda 

Onderwerpen ter instemming Onderwerpen ter advies 

Collectieve vrije dagen 2019 Vastgoed doorontwikkeling 

Woondiensten Cafetaria Systeem 2019:  

de keuzeperiode en -ronde 

Wijkteamindeling 

Integriteitscode Beleid traineeship en stage 

Beloningsbeleid Functiehuis – onderleggers 

 

Overige onderwerpen op de agenda van de OR gedurende 2018 waren: 

▪ Wagenparkbeleid 

▪ Secundaire arbeidsvoorwaarden 

▪ Tijdelijke arbeidscontracten, inhuurkrachten en advieskosten 

▪ Werkomstandigheden kantoor Oud-Beijerland & steunpunten 

▪ Beleid verstrekking en vervanging ICT-middelen 

▪ CAO-onderhandelingen 

▪ Ondernemingsplan 2019 - 2022 

▪ Ontwikkelingen en actualiteiten in de sector, zoals de effecten van de Nieuwe Woningwet 

▪ Jaarplan 2018 

▪ 360° feedback 

▪ OR-verkiezingen 

 

Scholing - bijblijven 

De leden van de OR doen er alles aan om de belangen van het personeel zo goed mogelijk te behartigen. In 2018 hebben de 

leden hun kennis vergroot tijdens een OR-studie tweedaagse in het voor- en najaar. Dit jaar stond dit volledig in het teken van 

de nodige groei en doorwikkeling van HW Wonen en wat er nodig is om functies en rollen goed in te kunnen vullen. Daarbij 

wordt altijd tijd vrijgemaakt om hierover met het Bestuursteam en personeelsadviseur van gedachten te wisselen.    

 

Verkiezingen 

Marcel Mulder heeft per september 2018 zijn plek in de OR verkiesbaar gesteld. De uitgeschreven verkiezingen leverde 1 

kandidaat op. Debbie Janssens heeft het stokje van Marcel overgenomen.  

 

Achterban op de hoogte houden en signaleren 

De OR staat voor een open en heldere communicatie. Duidelijkheid geeft rust en vertrouwen. Het is dan ook zaak dat de OR 

(mede) door de achterban gevoed wordt met signalen over ontwikkelingen, aandacht voor onderwerpen of met ideeën.   

 

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van wat wij doen. Alle notulen van het reguliere overleg 

met het Bestuursteam (6x per jaar) worden op intranet geplaatst, zodat iedereen op de hoogte is. Afhankelijk van wat er 

speelt kiest de OR voor het maken van een nieuwsbrief of e-mail. Naast een nieuwsbericht op intranet worden berichten ook 

altijd per e-mail verstuurd.  

 

De OR is blij met de constructieve samenwerking met het Bestuursteam en ziet de verdere samenwerking met als leidraad 

het Ondernemingsplan 2019 – 2022 met vertrouwen tegemoet. Met elkaar zorgen wij voor een ‘Welkom Thuis’.  

 

4.4 Verslag van het Huurdersplatform  

Het Huurdersplatform, bestaande uit vertegenwoordigers van de Huurdersbelangenverenigingen Hoeksche Waard Oost, 

Cromstrijen en Hoeksche Waard West, heeft in het afgelopen jaar in samenwerking met HW Wonen een aantal zaken onder 

de loep genomen. De Samenwerkingsovereenkomst tussen HW Wonen en het Huurdersplatform is inmiddels van een 

handtekening voorzien. Ook over de huurverhoging werd in een aantal bijeenkomsten overeenstemming bereikt. 

 

Met HW Wonen werden ook de begroting en de jaarrekening besproken. Een werkgroep van het Huurdersplatform gaf acte 

de présence bij het tot stand komen van de prestatieafspraken tussen de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard, HW 

Wonen en het Huurdersplatform. Deze zijn op een speciale bijeenkomst door de wethouders van de vijf gemeenten, HW 

Wonen en het Huurdersplatform ondertekend. 

 

Het Huurdersplatform heeft ook een speciale bijeenkomst gehouden met de door het Huurdersplatform aangestelde 

Huurderscommissarissen i.v.m. de toekomst en het functioneren van het Huurdersplatform. Hieruit bleek dat de 
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werkzaamheden van het Huurdersplatform zeer gewaardeerd worden, maar dat de materie steeds lastiger wordt om te 

beheersen. 

 

Uiteraard werd ook een aantal keren regulier overleg gevoerd met de corporatie. Twee van deze bijeenkomsten werden 

bijgewoond door de beide Huurderscommissarissen. 

 

Momenteel vindt er overleg plaats over de gewijzigde regels van het achterlaten van de woning. 

 

Terug kijkend op 2018 is het platform zeer tevreden over de samenwerking met zowel HW Wonen als de 

Huurderscommissarissen en de vijf gemeenten en zien we uit naar het functioneren van het Huurdersplatform in 

samenwerking met de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. 
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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 de Autoriteit woningcorporaties (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 Aw. 

 

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 op grond van de jaarrekening over 2018 en de meerjarenbegroting 2019-

2022 als volgt uit: 

 
 

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. 

 

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. 

▪ De komende jaren 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 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. 

  

Financieel dashbord

norm 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Status Aw Positief Positief Positief Positief Positief Positief Positief Positief

Kredietwaardigheid WSW Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Interest dekkingsratio ≥1,4 3,01 3,27 3,24 3,35 3,49 4,00 4,29

Loan to Value o.b.v. marktwaarde ≤45% 25,5% 21,2% 24,0% 24,2% 24,0% 23,9% 23,8%

Loan to Value o.b.v. beleidswaarde ≤75% 52,5% 49,6% 58,0% 59,2% 59,3% 59,5% 59,7%

Loan to Value o.b.v. woz-waarde ≤30% 19,6% 17,3% 18,2% 17,1% 16,4% 16,4% 16,3%

Schuldrestant per woning ≤ € 35.000 28.566 26.852 29.717 30.935 31.846 32.533 33.118
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5.2 Jaarresultaat 2018 

 

Met ingang van 2016 wordt de winst- en verliesrekening in de jaarrekening weergegeven volgens de functionele indeling 

(hoofdstuk 6.2). Hieronder volgt een presentatie van het behaalde resultaat volgens de categoriale indeling, vergeleken met 

voorgaand jaar en met de jaarbegroting 2018. 

 

 
 

Ontwikkeling resultaat 

De winst over 2018 bedraagt 144 miljoen euro (2017: 13 miljoen euro). Het resultaat blijft ook in 2018 zeer gevoelig voor 

ontwikkelingen in de marktwaarde (gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen). Het operationeel resultaat laat 

zich beter vergelijken met voorgaand jaar en de begroting. Het operationeel resultaat bedraagt 36 miljoen euro (2017: 33 

miljoen euro) en ligt daarbij iets hoger dan vorig jaar. In 2017 zat een eenmalig boekverlies in het verkoopresultaat van circa € 

6 miljoen. De onderhoudskosten en belastingen en heffingen liggen iets boven het niveau van 2017.  

 

De bedrijfslasten per verhuurbare eenheid (VHE), zoals gedefinieerd in de in 2018 gepubliceerde Aedes benchmark, zijn 

verder afgenomen tot 861 euro (publicatie 2017: 906 euro; publicatie 2016: 1.006 euro). Voor de komende jaren streven wij 

naar een verdere reductie.  

 

Besteding van het behaalde resultaat 

HW Wonen heeft een gezonde financiële positie en opereert met een positief operationeel resultaat. Het geld dat jaarlijks uit 

de exploitatie binnenkomt wordt terug geïnvesteerd in het bestaand bezit en in verversing van de woningvoorraad. Op die 

manier kunnen we ook toekomstige generaties bewoners, die wij tot onze doelgroep rekenen, blijven bedienen met 

betaalbare huurwoningen die voldoen aan de eisen van de moderne tijd. 

 

Hieronder is weergegeven wat HW Wonen sinds de oprichting op 1 januari 2010 tot en met 31 december 2018 jaarlijks 

gemiddeld aan inkomsten en investeringen heeft gerealiseerd. De investeringen liggen fractioneel onder de inkomsten. Het 

verschil is gebruikt om de leningportefeuille iets te laten afnemen, waardoor de rentelasten afnemen en de gevoeligheid voor 

een eventuele rentestijging wordt verlaagd.  
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Huuropbrengst 

In 2018 heeft afstemming en overleg met het Huurdersplatform over de voorgenomen huurverhoging opnieuw geleid tot een 

voorstel waarin zowel HW Wonen als het Huurdersplatform zich konden vinden, en waarop wij een positief advies van het 

Huurdersplatform hebben ontvangen. Conform dit voorstel is per 1 juli 2018 de huur van de woningen in het Daeb-segment 

verhoogd met 1,3%. Dit percentage gold voor huishoudinkomens tot en met 41.056 euro en ook voor kwetsbare groepen. Dit 

zijn huishoudens met minimaal één AOW-gerechtigde en huishoudens die bestaan uit minimaal 4 personen. Daarnaast 

hanteerden wij een beleid voor huishoudens met een inkomen tussen de 41.056 en 45.000 euro. Indien zij konden aantonen 

dat hun inkomen in 2016 of 2017 niet meer dan 45.000 euro bedroeg dan ontvingen zij een huurverhoging van 1,3% in plaats 

van 5,4%.  

 

Voor huurders uit het DAEB-segment die een huur betalen die boven de streefhuur ligt, is 0% huurverhoging doorgevoerd. De 

streefhuur is het bedrag waarvoor een huurwoning nadat deze vrijkomt zal worden verhuurd aan de eerstvolgende huurder. 

Wij hebben in 2016 van een fors aantal woningen de streefhuur verlaagd ten behoeve van het ook in de toekomst betaalbaar 

houden van onze woningvoorraad. Hierdoor kan het voorkomen dat huurders een bedrag aan huur betalen dat boven het 

niveau van de streefhuur ligt. Door 0% huurverhoging door te voeren groeit dit verschil er in een aantal jaren tijd ‘uit’. 

 

Voor huurders van woningen in het Daeb-segment die niet tot de hiervoor genoemde groepen behoren is een huurverhoging 

van 5,4% doorgevoerd.  

 

Als flankerend beleid boden wij onze huurders, net als voorgaande jaren, de mogelijkheid om bij inkomensverlaging, naast de 

wettelijke mogelijkheden met betrekking tot inkomensdaling over het huishoudinkomen van 2017, ook inkomensdaling in 2018 

te accepteren als bezwaarmogelijkheid tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Er zijn 94 bezwaren binnengekomen, 

waarvan het grootste deel met betrekking tot de inkomensgegevens. Er zijn 67 bezwaren gegrond bevonden. 

 

Per 31 december 2018 bedraagt de gemiddelde huurprijs 559 euro (2017: 549 euro). Voor het sociaal bezit betekent dit 72 

procent (2017: 72 procent) van de maximaal redelijke huur. Dit ligt in lijn met het landelijk gemiddelde. 

 

Verkoopresultaat 

In 2018 zijn 61 woningen en 4 bedrijfsruimten verkocht en getransporteerd. Daarnaast zijn er 17 koopgarant woningen 

teruggekocht, waarvan 16 zijn doorverkocht, alsmede 10 woningen die reeds in 2017 werden teruggekocht. De gemiddelde 

verkoopopbrengst per woning bedraagt circa 176 duizend euro met een bandbreedte tussen 81.000 en 249.000 euro. 

 

Het verkoopresultaat is over 2018 hoger dan voorgaand jaar. Ten opzichte van 2017  is de realisatie 6,2 miljoen hoger. In 

2017 zat een eenmalig boekverlies in het verkoopresultaat van circa € 6 miljoen. De aan Trivire verkochte woningen aan de 

Blaauwweg in Dordrecht waren gewaardeerd tegen marktwaarde (die daarmee de kostprijs vormde in het verkoopresultaat), 

terwijl er een specifieke afspraak bestond over de transactiewaarde (die € 6 miljoen lager lag). Ten opzichte van de begroting 

2018 is een licht negatief resultaat van 0,3 miljoen euro gerealiseerd. Ondanks meer verkopen (66) dan begroot (58), is er 
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sprake van een lagere winst. De boekwaarde (of wel de marktwaarde eind 2017 die de kostprijs vormt) lag namelijk hoger 

dan begroot.  

 

Overige bedrijfsopbrengsten 

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit ten laste van de projecten doorberekende uren van medewerkers 

van HW Wonen en verrekeningen van pro-rata btw. Deze opbrengsten liggen in lijn met de begroting en voorgaand jaar. 

 

Afschrijvingslasten 

De afschrijvingslasten hebben uitsluitend betrekking op de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie. De realisatie 

over het boekjaar bedraagt 738 duizend euro. Ten opzichte van de realisatie over 2017 is er een afname met ruim 300 

duizend euro te zien doordat er in het vorige boekjaar meerdere grote investeringen in het kader van het in 2012 doorgevoerd 

“Nieuwe Werken” tot volledige afschrijving zijn gekomen. 

 

Onderhoudslasten 

In 2018 is voor 11,8 miljoen euro (2017: 10,3 miljoen euro) uitgegeven aan onderhoud. Per VHE (verhuurbare eenheid) is dat 

gemiddeld 1.146 euro (2017: 1.012 euro). Dit is exclusief de uitgaven voor vervanging van cv-installaties, badkamers en 

keukens (3,5 miljoen euro, vorig jaar 2,9 miljoen euro). Deze worden sinds 2014 geactiveerd. Voor een verdere analyse van 

de onderhoudskosten wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2. 

 

Belastingen en heffingen 

HW Wonen betaalt jaarlijks ruim 10 miljoen euro aan belastingen en heffingen. Dit betreft voor 3,1 miljoen zakelijke lasten, 

zoals onroerende zaak belasting en waterschapslasten. In 2018 werd 8,2 miljoen euro afgedragen aan verhuurderheffing 

(2017: 6,7 miljoen euro, na verrekening van € 0,1 miljoen vermindering verhuurderheffing). 

 

Personeelslasten 

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

 
 

Het aantal fte in vaste dienst is met 4 toegenomen en bedroeg eind 2018 84, versus 80 eind 2017. Er is met name ingezet op 

versterking van de Controlfunctie. De vaste personeelskosten liggen in lijn met 2018, en de kosten voor inleenkrachten laten 

een daling zien. Per saldo zijn de personeelskosten dit jaar 0,1 miljoen euro lager dan over 2017. 

 

  

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Lonen en salarissen 4,3 4,4 4,4 4,6 4,7 4,9 4,9

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

Pensioenlasten 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8

Inleenkrachten 0,8 0,9 1,1 1,0 0,6 0,4 0,4

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

Totaal personeelslasten 7,1 7,2 7,4 7,9 7,5 7,7 7,5
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Overige bedrijfslasten 

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

 
 

De overige bedrijfslasten zijn sinds 3 jaar weer licht gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor 

energielabeling en voor het maken van de verplichte NEN2580 plattegronden. HW wonen heeft in 2018 een grote inhaalslag 

gemaakt met het afmelden van labels.  

 

Gerealiseerde waardeveranderingen 

Bij investeringsprojecten liggen de stichtingskosten veelal boven de marktwaarde. HW Wonen heeft een investerings- en 

exploitatiehorizon die veel langer loopt dan wat in de marktwaarde tot uitdrukking komt. Daarnaast accepteren wij vanuit onze 

doelstellingen lagere rendementen dan wat gemiddeld op de vastgoedmarkt wordt geëist. Dit betekent dat nieuwe 

investeringen veelal een onrendabel deel ten opzichte van de marktwaarde met zich meebrengen. Voor dit onrendabele deel 

wordt een voorziening gevormd. De jaarlijkse mutatie in deze voorziening maakt deel uit van de gerealiseerde 

waardeveranderingen. In 2018 gaat het per saldo om -0,8 miljoen euro. Om onze doelgroep ook op langere termijn met 

kwalitatief goede en betaalbare woningen te kunnen blijven bedienen vinden wij dergelijke investeringen passend en nodig. 

Voor onze huurders leiden deze investeringen tot een hoger comfort en lagere energiekosten. 

 

Rente 

Per 31 december 2018 hadden wij leningen uitstaan met een totaalbedrag van ongeveer 284 miljoen euro (2017: 290 miljoen 

euro). De gemiddelde rente die over deze leningen is betaald bedraagt 3,1 procent (2017: 3,5 procent). Met de huidige lage 

rentetarieven daalt met elke nieuw aan te trekken (her)financiering het gemiddelde rentepercentage. In 2018 zijn de 

rentelasten met ruim 1,1 miljoen euro opnieuw gedaald tot 9,4 miljoen euro. 

 

Aan investeringsprojecten is voor ongeveer 0,8 miljoen euro rente toegerekend (2017: 0,7 miljoen euro). Deze rente wordt 

afhankelijk van de soort investering verantwoord onder de post ‘Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie’, 

‘Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop’ of ‘Onderhanden projecten’. 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

Vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat. Door onder meer huuraanpassingen en 

wijzigingen in disconteringsvoeten (vanwege gewijzigde marktomstandigheden) wijzigt de waarde van jaar op jaar. Deze 

aanpassing wordt als niet-gerealiseerde waardeverandering verwerkt. In 2018 is de waarde met ongeveer 127 miljoen euro 

toegenomen (2017: toename van 2 miljoen euro). 

 

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. Ook deze aanpassingen worden gepresenteerd als niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen. In 2018 gaat het om een bate van 0,7 miljoen euro (2017: 0,5 miljoen euro). 

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

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

Advieskosten 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5

Verzekeringen en eigen risico 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

Leefbaarheid 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4

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

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

Vergoeding beheer bezit buiten Hoekse Waard 0,0 0,1 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 0,2 0,2

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

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

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

Marktwaardering 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

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

Kosten energielabeling 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

PR 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

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

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

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

Totaal overige bedrijfslasten 4,5 4,1 3,9 4,1 4,8 5,0 4,9
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Vennootschapsbelasting 

Het resultaat vóór vennootschapsbelasting over 2018 bedraagt 149,1 miljoen euro. Het fiscaal resultaat bedraagt 11,5 miljoen 

euro. Voor de aansluiting tussen het commercieel en fiscaal resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 6.7. Over het fiscaal 

resultaat is een bedrag van 2,9 miljoen euro aan belasting verschuldigd. Daarnaast is een last uit hoofde van mutatie in de 

latente belastingpositie verwerkt ten bedrage van -25 miljoen euro. 

 

Resultaat deelnemingen 

Het resultaat deelnemingen is vrijwel nul. Er vinden binnen de deelneming geen operationele activiteiten plaats. 

 

5.3 De balans per 31 december 2018 

 

Waarde vastgoedportefeuille 

De opbouw van onze portefeuille per 31 december 2018 ziet er als volgt uit: (Voor de uitsplitsing per kern wordt verwezen 

naar de bijlage (hoofdstuk 8).) 

 

 
 

 

De beleidswaarde van ons vastgoed in exploitatie is 547 miljoen euro (2017: 517 miljoen euro). Het vastgoed in exploitatie 

wordt met ingang van boekjaar 2016 gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Per eind 2018 is dit 1.282 

miljoen euro (inclusief lege woningen voor verkoop) (2017: 1.141 miljoen euro). Het verschil in deze waardes is terug te 

voeren op de doelstelling van de waarderingsgrondslagen. De beleidswaarde is de marktwaarde gecorrigeerd voor vier 

effecten, te weten: beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer. De marktwaarde in verhuurde staat is een contante 

waarde berekening, maar gericht op het bepalen van de waarde van het vastgoed die een goed geïnformeerde marktpartij 

bereid zou zijn te betalen. De verschillen laten zich in onderstaande grafiek weergeven. Tot vorig jaar is de bedrijfswaarde 

gebruikt. Bij HW wonen is er nagenoeg geen verschil tussen bedrijfs- en beleidswaarde. 

 

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 5.450 1973 574 93 880.448 1.012.832 732.518

Meergezinswoningen 3.590 1991 534 73 501.535 584.297 434.528

Intramurale zorg 787 1994 352 83 95.805 70.563 86.080

Overige wooneenheden 21 2008 328 24 976 866 1.030

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 29 1997 1.212 291 9.052 9.001 8.778

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 82 1998 1.387 187 14.498 14.831 15.749

Garage 341 1983 51 19 5.215 5.527 3.729

Eindtotaal 10.300 1980 533 84 1.507.529 1.697.917 1.282.412
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Marktwaarde ten opzichte van beleidswaarde  
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Hieronder volgt een korte toelichting per element uit bovenstaande verschillenanalyse: 
▪ Beschikbaarheid: in deze stap wordt het effect inzichtelijk gemaakt welk deel van de marktwaarde wordt ingezet voor de 

beschikbaarheidsdoelstelling, ofwel het blijven verhuren van de woningen in plaats van tussentijdse ‘uitponding’, zodra 

een woning leeg komt. 

▪ Betaalbaarheid: in de beleidswaarde wordt verondersteld dat bij mutatie de streefhuur wordt gehanteerd. De 

marktwaardering gaat na mutatie uit van de hogere markthuur. Per 31 december 2018 bedraagt de gemiddelde huurprijs 

559 euro (2017: 549 euro). Voor het sociaal bezit betekent dit 72 procent (2017: 72 procent) van de maximaal redelijke 

huur. Dit ligt in lijn met het landelijk gemiddelde. 

▪ Kwaliteit: Aan onderhoud wordt in de beleidswaarde berekening meer uitgegeven dan een marktpartij zou doen. Vanuit 

onze volkshuisvestelijke rol is ons beleidsvoornemen immers om het bezit langer door te exploiteren en niet over te gaan 

tot afstoting na 15 jaar. 

▪ Beheer: aan beheerkosten wordt in de beleidswaarde berekening meer uitgegeven dan een marktpartij zou doen, 

bijvoorbeeld door onze inspanningen op gebied van leefbaarheid, preventie en sociaal beheer.  

▪ Levensduur en eindwaarde: in het doorexploiteerscenario wordt een eindwaarde verondersteld op basis van 

doorexploiteren met een voortdurende looptijd. 

 

Ontwikkeling marktwaarde ten opzichte van voorgaand boekjaar 

De belangrijkste ontwikkelingen in de marktwaarde gedurende 2018 waren als volgt (bedragen in miljoenen euro): 

 

Marktwaarde eind 2017 1.141 

Voorraadmutaties (aan- en verkoop, sloop, nieuwbouw) 7 

Mutatie overige objectgegevens 11 

Methodische wijzigingen (handboek en software) -5 

Autonome ontwikkeling (disconteringsvoet, exit yield, belastingen, etc) 82 

Parameteraanpassingen als gevolg van marktonwikkelingen (markthuur, leegwaarde, etc) 47 

Marktwaarde eind 2018 1.282 

 

 

Vermogensallocatie 

 

 
 

De marktwaarde in verhuurde staat van ons vastgoed bedraagt 1.282 miljoen euro (inclusief lege woningen voor verkoop) 

(2017: 1.141 miljoen euro). Gezamenlijk met de waarde van de overige activa, 70 miljoen euro (2017: 89 miljoen euro), is de 

totale waarde van onze activa 1.352 miljoen euro per eind 2018 (2017:1.230 miljoen euro). Dit is voor 337 miljoen euro (2017: 

360 miljoen euro) gefinancierd met vreemd vermogen. Daarmee bedraagt ons eigen vermogen 1.015 miljoen euro per eind 

2017 (2017: 870 miljoen euro). Hiervan wordt in de toekomst (op basis van beleidswaarde volgens WSW-normen) 280 

miljoen euro gerealiseerd (2017: 246 miljoen euro). Dit deel van het vermogen, de feitelijke vermogensverwachting, is 

beschikbaar voor toekomstige investeringen en het opvangen van risico’s. De rest van het vermogen, 835 miljoen euro (2017: 

623 miljoen euro), zullen we naar verwachting niet realiseren, vanwege onze volkshuisvestelijke doelstellingen.  

 

Van Marktwaarde naar Beleidswaarde  

Het komt al langer in de cijfers tot uitdrukking dat de markwaarde van het vastgoed van een woningcorporatie in praktijk lager 

is dan die van een commerciële vastgoedverhuurder. Dit komt omdat een corporatie lagere huren vraagt dan de markt, wij 

woningen doorexploiteren in plaats van snel verkopen en wij een hoge kwaliteit nastreven. Hierdoor ontvangt een corporatie 
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gemiddeld minder huur en heeft zij hogere kosten dan een commerciële verhuurder. Om het verschil in waarde van het 

vastgoed dat dit met zich meebrengt in kaart te brengen, wordt de beleidswaarde gebruikt (t/m 2017 de bedrijfswaarde).  

 

Het bestuur van HW wonen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat hierdoor bij 

ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de 

beleidswaarde van het DAEB-bezit en het niet-DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit. 

Dit bedraagt ca 1.282 miljoen euro. De beleidswaarde is ultimo 2018 735 miljoen euro lager dan de marktwaarde in verhuurde 

staat.  

Dit impliceert dat circa 72% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de 

volatiliteit van (met name) de beleidswaarde is dit aan fluctuaties onderhevig.  

 

Herwaarderingsreserve 

Het eigen vermogen per eind 2018 is voor een groot deel gevormd uit herwaardering van ons vastgoed tegen de 

marktwaarde in verhuurde staat. Voor de waardesprong die hiermee is gerealiseerd ten opzichte van de oorspronkelijke 

historische kosten is een herwaarderingsreserve gevormd. Van het totale eigen vermogen van 1.015 miljoen euro per eind 

2018 bedraagt de herwaarderingsreserve 662 miljoen euro en het niet-beklemde vermogen 353 miljoen euro. 

 

De herwaarderingsreserve geeft de beklemming weer van het eigen vermogen ten opzichte van de historische kostprijs. Dit is 

de berekeningsmethode zoals voorgeschreven in Richtlijn 645 voor de jaarverslaggeving. De werkelijke beklemming is op 

grond van de bedrijfswaarde echter hoger, wanneer niet de historische kosten maar de (lagere) bedrijfswaarde als maatstaf 

wordt genomen voor het niet-beklemde deel van het eigen vermogen. In dat geval zou van het totale eigen vermogen van 

1.015 miljoen euro per eind 2018 een bedrag van 835 miljoen euro beklemd zijn en het niet-beklemde vermogen 280 miljoen 

euro.  

 

5.4 Treasury 

 

Algemeen 

Ons treasurybeleid kenmerkt zich als risicomijdend. Het treasurybeleid is vastgelegd in een treasurystatuut dat de basis vormt 

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 kwartaal komt onze treasurycommissie bij elkaar 

om de actuele stand van zaken op treasurygebied door te nemen en concrete treasurytransacties voor te bereiden.  

 

Liquiditeitspositie 

Het totale saldo (vrij ter beschikking staande) liquide middelen bedroeg ultimo 2018 € 3,0 miljoen (ultimo 2017: € 4,5 miljoen).  

 

Financiële instrumenten 

Binnen ons treasurybeleid wordt gebruikgemaakt 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 

Eind 2018 heeft HW Wonen nog 2 renteswaps in portefeuille. Deze swaps, nominaal € 10 miljoen, lopen tot 2020 

respectievelijk 2022. De totale marktwaarde van deze swaps bedraagt per jaareinde € 1,3 miljoen negatief (2017: € 1,6 

miljoen negatief). 

Beide swaps hebben geen margin call. Daarom zijn wij niet verplicht tot bijstortingen bij een negatieve marktwaarde 

ontwikkeling. Evenmin is sprake van break clausules, zodat er voor deze derivaten geen liquiditeitsbuffer aangehouden hoeft 

te worden.  

Met instemming van Aw en WSW is per 4 mei 2018 een swapcontract met de Deutsche Bank (DB), nominaal € 15 miljoen, 

geherstructureerd. Het swapcontract is overgenomen (Novation) door NWB Bank, gelijktijdig is met deze bank een langjarig 

vastrentende lening afgesloten. In 2018 zijn geen nieuwe renteswaps afgesloten. 

 

Een specificatie van de swaps is opgenomen in paragraaf 6.6 “Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen”. 
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Borgingsplafond Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 

Het WSW heeft voor de jaren 2018 tot en met 2020 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 dPi2017 waarin onder andere wordt aangegeven wat de verwachte 

financieringsbehoefte over deze periode is. De risicobeoordeling wordt hierin meegewogen. 

 

De berekening ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000): 

 

 2018 2019 2020 

Geborgde leningportefeuille per 1 januari 275.713   

Daeb additionele financieringsbehoefte 23.393 26.151 4.573 

Correctie  -6.404 -7.327 

Borgingstegoed -9.072   

Borgingsplafond ultimo jaar 290.034 309.781 307.027 

 

HW Wonen wil toegang houden tot de borgingsfaciliteiten van het 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 herbestedingsreserve. Deze is over de 

jaren 2008 tot en met 2011 ook geclaimd. 

Over de jaren 2008 t/m 2010 zijn de definitieve aanslagen vennootschapsbelasting ontvangen (alle nihil). Over het jaar 2011 

is na herberekening een definitieve aanslag ontvangen met een vastgesteld verlies ad 19,2 miljoen euro. Hierop heeft HW 

Wonen een bezwaar ingediend voornamelijk in verband met een andere zienswijze op het zogenoemde Warenhuisarrest (HR 

21-04-1993, nr. 28 418 , BNB 1993/240). Door de Belastingdienst is het bezwaar afgewezen waardoor HW Wonen een 

beroepsprocedure is gestart, welke begin 2019 gediend heeft. De rechtbank heeft HW wonen echter in het ongelijk gesteld. 

HW Wonen beraadt zich op de e.v.t. te nemen vervolgstappen. 

Als gevolg van het tot nu toe vastgestelde verlies zijn door de Belastingdienst de aanslagen over de jaren 2012 t/m 2015 alle 

op nihil beschikt. Deze gegevens zijn reeds in de voorgaande jaarrekeningen verwerkt. Momenteel ligt er bij de 

Belastingdienst een bezwaarschrift op het jaar 2013 waarin wordt verzocht om het vastgoed (huurwoningen) van HW Wonen 

generiek af te mogen waarderen in verband met de langdurige waardedaling. 

Hierop is nog geen reactie ontvangen. De gevolgen van de afwaardering zijn niet in de jaarrekening verwerkt. 

De aangifte 2016 is inmiddels ingediend en de aangifte over het jaar 2017 vindt plaats in 2019. De in de jaarrekening 

opgenomen vennootschapsbelasting 2018 berust voor een deel op aannames. Tot nu toe heeft HW Wonen € 5,3 miljoen op 

voorlopige aanslagen (2016 t/m 2018) voldaan. 

 

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) heeft voor HW Wonen de doorslag gegeven om wederom voor verlenging met een jaar te kiezen. 

 

BTW pro rata 

Voor 2018 is het pro rata btw-percentage berekend op 3 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 juni van 2019 plaats. 
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WOZ-waarde 

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal heft en int de lokale 

belastingen voor onder andere de gemeente 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. 

Er vindt jaarlijks een overleg plaats 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. De activiteiten van Stekademy zijn gericht op kennisoverdracht binnen de 

corporatiesector. 
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5.7 Risicomanagement 

Begin 2016 hebben wij onze strategiekaart geformuleerd. Op deze kaart koppelen wij onze strategische risico’s aan de 

doelstellingen uit ons ondernemingsplan. Periodiek worden in de kwartaalrapportages de risico’s gemonitord. Hieronder 

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

 

Risico Kans en 

impact 

Maatregelen ter beheersing en verbetering 

Strategisch 

Wijziging in (toewijzings-)regelgeving leidt tot 

leegstand, lagere huurprijzen en/of verdringing in 

het middensegment. 

Laag Gedurende 2016 zijn de streefhuren gemiddeld 

verlaagd om ervoor te zorgen dat voldoende 

woningen beschikbaar blijven om passend te 

kunnen toewijzen. Verder is in het 

scheidingsvoorstel Daeb/niet-Daeb een 

overheveling van woningen naar de niet-Daeb tak 

opgenomen. Het scheidingsvoorstel is inmiddels 

definitief goedgekeurd door de Autoriteit 

woningcorporaties. De overheveling is inmiddels 

ook in de balans verwerkt.  

De wet- en regelgeving blijft echter in 
beweging, onder meer naar aanleiding van de 
evaluatie van de woningwet, waarmee het 
risico actueel blijft. 
 

 

Onvoldoende zicht op de ontwikkelbehoefte, 

waardoor de verkeerde woningen worden 

toegevoegd c.q. onttrokken aan de portefeuille. 

Midden In 2016 is een woningbehoeftenonderzoek 

Hoeksche Waard uitgevoerd door bureau 

Companen. Dit onderzoek heeft in beeld gebracht 

aan welk type woningen op middellange en lange 

termijn behoefte is in de Hoeksche Waard. In 2017 

is gewerkt aan de uitwerking van de 

wensportefeuille. Er is een doorvertaling gemaakt 

van het woningbehoefteonderzoek uitgevoerd door 

bureau Companen naar de wensportefeuille van 

HW Wonen (vraagkant). Daarnaast zijn 

scorecardsessies gehouden om het gehele bezit 

door te nemen met de wijkteams en indicatieve 

strategieën te bepalen (aanbodkant). De vraag en 

aanbodkant zijn tegen elkaar afgezet en het 

ontstane beeld is met gemeenten en huurders 

gedeeld en doorgevoerd in de begroting 2018. In 

2019 wordt een herijking van het 

woningbehoeftenonderzoek uitgevoerd. 

Operationeel 

HW Wonen heeft een belangrijk aandeel 

zorgvastgoed in de vastgoed portefeuille. 

Ontwikkelingen binnen de zorg leiden tot een 

verhoogd risico van (toekomstige) huurderving van 

dit type vastgoed. 

Midden Wij voeren een periodieke screening uit van de 

financiële positie van onze belangrijkste huurders 

van zorgvastgoed en bespreken aan de hand 

hiervan actuele ontwikkelingen met hen. Daarnaast 

voeren wij gevoeligheidsanalyses uit op de 

ontwikkeling van onze ratio’s bij toenemende 

leegstand en/of vereiste aanpassing van dit type 

bezit. 

Verhoogde opgave huisvesting statushouders, met 

risico op verdringing en onrust op de woningmarkt 

Laag Wij monitoren nauwgezet de ontwikkeling met 

betrekking tot de schaarste van onze huurwoningen 

en temporiseren indien nodig onze 

woningverkopen. De ontwikkeling van het aantal 

reacties dat woningzoekende in de Hoeksche 

Waard gemiddeld nodig hebben om een woning 
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Risico Kans en 

impact 

Maatregelen ter beheersing en verbetering 

toegewezen te krijgen is gedurende 2018 vrij stabiel 

geweest en ligt rond de 40. Dit betekent een 

gemiddelde wachttijd onder een half jaar. Een 

verdringingseffect is vooralsnog niet aan de orde. 

Onvoldoende aandacht voor onze huurders, leidend 

tot dalende klanttevredenheid en een onvoldoende 

gebruik van het klantportaal waardoor kansen voor 

betere klantbediening onbenut blijven. 

Midden De klanttevredenheid wordt in onze opdracht 

continue gemeten door het KWH. Daarnaast doen 

onze opzichters inspecties op de kwaliteit van 

uitgevoerde onderhouds- werkzaamheden, waarbij 

klanttevredenheid wordt meegenomen. 

Financieel 

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. 

Laag HW Wonen heeft een voorstel tot herstructurering 

ter goedkeuring voorgelegd aan Aw en WSW, 

waardoor een vastrentende lening in de plaats zou 

komen van het swapcontract. Nadat goedkeuring 

van Aw en WSW werd verkregen is de 

herstructurering doorgevoerd op 4 mei 2018. De 

noodzaak tot het aanhouden van een 

liquiditeitsbuffer is daarmee komen te vervallen. 

Financiële verslaggeving 

Toenemende complexiteit van regelgeving voor 

financiële verslaggeving leidt tot risico’s met 

betrekking tot de correcte verantwoording van 

vermogen en resultaat. 

Midden De voorgeschreven overgang naar waardering van 

het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in 

verhuurde staat leidt tot veel complexiteit. De 

methodiek is ingewikkeld, gevoelig voor fouten in 

bijvoorbeeld geregistreerde basisgegevens, zoals 

oppervlakten van woningen, en onderhevig aan 

inschattingen met betrekking tot 

disconteringsvoeten c.q. vereiste 

marktrendementen. Ook op andere posten van de 

jaarrekening heeft deze nieuwe 

waarderingsgrondslag een fors effect. Te denken 

valt aan de waardering van bouwprojecten en de 

weergave van de fiscale positie. Het vergt een 

enorme inspanning om de jaarrekening aan alle 

voorschriften te laten voldoen. Daartoe is dan ook 

veel geïnvesteerd in het op peil brengen van onze 

kennis hieromtrent. Desondanks resteert een 

inherente onzekerheid met betrekking tot de 

getrouwe weergave van de marktwaarde in de 

balans bij deze waarderingsgrondslag. 

 

Verder valt redelijkerwijs niet te realiseren dat 

tussentijdse managementinformatie met dezelfde 

mate van detail wordt opgesteld. Zo vindt volledige 

taxatie van ons bezit eenmaal per 3 jaar plaats en 

de tussenliggende jaren een markttechnische 

update of aannemelijkheidsverklaring. HW Wonen 

acht dit acceptabel, omdat zij vanuit haar 

doelstelling als sociale huisvester niet actief stuurt 

op de ontwikkeling van de marktwaarde van haar 

portefeuille. Daarmee is tegelijkertijd een kritische 

kanttekening geplaatst bij het nut voor onze 

huurders van deze enorme administratieve 

lastenverzwaring. 

Wet- en regelgeving 

Complexiteit in regelgeving, in het bijzonder de Midden Wij investeren in kennis van onze medewerkers 
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Risico Kans en 

impact 

Maatregelen ter beheersing en verbetering 

Woningwet, leidt tot het risico dat onbewust niet aan 

alle regels wordt voldaan.  

 

door het volgen van cursussen en het bijwonen van 

seminars, informatiesessies en in-house trainingen. 

Daarbij zoeken we samenwerking met andere 

corporaties zodat we van elkaar kunnen leren. Bij 

twijfel over concrete situaties winnen wij specifiek 

advies in. Verder hechten wij belang aan de goede 

relatie met onze toezichthouders, gebaseerd op 

transparantie en wederzijds vertrouwen. 

 

 

 

 

Oud-Beijerland, 24 juni 2019 

 

Het bestuur van HW Wonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.C. Pluimer          drs. P. de Bruin RA 
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Jaarrekening 
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6 De jaarrekening 
6.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) (x € 1.000) 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

Toe- 31 december 2018 31 december 2017

lichting

Actief

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen 2

DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 1.098.135 973.018

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 180.984 163.916

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 42.694 42.012

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.3 3.621 12.231

1.325.434 1.191.177

Materiële vaste activa 3

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de

exploitatie 3.1 5.656 6.053

Financiële vaste activa 4

Latente belastingvordering(en) 4.3 6.731 8.649

Leningen u/g 4.4 834 837

Totaal financiële vaste activa 7.565 9.486

                                                

Totaal vaste activa 1.338.655 1.206.716

Vlottende activa

Voorraden 5

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.1 3.930 5.692

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 5.2 4.422 9.090

Overige voorraden 5.3 25 75

8.377 14.857

Onderhanden projecten 6 169 0

Vorderingen 7

Huurdebiteuren 7.1 428 386

Vorderingen op groepsmaatschappijen 7.2 29 73

Overige vorderingen 7.3 539 4.092

Overlopende activa 7.4 669 208

                                                

Totaal vorderingen 1.665 4.759

Liquide middelen 9 3.042 4.497

                                                

Totaal vlottende activa 13.253 24.113

                                                

1.351.908 1.230.829
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Toe- 31 december 2018 31 december 2017

lichting

Passief

Eigen vermogen 10

Herwaarderingsreserve 10.1 662.341 557.045

Overige reserves 10.2 352.506 313.488

                                                

1.014.847 870.533

Egalisatierekening 11 95 120

Voorzieningen 12

Voorziening onrendabele investeringen herstructureringen 12.1 9.535 10.329

Voorziening latente belastingverplichtingen 12.2 225 250

Overige voorzieningen 12.3 1.103 1.123

                                                

10.863 11.702

Langlopende schulden 13

Schulden / leningen overheid 13.1 11.130 12.100

Schulden / leningen kredietinstellingen 13.2 260.324 278.192

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht

  onder voorwaarden 13.4 41.346 41.311

312.800 331.603

Kortlopende schulden 14

Schulden aan kredietinstellingen 14.1 1 1

Schulden aan leveranciers 14.2 4.754 7.959

Belastingen en premies sociale verzekeringen 14.3 1.993 1.343

Onderhanden projecten 14.4 0 0

Overlopende passiva 14.5 6.555 7.568

13.303 16.871

                        

1.351.908 1.230.829
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6.2 Winst- en verliesrekening (x € 1.000)  

 

Functioneel model Toe- Huidig boekjaar 2018 Voorgaand boekjaar 2017

lichting

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 15 68.191 68.179

Opbrengsten servicecontracten 16.1 1.590 1.689

Lasten servicecontracten 16.2 -1.577 -1.588

Overheidsbijdragen 17 0 0

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 18 -3.570 -4.855

Lasten onderhoudsactiviteiten 19 -15.046 -12.034

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 20 -12.132 -10.773

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 37.456 40.617

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 12.024 3.106

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -11.439 -2.317

Toegerekende organisatiekosten -50 -117

Toegerekende financieringskosten 0 0

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 21 535 672

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 15.424 20.750

Toegerekende organisatiekosten -275 -322

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -13.049 -24.583

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 22 2.100 -4.156

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 23.1 -7.279 -15.332

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille 23.2 127.141 1.500

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 23.3 698 467

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 23.4 468 0

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 121.028 -13.365

Opbrengsten overige activiteiten 278 145

Kosten overige activiteiten -127 -821

Netto resultaat overige activeiteiten 24 151 -676

Overige organisatiekosten 28 -3.239 -2.393

Leefbaarheid 29 -580 -781

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.048 689

Rentelasten en soortgelijke kosten -9.361 -10.485

Saldo financiële baten en lasten 30 -8.313 -9.795

Resultaat voor belastingen 149.138 10.122

Belastingen 31 -4.868 3.308

Resultaat deelnemingen 32 44 -28

Resultaat na belastingen 144.314 13.402
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6.3 Kasstroomoverzicht (directe methode) (x € 1.000)  

 
 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

  Huren 68.432 68.848 

    -Zelfstandige huurwoningen 60.418 60.729 

    -Onzelfstandige wooneenheden 63 62 

    -Intramuraal 5.840 5.644 

    -Maatschappelijke onroerend goed 406 414 

    -Bedrijfsonroerend goed 1.505 1.780 

    -Parkeervoorzieningen 200 220 

  Vergoedingen 1.900 1.689 

  Overheidsontvangsten 0 0 

  Overige bedrijfsontvangsten 117 374 

  Renteontvangsten 305 28 

Saldo ingaande kasstromen 70.754 70.939 

Uitgaven:

  Erfpacht -5 -5 

  Personeelsuitgaven

    -Lonen en salarissen -4.348 -4.549 

    -Sociale lasten -754 -695 

    -Pensioenlasten -679 -666 

  Onderhouduitgaven -10.522 -9.585 

  Overige bedrijfsuitgaven -9.992 -9.659 

  Renteuitgaven -10.241 -10.705 

  Sectorspecifieke heffing onafhankelijk

     van het resultaat 0 0 

  Verhuurdersheffing -8.239 -6.876 

  Leefbaarheid externe uitgaven niet

    investeringsgebonden -132 -197 

  Vennootschapsbelasting 876 -5.714 

Saldo uitgaande kasstromen -44.036 -48.650 

Kasstroom uit operationele activiteiten 26.718 22.289 

2018 2017
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Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Vastgoedbeleggigen en MVA ingaande kasstroom

  Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en

    niet-woongelegenheden 11.852 17.500 

  Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 

    na inkoop 5.040 2.312 

  Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en

    niet-woongelegenheden 0 0 

  Verkoopontvangsten grond 6.401 315 

  (Des)investeringsontvangsten overig 0 0 

Totaal ingaande kasstroom MVA 23.292 20.127 

Vastgoedbeleggingen en MVA uitgaande kasstroom

  Nieuwbouw huur-, woon- en 

    niet-woongelegenheden -10.452 -16.357 

  Woningverbetering, woon- en

    niet-woongelegenheden -16.230 -13.369 

  Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0 

  Aankoop, woon- en niet-woongelegenheden 0 0 

  Nieuwbouw verkoop, woon- en

    niet-woongelegenheden -2.153 -4.297 

  Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop -2.772 -3.317 

  Aankoop grond 0 0 

  Investeringen overig -487 -277 

  Externe kosten bij verkoop -548 -1.089 

Totaal uitgaande kasstroom MVA -32.642 -38.706 

Financiële vaste activa

  Ontvangsten verbindingen 11 0 

  Ontvangsten overig 4 19 

  Uitgaven verbindingen 0 0 

  Uitgaven overig 0 0 

Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA 15 19 

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -9.335 -18.561 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ingaand

  Nieuwe te borgen leningen 21.000 26.000 

  Nieuwe ongeborgde leningen 0 0 

Uitgaand

  Aflossingen geborgde leningen -35.535 -32.456 

  Aflossingen ongeborgde leningen -4.302 -765 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -18.837 -7.221 

Mutatie geldmiddelen -1.454 -3.493 

Wijziging kortgeldmutaties -1 -431 

Liquide middelen per 1 januari 4.497 8.420 

Liquide middelen per 31 december 3.042 4.497 
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6.4 Waarderingsgrondslagen 

 

Algemeen 

De activiteiten van Stichting HW Wonen, statutair gevestigd te Oud Beijerland (Lamborghinilaan 4, 3261 ND), ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23036284, bestaan uit werkzaamheden die uitsluitend binnen de doelstelling op 

het gebied van de volkshuisvesting passen en omschreven zijn in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 

2015, de bepalingen van en krachtens de WNT en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en op basis van Titel 

9 Boek 2 BW. 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, behoudens de waardering van het vastgoed in 

exploitatie. Deze vindt plaats tegen marktwaarde. 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. 

 

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.  

 

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 postgewijze 

toelichting. 

 

Binnen ons treasurybeleid dient het gebruik van financiële derivaten ter beperking van inherente renterisico’s, 

looptijdenrisico’s 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’. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

2.1 Daeb vastgoed in exploitatie 

Daeb 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 2018 bedraagt deze grens 710,68 euro (2017: 710,68 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. 

 

Het Daeb vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 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 waardeverhoging 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. 

 

Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 

van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde. Het Besluit 

actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 

vindt de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). Bij het toepassen van het 

‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de full-versie gehanteerd. Winsten of verliezen, ontstaan door een 

wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de 

periode waarin de wijziging zich voordoet.  

 

Daarnaast wordt ten laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt 

per waarderingscomplex gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en 

de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de reserve betrekking op heeft. 

 

2.1  Niet-Daeb 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. De waarderingsgrondslagen zijn gelijk aan die van het 

Daeb vastgoed in exploitatie, zoals hiervoor beschreven. 

 

Typering 

DAEB-activiteiten betreffen de bouw, verhuur en het beheer van woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens op 

het moment van het afsluiten van de huurovereenkomst, geliberaliseerde woningen die per balansdatum een huurprijs 

kennen lager dan de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. Daarnaast vallen 

investeringen in leefbaarheid onder DAEB-activiteiten. 

 

Niet-DAEB-activiteiten omvat de bouw, verhuur en het beheer van woningen en overige objecten welke niet voldoen aan het 

criterium van DAEB-activiteiten, alsmede de woningen die conform het definitieve scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB van 

2 november 2017 zijn overgeheveld van de DAEB-tak naar de niet-DAEB-tak. Daarnaast zijn de kosten voor de 

projectontwikkeling van koopwoningen als niet-DAEB-activiteit aan te merken.  

 

Toerekening van activa, verplichtingen, baten, lasten en kasstromen 

De activa, verplichtingen, baten, lasten en kasstromen zijn verdeeld naar de afzonderlijke takken op grond van consequent 

toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen. Dit betekent dat activa, verplichtingen, baten, lasten en kasstromen die 

direct samenhangen met DAEB activiteiten dan wel niet-DAEB activiteiten volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-

DAEB tak zijn toegerekend.  

 

Direct toerekenbaar op basis van de classificatie van de betreffende eenheden / complexen zijn:  
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• vastgoedbeleggingen;  

• leningen u/g;  

• voorraden vastgoed bestemd voor verkoop;  

• onderhanden projecten;  

• huurdebiteuren;  

• huuropbrengsten;  

• vorderingen op groepsmaatschappijen;  

• egalisatierekeningen;  

• voorzieningen onrendabele investeringen;  

• langlopende schulden;  

• huuropbrengsten;  

• opbrengsten servicecontracten;  

• lasten servicecontracten;   

• lasten onderhoudsactiviteiten;  

• belastingen en verzekeringen;  

• verhuurderheffing;  

• erfpacht;  

• omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling  

• verkoopopbrengst vastgoedportefeuille;  

• waardeveranderingen vastgoedportefeuille;  

• rentelasten langlopende schulden;  

• resultaat overige activiteiten (afhankelijk van de aard van de activiteit) en de financiële baten en lasten. 

 

Voor niet direct toerekenbare activa, verplichtingen, baten, lasten en kasstromen zijn verdeelsleutels gebruikt. Activa, 

verplichtingen, baten, lasten en kasstromen worden toegedeeld aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak naar de mate 

waarin zij op DAEB-activiteiten respectievelijk niet-DAEB-activiteiten betrekking hebben. Dit is in vrijwel alle gevallen gebeurd 

op basis van de verhouding tussen de aantal verhuureenheden van het DAEB en niet-DAEB-vastgoed. Concreet betekent dit 

dat er 87,5 procent van deze onderdelen wordt toegerekend aan de DAEB-activiteiten en derhalve 12,5 procent aan de niet-

DAEB-activiteiten. 
 

Onderdelen die niet direct toegerekend kunnen worden aan de DAEB of niet-DAEB tak zijn:  

• materiële vaste activa;  

• belastinglatenties;  

• overige voorraden;  

• overige vorderingen en schulden;  

• overlopende activa en passiva;  

• overige voorzieningen;  

• lasten verhuur en beheeractiviteiten;  

• lasten onderhoudsactiviteiten bij gemengde complexen;  

• overige directe operationele lasten exploitatie bezit;  

• afschrijvingen vastgoed (in exploitatie);  

• overige rente baten en laste;  
• overige categorieën.   

 

Beleidswaarde vastgoed in exploitatie 

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is voor 2018 de bedrijfswaarde komen te vervallen en doet de beleidswaarde zijn 

intrede. De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat, waarbij er in het kader van de 

beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij het beleid van de corporatie in plaats van 

de uitgangspunten van de markt. Met deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde van het 

vastgoed en dus van het corresponderende deel van het vermogen dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie 

niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd. Op basis van ervaringen uit dit boekjaar kan de externe 

toezichthouder besluiten nadere invulling te geven aan het begrip beleidswaarde. Mogelijke onzekerheden in de 

uitgangspunten die samenhangen met de eerdere ontwikkeling van dit waardebegrip kunnen leiden tot aanpassingen in de 

beleidswaarde in de komende perioden. 
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In onderstaand overzicht zijn de stappen van marktwaarde naar beleidswaarde weergegeven: 

 

Van marktwaarde naar 

beleidswaarde 

X € 1 miljoen 

in euro 

X € 1 miljoen 

in euro 

Marktwaarde verhuurde staat  1.282 

   

Beschikbaarheid (doorexploiteren) 152  

Betaalbaarheid (huren) 323  

Kwaliteit (onderhoud) 116  

Beheer (beheerskosten) 144  

Subtotaal 735  

   

Beleidswaarde  547 

 

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. 

Sinds 2014 worden de vervangingskosten van cv-installaties, badkamers en keukens geactiveerd. 

 

2.2 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. 

 

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie 

‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden’. Daarnaast wordt ten laste van 

de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve 

verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs en wordt bepaald op individueel woningniveau. 

 

2.3 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. De bijzondere waardevermindering wordt bepaald door het verschil tussen de 

realiseerbare waarde (taxatiewaarde van het object of contante waarde 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 onder 

‘Voorziening onrendabele investeringen’. 

 

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.  

 

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen aanschafprijs en bijkomende kosten, tenzij uit taxaties blijkt 

dat de directe opbrengstwaarde van de grondposities aanmerkelijk lager is. Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat 

ontwikkelactiviteiten zijn gestart. 

 

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.  
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3.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 

afgeschreven. 

 

4.1 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 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 100 procent deelneming Ontwikkelingsmaatschappij Hoekse Waard B.V. heeft een 50% belang in Union 

Assink Projectontwikkeling V.O.F. 

 

4.3 Latente belastingvorderingen- en verplichtingen 

Belastinglatenties worden opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie zal plaatsvinden. De latenties 

zijn gewaardeerd tegen contante waarde, waarbij discontering plaatsvindt tegen de netto-rente en hebben overwegend een 

langlopend karakter. De netto-rente bestaat uit de voor HW Wonen geldende rente voor langlopende leningen (3,32 procent) 

onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief (3,26 procent). De belastinglatenties worden gevormd 

voor tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering. Deze tijdelijke verschillen hebben 

betrekking op de commerciële en fiscale waardering van complexen bestemd voor de verkoop, en op het fiscale 

afschrijvingspotentieel van door te exploiteren complexen (die in de commerciële jaarrekening niet worden afgeschreven). 

 

Voor te slopen complexen heeft HW Wonen het beleid om de resterende fiscale boekwaarde in te brengen als onderdeel van 

de vervaardigingsprijs van nieuw te ontwikkelen vastgoed. Hierdoor wordt de boekwaarde niet ten laste van het fiscale 

resultaat afgewaardeerd en vindt geen fiscale afwikkeling plaats. Als deze cyclus zich, gebaseerd op het op balansdatum 

bestaande beleidsvoornemen, in continuïteit voordoet ontstaat de situatie dat het feitelijke afwikkelmoment (oneindig) ver in 

de toekomst ligt. Dit heeft als consequentie dat de contante waarde van het tijdelijk verschil naar nihil tendeert. De latentie 

wordt dus wel gevormd, wat passend is voor tijdelijke verschillen, maar door de lange looptijd van de latentie tendeert de 

waardering naar nihil. 

 

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

voorzieningen. 

 

4.4 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.  

 

5.1 Vastgoed bestemd voor verkoop 

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen die niet meer in exploitatie zijn en zijn aangewezen voor 

verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs of lagere 

netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit exploitatie wordt 

genomen. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de 

vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder 

aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. 

 

5.2 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 
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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. 

 

5.3 Overige 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.  

 

6 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. 

 

7 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. 

 

9 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. 

 

11 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. 

 

12.1 Voorziening onrendabele investeringen 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen 

worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 

 

Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 

stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een 

feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en 

herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. 

 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere 

waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien 

en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere 

een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle 

investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde. 

 

12.3 Overige voorzieningen 

De overige voorzieningen worden 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 
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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. 

 

13 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 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. 

 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onder de langlopende schulden is de verplichting uit hoofde van onroerende zaken verkocht 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. 

 

Toerekening baten en lasten 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen hanteert HW Wonen de Activity Based Costing 

methode. Dit is een kostprijs-(kostenverdeel-)methode waarbij het uitgangspunt is dat niet producten, maar activiteiten kosten 

genereren. Activity Based Costing (ABC) koppelt kosten aan activiteiten die nodig zijn om producten en diensten te kunnen 

leveren. Een kostprijscalculatie volgens de ABC-methode gaat voor elk product na hoeveel van iedere activiteit nodig is voor 

de productie. Door middel van deze methode worden de personeels-, de huisvestings-, de bestuurs- en de algemene kosten 

verdeeld op basis van de activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten zijn direct toewijsbaar. 

 

In 2018 heeft herijking van de functionele indeling plaatsgevonden als gevolg van de in 2018 doorgevoerde 

organisatiewijziging. Tevens zijn er wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de nieuwe handleiding van SBR Wonen. De 

aanpassing aan de handleiding SBR Wonen betreft een methodische wijziging, maar is niet als een stelselwijziging verwerkt 

in de jaarrekening 2018. De vergelijkende cijfers 2017 zijn niet herzien. Het betreft hier met name de verdeling van “Kosten 
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overige activiteiten” van 625.000 euro naar andere kostensoorten, met name naar “Overige organisatiekosten” van 518.000 

euro. De herijking betreft met name aanpassing van de werkzaamheden van woonconsulenten die als gevolg van 

verduurzaamheidsprojecten in 2018 meer voor afdeling Onderhoud werkzaamheden verrichten en de medewerkers van het 

Klantservicecentrum, die in 2018 ook meer voor de afdeling Onderhoud werkzaam zijn. De beschreven aanpassingen als 

gevolg van herijking leiden tot een verschuiving van ‘Kosten exploitatie bestaand’ naar ‘Kosten exploitatieonderhoud’ van 

circa 1.400.000 euro. Ook bij herijking nemen  ‘Overige organisatiekosten’ toe met 432.000 euro ten laste van met name 

‘Kosten overige Activiteiten’ van 172.000 euro en ‘Kosten Leefbaarheid’ van 158.000 euro. De beschreven aanpassingen 

inzake herijking kwalificeren niet als stelselwijziging. Genoemde aanpassingen hebben geen impact op het vermogen en het 

resultaat. 

 

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. 

 

15 Huuropbrengsten 

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Per 1 juli 2018 is de huur voor de meeste 

groepen huurders verhoogd met 1,3 procent voor de woningen in het DAEB segment met een extra inkomensafhankelijke 

verhoging volgens onderstaande tabel. Nieuw was het afgelopen jaar dat huurders met een inkomen tot niet meer dan € 

45.000, ook in aanmerking komen voor een huurverhoging van 1,3% ipv 5,40%.  

 

Huurverhoging Percentage 

Huurstijging DAEB / inkomens tot en met € 41.056 1,30 

Huurstijging DAEB / huurder met pensioengerechte leeftijd per januari 2018 1,30 

Huurstijging DAEB / huishoudens van 4 personen of meer 1,30 

Huurstijging DAEB / inkomens boven € 41.056 5,40 

Huurstijging DAEB / inkomens tussen € 41.056 en € 45.000 (Indien huurder kon aantonen dat zijn 

inkomen in 2016 en 2017 niet meer dan € 45.000 bedroeg) 
1,30 

 

16 Opbrengsten en lasten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als zijnde 

gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de 

te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte 

servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking 

hebben. 

 

18 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en 

beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

▪ lonen en salarissen voor personeel dat primair werkt aan de exploitatie van het vastgoed; 

▪ kosten Klant Service Centrum; 

▪ verhuurderheffing. 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 

 

19 Lasten onderhoudsactiviteiten 

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudsactiviteiten. Dit betreffen, naast 

onderhoudsuitgaven, ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is toegelicht onder 

“Toerekening baten en lasten”. 
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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 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 waardeverhoging van het actief. Sinds 2014 worden de 

vervangingsuitgaven van cv-installaties, badkamers en keukens geactiveerd. 

 

20 Overige directe operationele lasten exploitatiebezit 

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen betrekking 

hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan: 

▪ onroerendezaakbelasting; 

▪ verzekeringskosten. 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 

 

21 Netto verkoopresultaat vastgoed in ontwikkeling 

De post ‘nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling’ betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 

vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de toegerekende organisatie- en financieringskosten. Opbrengsten worden 

verantwoord naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op nieuwbouwkoopprojecten worden 

verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 

 

22 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

De post ‘netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille’ betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 

boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment 

van levering (passeren transportakte). 

 

23.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende het 

verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en 

herstructurering.  

 

23.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een 

wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar. 

 

23.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille ‘verkocht onder voorwaarden’ 

verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille ‘verkocht onder voorwaarden’ in 

het verslagjaar. 

 

24 Opbrengsten en kosten overige activiteiten 

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige dienstverlening en 

incidentele kosten en opbrengsten verantwoord. 

 

28 Overige organisatiekosten 

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels de systematiek zoals 

hiervoor toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 

 

29 Leefbaarheid 

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken bevorderen. Van 

toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 

 

26 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. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in 

het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de 

verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek zoals hiervoor toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 
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27 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. De pensioenlasten worden aan de 

verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek zoals hiervoor toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 

 

De dekkingsgraad van SPW bedroeg ultimo 2018 115,9% (ultimo 2017: 113,4%). Op een langere termijn ligt de vereiste 

dekkingsgraad op 125,0%. Het fonds heeft dus een reservetekort. SPW heeft een herstelplan bij haar toezichthouder 

ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen de geldende termijn uit het reservetekort kan komen. 

 

Ultimo 2018 (en 2017) waren er geen pensioenvorderingen. Er zijn nog verplichtingen inzake de betaling van de jaarlijkse aan 

de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. De WIA-exedentpremie is niet voor het gehele jaar afgedragen. Over 2018 

resteert nog een bedrag van 2.494 euro. 

 

30 Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van die betreffende 

activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op 

de ontvangen leningen. Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging 

van een actief, als het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- 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. 

 

31 Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening 

houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente 

belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening 

gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 

wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 

 

Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er 

overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 

1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. HW Wonen heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. Per 1 december 

2018 liep de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst, VSO 2, af. Met dien 

verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 december is opgezegd. 

 

HW Wonen heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 2 de fiscale positie ultimo 2018 en het fiscale resultaat 2018 

bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te 

betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting. 

 

32 Aandeel in het resultaat deelnemingen  

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.  

 

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 wordt eveneens opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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6.5 Toelichting op de balans (x € 1.000) 

 

  

 
 

 

2. Vastgoedbeleggingen

2.1 Vastgoed in exploitatie

De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het volgende schema samengevat:

DAEB Niet-DAEB Totaal Totaal

vastgoed vastgoed huidig vorig 

 in exploitatie  in exploitatie boekjaar boekjaar

Stand per 1 januari

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 534.169 120.754 654.923 651.531

Cumulatieve herwaarderingen 493.928 59.205 553.133 580.332

Cumulatieve waardeveranderingen -55.079 -16.043 -71.122 -84.490 

Boekwaarden 973.018 163.916 1.136.934 1.147.372

Mutaties in 2018

Investeringen - initiële verkrijgingen 241 0 241 318

Investeringen - oplevering nieuwbouw 26.729 -6 26.724 5.642

Investeringen - uitgaven na eerste verwerking 4.937 6.630 11.567 3.265

Desinvesteringen verkopen -7.007 -1.668 -8.674 -21.171 

Desinvesteringen sloop -1.859 0 -1.859 -943 

Desinvesteringen overig -190 -8 -198 -650 

Afschrijvingen 0 0 0 0

Overige waardeveranderingen -15.390 0 -15.390 6.962

Overboeking voorraad koopwoningen bestaand 1.219 -617 602 949

Overboeking van DAEB naar niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 0 0 0 0

Overboeking van niet-DAEB naar DAEB-vastgoed in exploitatie 374 -374 0 0

Aanpassing marktwaarde 116.063 13.111 129.174 -4.812 

Overige mutaties 0 0 0 0

Saldo 125.117 17.068 142.186 -10.438 

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 563.706 125.153 688.859 654.923

Cumulatieve herwaarderingen 586.383 68.911 655.294 553.133

Cumulatieve waardeveranderingen -51.954 -13.080 -65.034 -71.122 

Boekwaarde per 31 december 1.098.135 180.984 1.279.120 1.136.934

Marktwaarde

Per 31 december 2018 is de som van de in de vastgoedbeleggingen in exploitatie opgenomen herwaarderingen 655,3 miljoen euro. Deze heeft voor 586,4 miljoen 

euro betrekking op het DAEB-vastgoed en voor  68,9 miljoen euro op het niet-DAEB-vastgoed.

Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de 

toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald.

Bij het bepalen van de marktwaarde is de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het 

waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de volgende vrijheidsgraden:

De bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat is een schatting; er wordt ingeschat wat een externe belegger bereid is te betalen voor het vastgoed. Inherent 

hieraan ontstaat een schattingsonzekerheid; een bandbreedte waarbinnen de schatting zich kan bewegen zonder dat de schatting onjuist is. Generiek wordt door 

de markt een bandbreedte gehanteerd van +10 procent en -10 procent.
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Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

Voor woningen:

● Schematische vrijheid Deze vrijheidgraad is toegepast voor één complex waarbij erfpacht van toepassing is.

● Markthuur(stijging) Deze vrijheidgraad is toegepast. De taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database.

● Exit yield Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidgraad is toegepast bij de complexen waar sprake is van een Verzilverd Wonen contructie. Hiet zijn in jaar 1 

opbrengsten ingerekend die ontvangen zijn ten tijde van het aankopen van de woning.

Deze vrijheidgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever 

en heeft op complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database.

● Schematische vrijheid

● Markthuur(stijging)

● Exit yield

● Leegwaarde(stijging)

● Erfpacht

● Leegwaarde(stijging)

Deze vrijheidgraad is incidenteel toegepast. In enkele gevallen acht de taxateur een modelmatige eindwaardeberekening conform 

het Handboek niet realistisch. In die gevallen is de door taxateur vastgesteld exit yield als vrijheidsgraad gehanteerd.

Deze vrijheidgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever 

en heeft op complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database.

Deze vrijheidgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever. 

De inschatting van de disconteringsvoet door de taxateur is vastgelegd in het dossier en op verzoek verkrijgbaar.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een eigen inschatting op basis van de Vastgoed Taxatiewijzer 2018 beter 

passend bij de portefeuille van de opdrachtgever.

Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is toegepast, in beginsel geldt de historische mutatiegraad als uitgangspunt.

Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Disconteringsvoet

● Onderhoud

● Technische splitsingskosten

● Mutatie- en verkoopkans

● Bijzondere uitgangspunten

Voor BOG / MOG / ZOG:

● Exploitatiescenario

Deze vrijheidgraad is toegepast voor één complex waarbij erfpacht van toepassing is.

Voor Parkeergelegenheden:

● Schematische vrijheid Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Markthuur(stijging) Deze vrijheidgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever 

en heeft op complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database.

● Exit yield Deze vrijheidgraad is toegepast. De taxateur acht een modelmatige eindwaardeberekening conform het Handboek niet 

realistisch. De door taxateur vastgesteld exit yield als vrijheidsgraad gehanteerd.

Deze vrijheidgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever 

en heeft op complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database.

● Disconteringsvoet Deze vrijheidgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever. 

● Onderhoud Deze vrijheidgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever. 

● Erfpacht

● Technische splitsingskosten Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever. 

● Bijzondere uitgangspunten Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Erfpacht

● Mutatie- en verkoopkans

Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Exploitatiescenario Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Exploitatiescenario Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Leegwaarde(stijging) Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Disconteringsvoet Deze vrijheidgraad is toegepast. De taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot stand komt op grond van de 

basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende complexen onderling en heeft derhalve een inschatting gemaakt van de 

disconteringsvoet.

● Onderhoud Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 

2018 beter passend.

● Technische splitsingskosten Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Mutatie- en verkoopkans Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Bijzondere uitgangspunten Deze vrijheidgraad is niet toegepast.
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Bouwjaar

   voor 1950

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

  vanaf 2010

2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

1,60% 2,50% 2,30% 2,20% 2,00%

2,00% 2,90% 2,80% 2,70% 2,50%

5,60% 5,90% 2,80% 2,70% 2,50%

2,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud per vhe - egw VTW 2018 VTW 2018 VTW 2018 VTW 2018 VTW 2018

Instandhoudingsonderhoud per vhe - mgw VTW 2018 VTW 2018 VTW 2018 VTW 2018 VTW 2018

Mutatieonderhoud per vhe - egw € 883,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00

Mutatieonderhoud per vhe - mgw € 663,00 € 663,00 € 663,00 € 663,00 € 663,00

Achterstallig onderhoud per vhe - egw € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Achterstallig onderhoud per vhe - mgw € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 436,00 € 436,00 € 436,00 € 436,00 € 436,00

€ 428,00 € 428,00 € 428,00 € 428,00 € 428,00

 - Binnenmaas 0,0910% 0,0910% 0,0910% 0,0910% 0,0910%

 - Cromstrijen 0,1178% 0,1178% 0,1178% 0,1178% 0,1178%

 - Dordrecht 0,1222% 0,1222% 0,1222% 0,1222% 0,1222%

 - Korendijk 0,1311% 0,1311% 0,1311% 0,1311% 0,1311%

 - Oud-Beijerland 0,1372% 0,1372% 0,1372% 0,1372% 0,1372%

 - Strijen 0,0993% 0,0993% 0,0993% 0,0993% 0,0993%

 - Zwijndrecht 0,1279% 0,1279% 0,1279% 0,1279% 0,1279%

0,1200% 0,1200% 0,1200% 0,1200% 0,1200%

0,591% 0,561% 0,592% 0,592% 0,593%

1,000% 1,000% 1,200% 1,300% 0,500%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

0 0 0 0 0

3 3 3 3 3

€ 518,00 € 518,00 € 518,00 € 518,00 € 518,00

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Disconteringsvoet - doorexploiteren 4,77% - 8,15% 4,77% - 8,15% 4,77% - 8,15% 4,77% - 8,15% 4,77% - 8,15%

Disconteringsvoet - uitponden 5,52% - 8,15% 5,52% - 8,15% 5,52% - 8,15% 5,52% - 8,15% 5,52% - 8,15%

2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO VTW 2018 VTW 2018 VTW 2018 VTW 2018 VTW 2018

Mutatieonderhoud BOG per m2 BVO (excl.BTW) € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00

Mutatieonderhoud MOG-ZOG per m2 BVO € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80

Marketing (% van de marktjaarhuur) 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%

Achterstallig onderhoud per vhe € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

 - Binnenmaas 0,2413% 0,2413% 0,2413% 0,2413% 0,2413%

 - Cromstrijen 0,2786% 0,2786% 0,2786% 0,2786% 0,2786%

 - Korendijk 0,2256% 0,2256% 0,2256% 0,2256% 0,2256%

 - Oud-Beijerland 0,3193% 0,3193% 0,3193% 0,3193% 0,3193%

 - Rotterdam 0,3508% 0,3508% 0,3508% 0,3508% 0,3508%

 - Strijen 0,2048% 0,2048% 0,2048% 0,2048% 0,2048%

Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de volgende parameters:

Parameters woongelegenheden

Prijsinflatie

Huurstijging boven prijsinflatie -                         

onzelfstandige eenheden

Huurderving (% van de huursom)

Beheerkosten - BOG (% van de markthuur)

Beheerkosten - MOG (% van de markthuur)

Gemeentelijke OZB - BOG-MOG (% van de WOZ-

waarde)

Beheerkosten - ZOG (% van de markthuur)

Zorgvastgoed (intramutaal)

Beheerkosten per vhe - mgw

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ-waarde)

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten (% van de WOZ-waarde)

Verhuurderheffing (% van de WOZ-waarde)

Huurstijging boven prijsinflatie -                      

zelfstandige eenheden

Beheerkosten per vhe - egw

Looninflatie

Bouwkostenstijging

Leegwaardestijging (afhankelijk van ligging)

Parameters bedrijfsmatig-, maatschappelijk- en         

zorg onroerend goed

Technische splitsingskosten per eenheid

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde)

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde)

Markthuurstijging boven prijsinflatie

Eengezinswoning

Meergezinswoning

Bedrijfsonroerendgoed

Maatschappelijk onroerend goed

Complexindeling

Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode

en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal

verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. De

waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling bepaald:

Locatie (gemeente / wijk) Type

Parameters

Parkeerplaats

Garagebox

Mutatieleegstand - gereguleerde woningen                 

(in maanden)

Mutatieleegstand - geliberaliseerde woningen                 

(in maanden)

Juridische splitsingskosten per eenheid
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0,1300% 0,1300% 0,1300% 0,1300% 0,1300%

0,3600% 0,3600% 0,3600% 0,3600% 0,3600%

gedifferentieerd gedifferentieerd gedifferentieerd gedifferentieerd gedifferentieerd

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Disconteringsvoet - doorexploiteren 6,57% - 10,50% 6,57% - 10,50% 6,57% - 10,50% 6,57% - 10,50% 6,57% - 10,50%

2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats per jaar € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00

Instandhoudingsonderhoud garagebox per jaar € 166,00 € 166,00 € 166,00 € 166,00 € 166,00

€ 26,00 € 26,00 € 26,00 € 26,00 € 26,00

€ 27,00 € 27,00 € 27,00 € 27,00 € 27,00

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

€ 518,00 € 518,00 € 518,00 € 518,00 € 518,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 518,00 € 518,00 € 518,00 € 518,00 € 518,00

6 6 6 6 6

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Disconteringsvoet - doorexploiteren en uitponden 5,94% 5,94% 5,94% 5,94% 5,94%

Herclassificatie / herkwalificatie

2018 2017

Saldo herclassificatie / herkwalificatie 3.294 3.897

Aantal verhuureenheden 15 26

Boek-/marktwaarde verhuureenheden 532 1.007

Effect op toename herwaarderingsreserve 1.640 2.544

Effect op afname herwaarderingsreserve 0 0

2.172 3.551

Effect op overige waardeverminderingen winst- en verliesrekening -16 -176 

Effect op overige waardevermeerderingen winst- en verliesrekening 0 0

2.156 3.375

Aantal verhuureenheden 6 3

Boek-/marktwaarde verhuureenheden 418 126

Effect op toename herwaarderingsreserve 731 396

Effect op afname herwaarderingsreserve 0 0

1.149 521

Effect op overige waardeverminderingen winst- en verliesrekening -10 0

Effect op overige waardevermeerderingen winst- en verliesrekening 0 0

1.139 521

Juridische splitsingskosten per eenheid

Technische splitsingskosten per eenheid

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde)

Parameters parkeergelegenheden

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten BOG-MOG (% van de WOZ-waarde)

Belastingen inclusief OZB, verzekeringen en overige 

zakelijke lasten ZOG (% van de WOZ-waarde)

Beheerkosten parkeerplaats per jaar

Beheerkosten garagebox per jaar

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten (% van de WOZ-waarde)

Mutatieleegstand (in maanden)

Het vastgoed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie

waarvoor jegens Waarborgfonds Sociale Woningbouw een obligoverplichting geldt, die is opgenomen onder de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en

verplichtingen’. Als gevolg hiervan is het onroerend goed dat met deze leningen is gefinancierd niet hypothecair bezwaard.

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 / voortbrengingskosten. De verzekerde som op basis van herbouwwaarde op de balansdatum bedraagt 153

miljoen euro.

Verkoopkosten per eenheid

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde)

Mutatieleegstand (in maanden)

Herclassificatie / herkwalificatie verhuureenheden van DAEB-vastgoed in exploitatie naar 

vastgoed bestemd voor verkoop

Herclassificatie / herkwalificatie verhuureenheden van niet-DAEB-vastgoed in exploitatie naar 

vastgoed bestemd voor verkoop

In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 9.012 (2017: 8.978) verhuureenheden opgenomen en in de post niet-DAEB zijn 1.288 (2017: 1.298) verhuureenheden

opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt 1.570 miljoen euro (2017: 1.482

miljoen euro).

Jaarlijks wordt 1/3 deel van de woongelegenheden en de volledige portefeuille niet-woongelegenheden in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake

deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie

minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. Het 1/3 deel wordt zo samengesteld dat dit een representatief deel van het totale bezit is. In het jaar dat niet

getaxeerd wordt, wordt een taxatie-update/aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de taxateur. Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en

de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van HW Wonen en op aanvraag beschikbaar

voor de Autoriteit woningcorporaties.
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Beleidswaarde

● Beschikbaarheid: voor de gehele portefeuille wordt het doorexploiteerscenario gehanteerd;

●

● Kwaliteit: de marktnorm voor onderhoud wordt vervangen door de onderhoudsnorm van de woningcorporatie;

● Beheer: de marktnorm voor beheer wordt vervangen door de beheernorm van de woningcorporatie. 

DAEBvastgoed Niet-DAEB vastgoed

Marktwaarde per 31december 2018 1.098.135 180.984

Bij: Voorraad lege woningen voor verkoop 2.157 1.139

-145.007 -6.976 

-292.065 -30.806 

-104.492 -12.064 

-129.772 -14.476 

Belleidswaarde per 31 december 2018 428.956 117.801

De afslagen op de marktwaarde kunnen als volgt worden toegelicht:

Beschikbaarheid

Betaalbaarheid

Kwaliteit (onderhoud)

Beheer

Disconteringsvoet

In deze stap wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van de marktwaarde wordt ingezet voor de beschikbaarheidsdoelstelling (het blijven verhuren van woningen).

In deze stap wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van de marktwaarde wordt ingezet voor de betaalbaarheidsdoelstelling. De gemiddelde beleidshuur per maand per

VHE bedraagt in de DAEB tak 562 euro. De gemiddelde markthuur bedraagt 759 euro.

De beleidshuur is de huur die in de geldt na mutatie van een woning. Voor de vaststelling van deze huur wordt rekening gehouden met het ingerichte harmonisatie-

en aftoppingsbeleid en een eventueel geldende maximaal redelijke huur in de bedrijfswaarde.

De afslag voor de betaalbaarheidsdoelstelling is op te splitsen in een component huren en een component verhuurderheffing. Door de lagere beleidshuur blijven er

immers meer eenheden gereguleerd en verhuurderheffingsplichtig.

In deze stap wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van de marktwaarde wordt ingezet doordat een andere dan de marktconforme onderhoudsnorm wordt

gehanteerd. Er wordt gerekend met een gemiddelde norm van 2.273 euro per VHE (met een range van  453 en 5.241 euro). 

De onderhoudsnorm is het gemiddelde bedrag per VHE dat over een periode van 15 jaar wordt uitgegeven aan onderhoud voor alle woongelegenheden. Voor de

vaststelling van deze norm wordt rekening gehouden met alle onderhoudsuitgaven die zijn afgeleid van de meerjarenbegroting. Voor de onderhoudsuitgaven geldt

bovendien dat de corporatienorm enkel voor de eerste 15 jaar wordt gehanteerd. Hierna worden de marktconforme onderhoudsuitgaven en opslag voor veroudering

als voldoende geacht om oneindige exploitatie in stand te houden en vindt geen aanpassing plaats.

In deze stap wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van de marktwaarde wordt ingezet doordat een andere dan de marktconforme beheersnorm wordt gehanteerd. Er

wordt gerekend met een gemiddelde norm van 1.319 euro per VHE (met een range van 1.108 en 2.302 euro). Hierbij wordt het eindwaarde effect buiten

beschouwing gelaten.

De beheernorm is het gemiddelde bedrag per VHE dat over een periode van 15 jaar wordt uitgegeven aan beheerskosten voor alle woongelegenheden. Voor de

vaststelling van deze norm wordt rekening gehouden met alle beheeruitgaven die zijn afgeleid van de meerjarenbegroting exclusief de zakelijke lasten en

verhuurderheffing.

De aansluiting tussen de marktwaarde en de beleidswaarde kan als volgt worden weergegeven:

Afslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteerscenario)

Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur)

Afslag wegens kwaliteit (onderhoud)

Afslag wegens beheer (beheerkosten)

De beleidswaarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd bedraagt 547 miljoen euro; uitgesplitst in DAEB en niet-DAEB vastgoed

respectievelijk 429 en 118 miljoen euro. 

Omdat de doelstelling van HW Wonen is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van de onroerende zaken in

exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal

worden gerealiseerd. Derhalve wordt hier onder de beleidswaarde van de onroerende zaken in exploitatie toegelicht. Deze beleidswaarde sluit aan op het beleid van

HW Wonen en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid.

Betaalbaarheid: de markthuur wort vervangen door de beleidshuur; 

Bij het bepalen van de beleidswaarde is het waarderingshandboek gehanteerd. De berekening van de beleidswaarde kent als startpunt de marktwaarde. De

beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) wordt bepaald door op vier aspecten aanpassingen door te

voeren in de uitgangspunten van de berekening van de marktwaarde. Deze aspecten zijn:

De beleidswaarde van de niet-woongelegenheden (BOG / MOG / ZOG) is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat de marktuitgangspunten

overeenkomen met de eigen beleidsuitganspunten.

De disconteringsvoet per complex is conform de bij de marktwaardeberekening gehanteerde disconteringsvoet en varieert tussen de 4,77 en 8,15 procent.

Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de

toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling

streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151.

HW Wonen heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op

deze waarde.
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2.2 en 3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en vastgoed in ontwikkeling

Een overzicht van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarde en het vastgoed in ontwikkeling is in het volgende schema opgenomen:

Onroerende DAEB Niet-DAEB Totaal Totaal

en roerende vastgoed vastgoed huidig vorig 

verkocht onder in in boekjaar boekjaar

voorwaarden ontwikkeling ontwikkeling

Stand per 1 januari

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 38.175 35.110 4.267 77.552 76.890

Cumulatieve herwaarderingen en 3.911 3.911 2.086

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeveranderingen -74 -22.880 -4.267 -27.220 -31.192 

Boekwaarde per 1 januari 42.012 12.231 0 54.243 47.784

Mutaties in 2018

Investeringen 0 16.362 656 17.018 32.006

Desinvesteringen -2.526 0 0 -2.526 -3.375 

Afschrijvingen 0 0 0 0 0

Overboekingen 0 -19.285 669 -18.617 -8.369 

Herclassificatie / herkwalificatie 0 0 0 0 0

Herwaarderingen 0 0

Waardeveranderingen 3.209 -5.866 -1.145 -3.802 -13.804 

Saldo 682 -8.789 180 -7.927 6.459

Stand per 31 december

Verkrijgingsprijzen 35.648 35.110 4.267 75.025 77.552

Cumulatieve herwaarderingen 7.046 7.046 3.911

Cumulatieve afschrijvingen en  

waardeveranderingen 0 -31.669 -4.087 -35.756 -27.220 

Boekwaarden 42.694 3.441 180 46.315 54.243

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Totaal Totaal

2018 2017

Aantal verkochte eenheden 1 januari 270 294

Verkopen boekjaar 0 0

Terugkopen boekjaar -18 -24 

Aantal verkochte eenheden 31 december

252 270

●

      ongerealiseerde waardestijging, en voor het overige als een bijzonder waardeverminderingsverlies;

●

●

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in ontwikkeling voor de eigen exploitatie

      terugname van een bijzonder waardeverminderingsverlies;

De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen onder de Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden; de (nog te) ontvangen

contractprijs wordt opgenomen als Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (eerste waardering).  

De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van de geldende contractvoorwaarden van de verkoop onder

voorwaarden; eventuele waardemutaties worden verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op het bedrag dat HW Wonen verschuldigd zou zijn indien op balansmoment het actief tegen de

overeengekomen contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten worden. Eventuele mutaties in deze verplichtingen worden in het resultaat verwerkt als ‘Niet-

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie een bedrag van 756,1 duizend euro (2017: 667,6 duizend euro) aan

bouwrente geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 3 procent. 

De actuele waarde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is gebaseerd op een modelmatige waardering door een onafhankelijk en ter zake kundig

bureau. Bij de bepaling van de actuele waarde zijn de volgende uitgangspunten toegepast: 

De betreffende onroerende zaken worden direct voorafgaand aan de verkoop gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de met de koper

overeengekomen contractprijs; het verschil met de boekwaarde op dat moment wordt verwerkt:

   o Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor zover er voor de betreffende woning(en) op dat moment nog sprake is van 

   o Bij een waardestijging: als een herwaardering indien en voor zover de actuele waarde hoger is dan de boekwaarde op dat moment zou zijn 

      bij toepassing van waardering tegen historische kostprijs minus afschrijvingen, en voor een eventueel resterende overige waardestijging als

Bij de contracten gebaseerd op het “Koopgarant”-principe geldt dat er sprake is van verleende kortingen tussen 15% en 25%. Daarnaast heeft HW Wonen een

terugkoopverplichting. Het aandeel van HW Wonen in de waardeontwikkeling van de woning is 7,6% in 2018 en 5,0% in 2017.
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3. Materiële vaste activa

3.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is in het volgende schema opgenomen:

Onroerende Totaal

en roerende vorig 

zaken ten boekjaar

dienste van de

exploitatie

Stand per 1 januari

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 13.584 13.289

Cumulatieve herwaarderingen 0 0

Cumulatieve waardeveranderingen 

     en afschrijvingen -7.531 -6.695 

Boekwaarden 6.053 6.594

Mutaties in 2018

Investeringen 341 296

Desinvesteringen -2.422 0

Afschrijvingen -738 -837 

Overboekingen 0 0

Herclassificatie / herkwalificatie 0 0

Herwaarderingen 0 0

Overige waardeveranderingen en afschrijvingen 2.422 0

Saldo -397 -541 

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 11.504 13.584

Cumulatieve herwaarderingen 0 0

Cumulatieve waardeveranderingen 

     en afschrijvingen -5.848 -7.531 

Boekwaarde per 31 december 5.656 6.053

Afschrijvingsmethode en termijnen onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt :

● Grond en terreinen geen afschrijvingen

● Kantoorpand lineair 25 jaar

● Installaties lineair 25 jaar

● Inventaris lineair 10 jaar

● Vervoersmiddelen lineair   5 jaar

● Overige zaken lineair   5 jaar
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4. Financiële vaste activa

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

Deelnemingen Latente Leningen u/g Totaal Totaal

belasting- huidig vorig 

vorderingen boekjaar boekjaar

Stand per 1 januari

Boekwaarden 0 8.649 837 9.486 8.233

Mutaties in 2018

Aankopen, verstrekte leningen 0 0 0 0 0

Desinvesteringen 0 0 0 0 0

Afschrijvingen / aflossingen 0 0 -4 -4 -19 

Waardeveranderingen -44 0 0 -44 25

Terugneming van waardeverminderingen 0 0 0 0 0

Aandeel resultaat deelnemingen 44 0 0 44 -25 

Verrekenbare tijdelijke verschillen 0 -1.918 0 -1.918 1.272

Totaal mutaties 0 -1.918 -4 -1.922 1.253

Stand per 31 december 

Boekwaarden 0 6.731 834 7.564 9.486

4.1 Deelnemingen

Aandeel Resultaat Nettovermogens-

boekjaar waarde per

31-12-2018

Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. 100% 44 -575 

4.3 Latente belastingvordering(en)

2018 2017

Stand per 1 januari 8.649 7.377

Mutaties in 2018

Dotaties -1.918 1.272

Onttrekkingen 0 0

Vrijval

Totaal mutaties -1.918 1.272

Stand per 31 december 6.731 8.649

Verrekenbare tijdelijke verschillen 6.731 8.649

Compensabele verliezen

Totaal latente belastingvordering(en) 6.731 8.649

4.4 Leningen u/g

Het betreft de volgende categorieën leningen:

2018 2017

Lenigen derden 84 87

Leningen aan HW Wonen gelieerde partijen 750 750

Totaal boekwaarde leningen u/g 834 837

De post leningen aan derden betreft één lening met een rentepercantage van 5,00 procent en met een looptijd van 2008 tot 2023

Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de waarde van activa en passiva voor de fiscale resultaatbepaling

en de waarde in deze jaarrekening. De waarderingsverschillen betreffen de waardering van de leningen en het vastgoed. Per 31 december 2018 bedraagt de

latentie op het vastgoed dat is bestemd voor doorexploitatie 4.326 duizend euro, op voor verkoop gelabelde woningen 2.122 duizend euro en op (dis)agio van de

leningen 283 duizend euro. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde. De verwachting is dat hiervan 991 duizend euro binnen een jaar verrekend

kan worden.

De fiscale boekwaarde per 31 december 2018 van het vastgoed bedraagt € 1.308 miljoen. De commerciële boekwaarde per 31 december 2018 van het vastgoed is

€ 1.282 miljoen. De nominale waarde van de belastinglatentie is € 6,5 miljoen, rekening houdend met het vennootschapsbelastingtarief van 25%. Deze latentie is

niet in de jaarrekening verwerkt aangezien de contante waarde hiervan gezien de lange tijdshorizon naar nihil tendeert.

Aan de Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. is per 30 oktober 2014 ter conversie van de oude lening ad. 600 duizend euro en rekening-courant

schulden een nieuwe lening verstrekt van 750 duizend euro. De looptijd van de nieuwe lening bedraagt 5 jaar tegen een rente van 0,00 procent per jaar. 
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5. Voorraden

5.1 Vastgoed bestemd voor verkoop

2018 2017

Nieuwbouw; opgeleverde nieuwbouw beschikbaar voor verkoop 0 0

Bestaand bezit; leeg voor verkoop 3.708 3.897

Terugkoop Koopgarant: beschikbaar voor doorverkoop 222                          1.795

3.930 5.692

Af: voorziening voor verwachte verliezen 0 0

Boekwaarde per 31 december 3.930 5.692

5.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

2018 2017

Stand per 1 januari 9.090                       4.695                        

Gedeclareerde termijnen -                               -                               

Verkopen boekjaar -                               -                               

Betaalde kosten 640                          2.375                        

Overboeking van MVA in ontwikkeling 266-                          -                               

Overboeking naar onderhanden werk 4.788-                       -                               

4.676                       7.070                        

Gevormde voorziening 255-                          2.020                        

Stand per 31 december 4.422                       9.090                        

Dit betreffen koopwoningen die per 31 december 2018 in ontwikkeling zijn maar nog niet zijn verkocht.

5.3 Overige voorraden

2018 2017

Onderhoudsmaterialen 25                            75                             

Af: voorziening wegens incourantheid -                           -                           

Totaal voorraad materialen 25 75

6. Onderhanden projecten

2018 2017

Stand per 1 januari -                               108                           

Gedeclareerde termijnen 6.325-                       179-                           

Verkopen boekjaar 469                          98-                             

Betaalde kosten 1.250                       18                             

Overboeking naar voorraad verkoopwoningen -                               -                               

Overboeking van voorraad verkoopwoningen in ontwikkeling 4.788                       -                               

Gevormde voorziening 13-                            152                           

-                               -                               

Gerealiseerde winst / verlies -                               -                               

Stand per 31 december 169                          -                               

Dit betreffen koopwoningen die per 31 december 2018 in ontwikkeling zijn en inmiddels zijn verkocht.

In totaal zijn er per ultimo 2018 1.1418 (2017: 1.188) woningen verantwoord als vastgoed bestemd voor verkoop. De verwachting is dat 21 woningen met een

boekwaarde van 3.708 duizend euro binnen een jaar worden verkocht. De verwachte bruto-opbrengst bedraagt 3.708 duizend euro.
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7. Vorderingen

7.1 Huurdebiteuren

2018 2017

Huurdebiteuren 516                          501                           

Af: voorziening wegens oninbaarheid 88-                            116-                           

Totaal huurdebiteuren 428                          386                           

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

2018 2017

Boekwaarde per 1 januari 116 172

Dotatie ten lasten van de exploitatie -29 -3 

Afgeboekt oninbare posten 2 -53 

Boekwaarde per 31 december 88 116

7.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen

2018 2017

Ontwikkelingsmij Hoeksche Waard BV 29 73

Over de rekening-courant verhouding wordt geen rente in rekening gebracht

7.3 Overige vorderingen

2018 2017

Nog te vorderen vennootschapsbelasting -                           2.921                        

Nog te vorderen schadeuitkeringen 25                            -                           

Nog te ontvangen depotbedragen notaris 154                          -                           

Huurvorderingen in het WSNP traject. 10                            22                             

Overige contract gebonden vorderingen bewoners en vertrokken bewoners 101                          64                             

Overige niet contract gebonden vorderingen 297                          1.139                        

Af: voorziening wegens oninbaarheid 48-                            54-                             

Totaal overige vorderingen 539                          4.092                        

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

7.4 Overlopende activa

2018 2017

Overige  669 208

Totaal overlopende activa 669 208

Onder de overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. Het betreffen hier vooruitbetaalde kosten en /of nog

te ontvangen bedragen.

9. Liquide middelen

2018 2017

Direct opvraagbaar

Kas/bank 2.998                       2.612                        

Spaarrekeningen banken 44                            1.884                        

Totaal liquide middelen 3.042                       4.497                        

De huurachterstand huurdebiteuren eind 2018 is 0,73 procent van de nettojaarhuur (2017: 0,70 procent). Onder de huurdebiteuren zijn geen posten opgenomen

met een resterende looptijd langer dan een jaar.
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10. Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

DAEB Niet-DAEB 2018 2017

Stand per 1 januari 741.875 128.657 870.532 857.131

Bij: winst-/verliesverdeling over het boekjaar 126.902 17.411 144.314 13.402

Stand per 31 december 868.778 146.068 1.014.846 870.532

Het eigen vermogen is onder te verdelen in gerealiseerd vermogen en niet-gerealiseerd vermogen

10.1 Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

Herwaarde- Herwaarde- Herwaarde- Totaal

ringsreserve ringsreserve ringsreserve huidig 

DAEB- niet DAEB- onroerende boekjaar

vastgoed in vastgoed in zaken verkocht

exploitatie exploitatie onder

voorwaarden

Boekwaarde per 1 januari 2018 493.928 59.205 3.911 557.045

Realisatie uit hoofd van verkoop -4.880 -446 0 -5.326 

Realisatie uit hoofd van sloop -1.229 0 0 -1.229 

Toename uit hoofde van stijging van de marktwaarde 97.581 10.567 3.135 111.283

Afname uit hoofde van daling van de marktwaarde 0 0 0 0

Herclassificaties/herkwalificaties 80 -80 0 0

Overige mutaties 904 -335 0 568

Boekwaarde per 31 december 2018 586.383 68.911 7.046 662.341

10.2 Het verloop van de overige reserves is als volgt:

DAEB Niet-DAEB 2018 2017

Boekwaarde per 1 januari 246.202 67.286 313.488 274.712

Toename uit hoofde van daling van de marktwaarde -99.104 -12.178 -111.283 -5.058 

Afname uit hoofde van stijging van de marktwaarde 0 0 0 19.857

Realisatie uit hoofd van verkoop 4.880 446 5.326 7.736

Realisatie uit hoofd van sloop 1.229 0 1.229 -101 

Overige mutaties -984 415 -568 2.940

Bij: winst-/verliesverdeling over het boekjaar 126.902 17.411 144.314 13.402

Boekwaarde per 31 december 279.126 73.379 352.506 313.488

11. 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:

2018 2017

Stand per 1 januari 120 142

Mutaties in 2018

Ontrekkingen in het boekjaar 0 0

Vervallen bijdrage -30 -29

Rentetoevoeging 5 7

Stand per 31 december 95 120

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

Het bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2018 ten bedrage van 144.314 duizend euro ten gunste van de overige

reserves te brengen. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 6 juni 2018. De vergadering heeft de bestemming van het

resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

De herwaarderingsreserve wordt bepaald op complexniveau op basis van het verschil in de boekwaarde van het vastgoed in exploitatie op basis van marktwaarde

ten opzichte van de boekwaarde van het vastgoed in exploitatie op basis van historische kosten. Hierbij wordt er bij de bepaling van de boekwaarde op basis van

historische kosten geen rekening gehouden met afschrijvingen en waardeverminderingen.
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12. Voorzieningen

12.1 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructureringen

Het verloop van de post voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructureringen is als volgt:

2018 2017

Stand per 1 januari 10.329 12.175

Mutaties in 2018

Dotaties 5.585 5.591

Onttrekkingen -6.379 -7.436 

Totaal mutaties -794 -1.846 

Stand per 31 december 9.535 10.329

De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouwen herstructureringen is overwegend langlopend van aard en betreft het per saldo verlieslatende deel van 

contracten afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouw huurwoningen en herstructurering waarvoor nog onvoldoende kosten zijn gemaakt om het

bedrag daarop in mindering te brengen. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van 5.565 duizend euro (2017: 7.097 duizend euro) binnen

een jaar wordt gerealiseerd en geen bedragen na vijf jaar. 

12.2 Voorziening latente belastingverplichtingen

Het verloop van de post voorziening latente belastingverplichtingen is als volgt:

2018 2017

Stand per 1 januari 250 275

Mutaties in 2018

Dotaties 0 0

Onttrekkingen -25 -25 

Vrijval

Totaal mutaties -25 -25 

Stand per 31 december 225 250

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

de waardering van de materiële vaste activa. Deze latentie is, in verband met de korte looptijd, nomimaal opgenomen. De verwachting is dat hiervan 25 duizend euro 

binnen een jaar verrekend kan worden. De contante waarde van de latente beslastingverplichting tendeert naar nihil.

12.3 Overige voorzieningen

Her verloop van de post overige voorzieningen is als volgt:

2018 2017

Stand per 1 januari 1.123 1.116

Mutaties in 2018

Dotaties -27 38

Onttrekkingen 7 -31 

Totaal mutaties -20 7

Stand per 31 december 1.103 1.123

De overige voorzieningen zijn als volgt te specificeren

      Voorziening nog te verrekenen (pro-rata) BTW-afdrachten 2                               

      Voorziening jubileumuitkering / loopbaanontwikkelingsbudget 298                           

      Voorziening niet opgenomen verlofdagen 229                           

      Voorziening negatief saldo deelneming Ontw.mij. Hoeksche Waard BV 575                           

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 524 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.
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13. Langlopende schulden

13.1 en 13.2Leningen overheid en kredietinstellingen

2018 2018 2018 2018 2017 2017

looptijd looptijd totaal rentevoet totaal rentevoet

korter dan langer dan

5 jaar 5 jaar

Leningen overheid 2.568 8.562 11.130 3,84% 12.100 4,06%

Leningen kredietinstellingen 72.575 187.748 260.324 3,02% 278.191 3,04%

Totaal langlopende schulden 75.143 196.311 271.454 3,06% 290.291 3,08%

De aflossingsverplichting voor 2019 bedraagt 22,4 miljoen euro.

De mutaties in 2018 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:

Leningen Leningen Totaal Totaal

overheid krediet- huidig vorig 

instellingen boekjaar boekjaar

Stand per 1 januari 12.100 278.192 290.292 297.512

Bij: nieuwe leningen 0 21.000 21.000 26.000

      mutatie variabele roll-overleningen 0 0 0 0

Af: aflossingen -970 -38.867 -39.837 -33.220 

Stand per 31 december 11.130 260.324 271.454 290.292

Marktwaarde per 31 december 12.583 323.839 336.421 341.949

Borging door Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WSW-obligoverplichting

In 2018 zijn twee nieuwe leningen gestort:

Geldgever Hoofdsom Looptijd Storting Soort Percentage

NWB Bank € 15.000.000 46 jaar 1 september 2018 Fix 4,400%

BNG Bank € 6.000.000 13 jaar 5 september 2018 Fix 1,378%

In 2018 is voor één lening gebruikt gemaakt van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing.

In het boekjaar hebben drie renteconversies plaatsgevonden:

Geldgever Restant hoofdsom Restant looptijd Datum aanpassing Percentage oud Percentage nieuw

BNG Bank € 1.699.775 13 1 maart 2018 4,400% 0,780%

BNG Bank € 723.592 7 1 april 2018 4,450% 0,500%

Gem. Binnenmaas € 475.562 14 1 oktober 2018 4,950% 1,500%

De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven. 

De gemiddelde rentevoet van de contantmaking bedraagt 3,043 procent.

Per ultimo 2018 is er in totaal voor een schuldrestant ad. 250,0 miljoen euro (2017:  263,6 miljoen euro) borging verstrekt door het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw. Voor een schuldrestant ad. 11,1 miljoen euro (2017: 12,1 miljoen euro) zijn er garanties door overheden verstrekt.

Per 31 december 2018 heeft HW Wonen een obligoverplichting jegens WSW ten bedrage van 9,6 miljoen euro (2017: 10,6 miljoen euro) uit hoofde van door WSW 

verstrekte borgstelling.
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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 15.000 18.221 0 617 38.838

<  5 jaar 12.000 7.000 5.000 10.445 0 1.859 36.304

< 10 jaar 20.032 6.191 3.617 8.816 0 0 38.656

< 15 jaar 19.145 957 10.847 19.114 0 211 50.274

< 20 jaar 25.354 6.324 7.321 0 0 0 38.999

< 25 jaar 0 0 20.000 579 0 1.290 21.869

=> 25 jaar 0 11.000 11.514 24.000 0 0 46.514

Totaal 81.531 31.472 73.299 81.175 0 3.977 271.454

Soort lening aantal bedrag %

Annuïtair 46 50.024 18%

Fixe 37 196.430 72%

Roll-Over 2 10.000 4%

Basisrente 2 15.000 6%

Totaal 87 271.454 100%

13.4 Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

2018 2017

Saldo per 1 januari

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 38.700 42.185

Herwaarderingen 2.611 783

Boekwaarde per 1 januari 41.311 42.967

Mutaties in het boekjaar:

- verminderingen / vermeerderingen -2.719 -3.485

- waardeverandering 2.754 1.829

Totaal mutaties boekjaar 35 -1.656

Vervaardigingsprijs/ Reële waarde op moment verkoop 35.981 38.700

Herwaarderingen 5.365 2.611

Boekwaarde per 31 december 41.346 41.311

De terugkoopverplichting woningen VOV betreft de terugkoopverplichting van onroerende zaken die onder een regeling Verkoop onder Voorwaarden zijn overgedragen

aan derden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de terugkoop-

verplichting wordt rekening gehouden met de waardeontwikkelingen van onroerende zaken en specifieke contractvoorwaarden met derden.

Vanaf 2015 worden er geen woningen meer onder een VOV-regeling overgedragen aan derden. De teruggekochte woningen worden v.o.n. verkocht of in incidentele 

gevallen opnieuw in verhuur genomen. Als gevolg van een gemiddelde waardestijging van de overgedragen onroerende zaken van 6,3%, stijgt de terugkoopverlichting

in 2018 met 2,8 miljoen euro.

14. Kortlopende schulden

Deze post is als volgt samengesteld:

2018 2017

14.1 Schulden aan kredietinstellingen 1 1

14.2 Schulden aan leveranciers 4.754 7.959

14.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.993 1.343

14.4 Onderhanden projecten 0 0

14.5 Overlopende passiva 6.554 7.569

Totaal  13.302 16.871

Op 31 december 2018 zijn de belangrijkste geldgevers BNG Bank (146 miljoen euro), NWB Bank (87 miljoen euro), AEGON (5 miljoen euro), SRLEV (10 miljoen

euro), Suddeutsche Krankenversicherung (5 miljoen euro), NN Investment (7 miljoen euro) en de Gemeenten Binnenmaas (4 miljoen euro) en Strijen (7 miljoen

euro).
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14.4 Onderhanden projecten

2018 2017

Stand per 1 januari -                               823                           

Gedeclareerde termijnen -                               69                             

Verkopen boekjaar -                               654-                           

Betaalde kosten -                               238-                           

Overboeking naar voorraad verkoopwoningen -                               -                               

Overboeking van voorraad verkoopwoningen in ontwikkeling -                               -                               

Gevormde voorziening -                               -                               

-                               -                               

Gerealiseerde winst / verlies -                               -                               

Stand per 31 december -                               -                               

Dit betreffen koopwoningen die per 31 december 2018 in ontwikkeling zijn en inmiddels zijn verkocht.

14.5 De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren

- niet vervallen rente o/g 4.068 4.643

- vooruit ontvangen huur 504 477

- te verrekenen stook- en servicekosten 486 581

- waarborgsommen 63 62

- overig; nog te ontvangen facturen (voornamelijk m.b.t. in 2018 in opgeleverde projecten) 1.433 1.805

Totaal 6.554 7.569



 

75 

 

6.6 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

 

Investeringsverplichtingen 

De niet uit de balans blijkende verplichtingen voor nieuwbouw en verbetering van woningen bedragen circa 4,5 miljoen euro 

(2017: 13,9 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. Eerder stelde WSW de hoogte van het obligotarief vast op 3,85%. Op 

basis hiervan heeft HW Wonen, uit hoofde van door het WSW verstrekte borgstellingen, per 31 december 2018 voor een 

bedrag van 10,0 miljoen euro (2017: 10,6 miljoen euro) aan obligoverplichting uitstaan. 

 

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 2018 zijn bij Woningborg N.V. geen plannen aangemeld. Het obligo is daarom 

nihil (2017:nihil). 

 

WSW Volmacht 

WSW staat garant voor (borgt) leningen die Stichting HW Wonen is aangegaan voor het verkrijgen van 

vastgoed, het doen van investeringen in het vastgoed en het herfinancieren van leningen. 

Voor deze borging van leningen verlangt het WSW van Stichting HW Wonen een zekerstelling dat Stichting 

HW Wonen haar verplichtingen aan het WSW nakomt. Daartoe heeft Stichting HW Wonen een 

volmacht verstrekt aan het WSW in geval Stichting HW Wonen haar verplichtingen niet nakomt. 

Hiertoe is in 2013 een onherroepelijke volmacht verleend voor de vestiging van het recht van hypotheek en pand, in lijn met 

artikel 30 van het WSW reglement, waarvan het WSW de begunstigde is en gerechtigd is uitgaven te verrichten vanuit deze 

overeenkomst. De hypothecaire volmacht staat gelijk aan het saldo van leningen waarvoor WSW borg staat tot een maximum 

van € 900 mln, waarbinnen   een volmacht op het recht van pand is verleend aan het WSW op de roerende zaken, rechten en 

inventaris ter hoogte van € 738 mln. 

  

Financiële instrumenten 

HW Wonen maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken.  

Derivaten zijn “afgeleide” financiële instrumenten, die hun waarde ontlenen aan de waarde van een onderliggend goed en 

waarbij op een zeker moment over een afgesproken nominale waarde een recht op, of een verplichting tot, een periodieke 

betaling ontstaat of kan ontstaan. De wettelijke bepalingen inzake derivaten zijn opgenomen in ons Reglement financieel 

beleid en beheer. 

 

In ons treasurystatuut is verder inzichtelijk gemaakt hoe de handhaving binnen onze organisatie is geborgd en staan de 

kaders benoemd omtrent het beheersen van risico's. De financiële instrumenten voldoen aan de kaders genoemd in het 

treasurystatuut. 

 

Voor lopende en nieuw af te sluiten rente-instrumenten gelden de regels conform ons ‘Reglement financieel beleid en 

beheer’, zoals dit in het BTIV is aangegeven. Hier is onder andere in aangegeven dat de rentederivaten (renteswap) geen 

langere looptijd mogen hebben dan 10 kalenderjaren. Ook staat hierin aangegeven dat het model Kostprijshedge-accounting 

wordt toegepast zoals is gepubliceerd door de Raad van de Jaarverslaggeving in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en 

RJ-uitingen. 

 

Afgedekte positie door middel van rentederivaten 

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 door rentederivaten. Per ultimo 

2018 hebben wij (nog) twee rentederivaten in portefeuille. Een specificatie van deze renteswaps is opgenomen in het 

volgende overzicht: 

 

Geldgever Bedrag 

x 

€ 1 miljoen 

Ingangs- 

datum 

Eind- 

datum 

Rente 

Vast 

Rente 

Variabel 

Waarde 

31-12-2017 

X 

€ 1 miljoen 

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

Rabobank 5 1 jun 2012 1 jun 2022 3,97% 6M Eur  +0% -0,8 
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Na 2011 zijn geen nieuwe renteswaps meer afgesloten. Eind 2018 zijn nog twee renteswaps in portefeuille. De totale 

marktwaarde van de swaps bedraagt per 31-12-2018 1,3 miljoen euro negatief (2017: 1,6 miljoen euro negatief). De oorzaak 

hiervan is dat de swapcurve ultimo 2018 ten opzichte van 2017 is gestegen. 

 

Wij bezitten geen swaps met margin calls. Daarom zijn wij niet verplicht tot stortingen bij negatieve marktwaarde ontwikkeling. 

Tot mei 2018 hadden wij echter een swap van 15 miljoen euro lopen bij de Deutsche Bank. Hierover liepen wij wel risico op 

margin calls. Deze swap is geherstructureerd, waarbij de bestaande swap is overgenomen door de NWB Bank middels een 

“doorzakconstructie”. De Aw en WSW hebben vastgesteld dat aan de vereisten voor herstructurering van derivaten is voldaan 

en hebben aangegeven dat HW Wonen kon overgaan tot de uitvoering van de herstructurering. De NWB Bank heeft 

vervolgens aan HW Wonen een lening verstrekt met een gelijke looptijd als het oorspronkelijke derivaat, alsmede hetzelfde 

rentepercentage (fixed rate) verhoogd met een liquiditeitsopslag. 

 

Accounting  

Het hedging-instrument (de rentederivaten) en de hedged items onderliggend aan de af te dekken rentebetalingen (de roll-

over leningen) worden tegen kostprijs op de balans opgenomen en gewaardeerd. Een eventuele hedge-ineffectiviteit wordt in 

de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 

Leaseverplichting 

Er zijn leaseverplichtingen voor kantoorapparatuur. De verplichting per 31 december 2018 bedraagt 196 duizend euro (2017: 

223 duizend euro). Van dit bedrag loopt voor 56 duizend euro de verplichting binnen 1 jaar af. Voor 129 duizend euro loopt de 

verplichting tussen de 1en de 5 jaar af en voor het resterende bedrag van 11 duizend euro loopt de verplichting nog langer 

dan 5 jaar door. 

 

Slimmer Kopen 

In het verleden zijn er 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 

circa 446 duizend euro. In de toekomst kunnen nog 7 woningen aan ons aangeboden worden voor terugkoop 

 

Deelneming Ontwikkelmaatschappij Hoeksche Waard B.V. 

Van de 100% deelneming Ontwikkelmaatschappij Hoeksche Waard B.V., is HW Wonen hoofdelijk aansprakelijk voor de 50% 

deelneming in Union Assink Projectontwikkeling V.O.F.  
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6.7 Toelichting op de functionele winst- en verliesrekening (x € 1.000) 

 

15. Huuropbrengsten

2018 2017

Woningen en woongebouwen 66.322 66.034

Onroerende zaken niet zijnde woningen 2.182 2.498

68.504 68.531

Af: huurderving wegens leegstand -316 -353

     huurderving wegens oninbaarheid 3 1

68.191 68.179

Waarvan huuropbrengensten DAEB-vastgoed in exploitatie

2018 2017

Woningen en woongebouwen 58.579 58.178

Onroerende zaken niet zijnde woningen 437 414

59.016 58.591

Af: huurderving wegens leegstand -220 -243

     huurderving wegens oninbaarheid 10 1

58.806 58.349

Waarvan huuropbrengensten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2018 2017

Woningen en woongebouwen 7.743 7.856

Onroerende zaken niet zijnde woningen 1.745 2.084

9.488 9.940

Af: huurderving wegens leegstand -96 -110

     huurderving wegens oninbaarheid -7 0

9.385 9.830

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

-     verhoging wegens algemene huurverhoging en wegens woningverbetering 669 646

-     huuraanpassing intramuraal zorgvastgoed -75 -934

-     het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen 778 1.840

-     huurharmonisatie 132 293

-     verkoop van woningen -1.327 -662

-     sloop van woningen -178 -267

-     huurverlaging i.v.m. verhuurbaarheid bedrijfsonroerendgoed 0 -106

-     correctie BTW garages -25 0

-27 808

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

2018 2017

Gemeente Binnenmaas 24.617 24.632

Gemeente Cromstrijen 9.630 9.528

Gemeente Korendijk 6.548 6.568

Gemeente Oud-Beijerland 20.189 19.701

Gemeente Strijen 7.096 7.111

Gemeenten Dordrecht / Zwijndrecht / Rotterdam 423 991

68.504 68.531

16.1. Opbrengsten servicecontracten

2018 2017

Te ontvangen vergoeding inzake leveringen en diensten 1.635 1.723

Af: vergoedingsderving wegens leegstand -45 -34

1.590 1.689
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16.2. Lasten servicecontracten

2018 2017

Gas, water, elektra en schoonmaken 1.410 1.351

Warmtebemetering 29 26

Overige kosten 61 138

Onderhoudskosten t.l.v.levering goederen en diensten 13 8

Glasverzekering 64 65

Totaal 1.577 1.588

18. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2018 2017

Toegerekende personeelskosten 2.171 2.910

Toegerekende overige organisatiekosten 1.111 1.480

Toegerekende afschrijvingen 289 465

Totaal 3.570 4.855

19. Lasten onderhoud

2018 2017

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch) 5.515 5.353

Onderhoudsuitgaven (cyclisch) 6.291 4.996

Totaal onderhoudslasten 11.806 10.348

Toegerekende personeelskosten 1.852 1.010

Toegerekende overige organisatiekosten 1.133 514

Toegerekende afschrijvingen 254 161

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 15.046 12.034

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie 13.339 10.456

Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 1.707 1.579

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 15.046 12.034

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

2018 2017

Mutatie-onderhoud 1.272 1.213

Klachtenonderhoud 2.806 2.485

Contractonderhoud 1.437 1.655

Planmatig onderhoud per woning 202 151

Planmatig onderhoud per complex 5.520 4.387

Onderhoudsdeel VvE-bijdrage 569 458

Totaal 11.806 10.348
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Waarvan onderhoudslasten voor het DAEB-vastgoed in exploitatie

2018 2017

Mutatie-onderhoud 1.180 1.115

Klachtenonderhoud 2.492 2.270

Contractonderhoud 1.251 1.422

Planmatig onderhoud per woning 193 149

Planmatig onderhoud per complex 4.946 3.725

Onderhoudsdeel VvE-bijdrage 443 302

Totaal 10.505 8.982

Waarvan onderhoudslasten voor het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2018 2017

Mutatie-onderhoud 92 98

Klachtenonderhoud 314 216

Contractonderhoud 186 233

Planmatig onderhoud per woning 9 2

Planmatig onderhoud per complex 574 662

Onderhoudsdeel VvE-bijdrage 126 156

Totaal 1.302 1.366

20. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

2018 2017

OZB 1.731 1.774

Waterschapsbelasting 709 715

Rioolheffing 485 715

Verhuurderheffing 8.151 6.820

Verzekeringskosten 148 157

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 908 592

Totaal 12.131 10.773

21. Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

2018 2017

Bruto-opbrengst verkopen nieuwbouw 12.024 3.255

Af: verleende korting op taxatieprijs

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 12.024 3.255

     reeds gerealiseerd verlies voorgaand boekjaar 0 0

     voorziening 0 -149

Verkoopresultaat nieuwbouw 12.024 3.106

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

2018 2017

Af: stichtingskosten 11.439 2.305

     verkoopkosten 0 12

Totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 11.439 2.317

Toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling

2018 2017

Lonen en salarissen 36 53

Overige organisatiekosten 10 55

Toegerekende afschrijvingen 5 9

Financieringskosten 0 0

Totaal 50 117
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22. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

2018 2017

Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 11.209 17.501

Af: verleende korting op taxatieprijs -5 -13

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 11.204 17.488

Af: boekwaarde -8.715 -21.171

     direct toerekenbare kosten -674 -935

     toegerekende organisatie kosten -194 -282

Verkoopresultaat bestaand bezit 1.621 -4.900

Terug- en doorverkoop Koopgarant

Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 5.022 4.356

Af: verleende korting op taxatieprijs -3 0

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

5.020 4.356

Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -4.334 -3.560

     winstdeling t.g.v. verkoper 0 147

     direct toerekenbare kosten -126 -159

     toegerekende organisatie kosten -81 -40

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 479 744

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

479 744

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 2.100 -4.156

Waarvan verkoopresultaat DAEB-vastgoed in exploitatie

2018 2017

Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 9.440 9.529

Af: verleende korting op taxatieprijs -5 -13

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 9.435 9.516

Af: boekwaarde -7.007 -14.354

     direct toerekenbare kosten -563 -602

     toegerekende organisatie kosten -167 -238

Verkoopresultaat bestaand bezit 1.698 -5.678

Terug- en doorverkoop Koopgarant

Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 3.007 2.923

Af: verleende korting op taxatieprijs -3 0

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

3.005 2.923

Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -2.732 -2.503

     winstdeling t.g.v. verkoper 0 103

     direct toerekenbare kosten -92 -118

     toegerekende organisatie kosten -53 -21

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 127 384

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

127 384

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 1.825 -5.294
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Waarvan verkoopresultaat niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2018 2017

Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 1.769 7.971

Af: verleende korting op taxatieprijs 0 0

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 1.769 7.971

Af: boekwaarde -1.709 -6.817

     direct toerekenbare kosten -110 -333

     toegerekende organisatie kosten -26 -44

Verkoopresultaat bestaand bezit -77 778

Terug- en doorverkoop Koopgarant

Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 2.015 1.433

Af: verleende korting op taxatieprijs 0 0

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

2.015 1.433

Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -1.601 -1.057

     winstdeling t.g.v. verkoper 0 44

     direct toerekenbare kosten -34 -41

     toegerekende organisatie kosten -28 -19

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 351 361

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

351 361

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 274 1.138

23.1. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

2018 2017

Waardeverminderingen 0 0

Terugname van waardeverminderingen 0 0

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling

     bestemd voor verkoop 0 0

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

2018 2017

Waardeverminderingen 8.489 15.991

Terugname van waardeverminderingen -1.210 -658

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling

     bestemd voor eigen exploitatie 7.279 15.332
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De onrendabele investeringen bestaan uit:

2018 2017

Onrendabele top complex 109 - Wilhelminaplein Heinenoord 80 0

Onrendabele top complex 110 - Tienvoet Heinenoord 0 0

Onrendabele top complex 209 - Molenlaan/Gatsedijk Maasdam 0 -59

Onrendabele top complex 240 - Wilhelminastr Nieuw-Beijerland 2 0

Onrendabele top complex 308 - Gemeentewerf Mijnsheerenland 14 -148

Onrendabele top complex 309 - Dorpshart Mijnsheerenland -3 101

Onrendabele top complex 418 - TAS / Wijk van je Leven Puttershoek -12 5

Onrendabele top complex 420 - Nieuw Weverseinde Puttershoek -258 138

Onrendabele top complex 421 - Laning Weverseinde Puttershoek 25 10

Onrendabele top complex 432 - R Vermaatstraat 's-Gravendeel -15 150

Onrendabele top complex 442 - Bevershoek diverse fases's-Gravendeel 0 -291

Onrendabele top complex 444 - Immanuel 's-Gravendeel 106 315

Onrendabele top complex 445 - Oude Politiebureau 's-Gravendeel 13 -155

Onrendabele top complex 447 - Centrumplan 's-Gravendeel 3 0

Onrendabele top complex 459 - Nassaustraat Zuid-Beijerland 12 14

Onrendabele top complex 510 - van Gaesbeekstraat Westmaas 312 8

Onrendabele top complex 511 - Koetsveld Westmaas 4 -1

Onrendabele top complex 513 - De Roolaan/Kartuizerveld Westmaas 2 0

Onrendabele top complex 514 - Hofstraat Westmaas 2 0

Onrendabele top complex 571 - Koetsveldlaan Westmaas 4 0

Onrendabele top complex 613 - Sportlaan Strijen 196 -1.305

Onrendabele top complex 618 - 't Kleine Loo Strijen 12 11

Onrendabele top complex 620 - Dam fase II Strijen 475 77

Onrendabele top complex 621 - A van Vughtstraat Strijensas 3 -211

Onrendabele top complex 630 - S Groenwegstraat Strijensas 1 22

Onrendabele top complex 765 - Open Waard Oud-Beijerland -918 130

Onrendabele top complex 775 - Thomaskerk Oud-Beijerland 2 1

Onrendabele top complex 783 - Kloosring Oud-Beijerland 5 185

Onrendabele top complex 786 - Tooropstraat Oud-Beijerland 40 9

Onrendabele top complex 787 - Stravinskipad Oud-Beijerland -4 32

Onrendabele top complex 921 - Dorpzigt Zuid-Beijerland 0 0

Onrendabele top complex 432 Re - R Vermaatstraat 's-Gravendeel 7 5

Onrendabele top complex 629 Re - Herbestemming Hooistoof Strijen 0 1

Onrendabele top diverse duurzaamheidsprojecten 7.169 16.289

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

7.279 15.332

23.2. Niet-geraliseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

DAEB-vastgoed in exploitatie

2018 2017

Toename marktwaarde 123.372 37.818

Afname marktwaarde -9.333 -43.257

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie 114.039 -5.439

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2018 2017

Toename marktwaarde 18.263 11.884

Afname marktwaarde -5.161 -4.945

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 13.102 6.939

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt 

verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen
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23.3. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

Vastgoed verkocht onder voorwaarden

2018 2017

Toename marktwaarde 0 0

Afname marktwaarde 0 0

Waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 3.452 2.296

Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende 

  zaken verkocht onder voorwaarden -2.754 -1.829

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht

     onder voorwaarden 698 467

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde waardeveranderingen

van het vastgoed verkocht onder voorwaarden wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen.

23.4. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

Vastgoed bestemd voor verkoop

2018 2017

Waardeverminderingen 0 0

Terugname van waardeverminderingen -468 0

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling

     bestemd voor verkoop -468 0

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

van het vastgoed verkocht onder voorwaarden wordt verwezen naar de toelichting op de voorraden.

24. Nettoresultaat overige activiteiten

2018 2017

Bruto-opbrengst

- WKO-installaties 184 0

- Zonnepanelen 17 0

- Domotica-voorzieningen 19 0

- Overige opbrengsten 58 145

Totaal opbrengsten 279 145

Kosten

- WKO-installaties 101 0

- Zonnepanelen 2 0

- Domotica-voorzieningen 0 0

- Overige kosten 16 622

Lonen en salarissen 4 134

Overige organisatiekosten 3 65

Totaal kosten 127 821

Totaal nettoresultaat overige activiteiten 151 -676
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25. Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

2018 2017

Immateriële vaste activa 0 0

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 738 836

Materiële vaste activa 738 836

Totaal afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 738 836

26 en 27 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen en salarissen

2018 2017

Bruto salarissen incl.ziekengeld 4.459 4.379

Ontvangen ziekengeld -111 -3

4.348 4.376

Sociale Lasten

2018 2017

Sociale lasten bedrijfsvereniging 754 696

Sociale lasten in % van de salarissen 16,9 15,9

Pensioenlasten

2018 2017

Pensioenpremie 678 665

Pensioenlasten in percentage van de salarissen 15,2 15,2

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 5.780 5.737

Per ultimo 2018 zijn er 94 personeelsleden, exclusief 2 bestuurders, (83,7 fte's) in dienst (ultimo 2017: 93 resp. 79,8).  

Van deze personeelsleden is er geen enkele werkzaam geweest in het buitenland. Uitgesplitst naar afdeling:

2018 2017

Team Wonen 34,8 33,6

Team Vastgoed projectontwikkeling 5,4 3,3

Team Vastgoed beheer 4,9 5,9

Team Vastgoed verkoop 3,6 2,8

Team Directie en staf 10,4 10,7

Team Bedijfsvoering 24,5 23,5

Totaal 83,7 79,8
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28. Overige bedrijfslasten

2018 2017

Beheerkosten:

Overige personeelskosten (inclusief inleenkrachten) 1.327 1.417

Huisvestingskosten 210 211

Bestuurskosten 114 160

Algemene kosten 2.602 2.257

Subtotaal beheerkosten 4.253 4.045

Heffingen:

Belastingen 2.924 3.204

Verzekeringen 148 157

Contributie landelijke federatie 60 0

Sectorspecifieke heffingen 8.215 6.875

Subtotaal heffingen 11.348 10.236

Overige bedrijfslasten:

Kosten projectontwikkeling -21 43

Oninbare vorderingen (huren) 1 0

Kosten EPA-rapportages 556 90

Kosten IPD/aeDex 101 84

Mutatie overige voorzieningen 30 -3

Diverse bedrijfslasten 1.039 1.098

Subtotaal overige bedrijfslasten 1.707 1.312

Totaal overige bedrijfslasten 17.307 15.593

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

van niet opgenomen verlofdagen, jubileumuitkeringen en/of loopbaanontwikkelingsbudget.

28. Overige organisatiekosten

2018 2017

Governance en bestuur 1.295 758

Portfolio- /assetmanagement 200 255

Treasury 274 156

Jaarverslag en control 1.091 700

Personeel en organisatie 362 523

Ondernemingsraad 18 0

Totaal overige organisatiekosten 3.239 2.393

29. Leefbaarheid

2018 2017

Leefbaarheid (niet-cyclisch) 474 632

Leefbaarheid (cyclisch) 106 150

Totaal leefbaarheid 580 781

De leefbaarheidskosten verdeeld in DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2018 2017

Leefbaarheid DAEB-vastgoed in exploitatie 524 697

Leefbaarheid niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 56 84

Totaal leefbaarheid 580 781
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Accountantshonoraria

2018 2017

Controle van de jaarrekening 124 147

Andere controle werkzaamheden 23 34

Fiscale advisering 85 66

Andere niet-controlediensten 2 2

234 249

De accoutantshonoraria zijn verantwoord op basis van de in het boekjaar ontvangen facturen.

30. Financiële baten en lasten

Rentebaten

2018 2017

Geactiveerde rente materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 756 668

Rente financiële vaste activa

Rente op te vorderen BWS-subsidies 0 0

Rente op overige financiële vaste activa 4 22

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente op vorderingen 299 3

Rente op liquide middelen -12 -5

Totaal rente baten 1.048 689

Rentelasten

2018 2017

Toegevoegde rente aan:

- egalisatierekeningen 5 7

Rente langlopende schulden:

- leningen overheid 465 529

- leningen kredietinstellingen (niet geborgd WSW) 697 734

- leningen kredietinstellingen (geborgd WSW) 7.434 7.625

Rentelasten ineffectieve renteswaps 660 1.297

Rente overige schulden 99 293

Totaal rente lasten 9.361 10.485

In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie een bedrag van 756,1 duizend

euro (2017: 667,6 duizend euro) aan bouwrente geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd

een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 3 procent. 
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31. Belastingen

2018 2017

Acute belastingen

-Raming verschuldigde vennootschapsbelasting boekjaar 3.014 1.591

-Aanvullende raming te verrekenen vennootschapsbelasting voorgaande jaren -39 -3.602

Latente belastingen

-Mutatie latente belastingen 1.893 -1.297

Totale belastingen 4.868 -3.308

Aanvullende raming verschuldigde vennootschapsbelasting 2016 en 2017

Aanvullende raming verschuldigde vennootschapsbelasting 2016 en 2017

Gevolgen generieke afwaardering 2013  

Mutatie latente belastingen

De mutatie latente belasting heeft betrekking op (dis)agio leningen (17 duizend euro), verkopen bestaand bezit (397

duizend euro) en afschrijvingen (1.479 duizend euro).

Als gevolg van voortschrijdende berekeningen van de verschuldigde vennootschapsbelasting zijn de ramingen voor

2016 en 2017  met respectievelijk 15 duizend euro verhoogd en met 54 duizend euro verlaagd.

Als gevolg van voortschrijdende berekeningen van de verschuldigde vennootschapsbelasting zijn de ramingen voor

2016 en 2017  met respectievelijk 15 duizend euro verhoogd en met 54 duizend euro verlaagd.

Momenteel ligt er bij de Belastingdienst een bezwaarschrift op het jaar 2013 waarin wordt verzocht om het vastgoed

(huurwoningen) van HW Wonen generiek af te mogen waarderen in verband met de langdurige waardedaling. Hierop is

nog geen reactie ontvangen. De gevolgen van deze afwaardering zijn niet in de jaarrekening verwerkt. Het betreft hier

een fiscale afwaardering op het vastgoed van ca.  173 miljoen euro . Indien het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, 

zal dit de komende jaren leiden tot een vermindering van te betalen vennootschapsbelasting voor een bedrag van ca.

28 miljoen euro.
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Resultaat voor belastingen 149.137.893

Tijdelijke verschillen:

- Fiscale afschrijving MVA in exploitatie -4.599.612

- Fiscaal lagere afschrijving kantoorpanden 81.621

- Correctie commerciële afschrijving MVA in exploitatie 451.920

- Correctie overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa -121.028.296

- Correctie onderhanden werk 0

- Resultaat deelnemingen 44.063

- Fiscaal verkoopresultaat na herinvesteringsreserve -513.618

- Correctie verkoopopbrengst onroerende goederen -2.965.266

Totaal tijdelijke verschillen: -128.529.188

Permanente verschillen:

- Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 758.120

- Niet fiscaal aftrekbare kosten onderhoud, e.d. -3.234.447

- Correctie lonen en salarissen 0,4% 20.000

- Diverse correcties 114.643

- Energie-investeringsaftrek 0

- Correctie toegerekende rente projecten -567.077

- Voorlopige berekeningen opgeleverde projecten 2018 -5.537.944

- Saldo afschrijving en vrijval (dis)agio leningen o/g en u/g -67.650

Totaal permanente verschillen: -8.514.355

12.094.349

Compensabele verliezen 0

Belastbaar bedrag 2018 12.094.349

Verschuldigde vennootschapsbelasting 2018 3.013.587

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

procent. De effectieve belastingdruk over 2018 bedraagt 3,26 procent (en 3,28 procent exclusief de aanvullende raming

te verrekenen vennootschapsbelasting voorgaande jaren). De afwijkende effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt 

door verschillen in de verwerking van resultaten uit projectontwikkeling, afschrijvingen op het vastgoed, de verwerking 

van interest en de fiscaal niet aftrekbare heffing van de Autoriteit woningcorporaties.
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WNT-verantwoording 2018 

 

Per 1 januari  2015 is de WNT2 in werking getreden. In 2018 is HW Wonen ingedeeld in bezoldigingsklasse G. 

Bezoldigingsklasse G brengt een bezoldigingsmaximum met zich mee van 176.000 euro. De beloning in 2018 van zowel de 

directeur-bestuurders als van de RvC past binnen de door de WNT2 gestelde normbedragen. Daarnaast is door de RvC in 

2018 ontvangen beloning in overeenstemming met de door de vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties (VWT) 

vastgestelde beroepsregel. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling.  

 

 
 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.   

Deze categorie was in 2018 niet van toepassing voor HW Wonen.  

 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

32. Resultaat deelnemingen

2018 2017

Ontwikkelingsmaatschappij HW Wonen -44 28

Totaal resultaat deelnemingen -44 28

bedragen x € 1 B.C. Pluimer P. de Bruijn

Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 1,0

Dienstbetrekking? Ja Ja 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 145.425 139.952

Beloningen betaalbaar op termijn 20.628 20.628

Subtotaal 166.053 160.580

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 176.000 176.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 166.053 160.580

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017

bedragen x € 1 B.C. Pluimer P. de Bruijn

Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 14/06 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? Ja Ja 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 145.923 74.308

Beloningen betaalbaar op termijn 20.574 11.300

Subtotaal 166.497 85.608

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 170.000 93.616

Totale bezoldiging 166.497 85.608
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bedragen x € 1 P.C. van der Linden T. van Craaikamp

Functiegegevens Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 20.250 13.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 26.400 17.600

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. 

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017

bedragen x € 1 P.C. van der Linden T. van Craaikamp

Functiegegevens Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 19.635 13.089

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 25.500 17.000

bedragen x € 1 J.H. Kets A.H.C. van 

Heijningen

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 13.500 13.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.600 17.600

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017

bedragen x € 1 J.H. Kets A.H.C. van 

Heijningen

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 13.089 13.089

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.000 17.000
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder. 

Deze categorie was in 2018 niet van toepassing voor HW Wonen. 

 
1e. In het geval een topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-
instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als 
topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel 
van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. 
Deze categorie was in 2018 niet van toepassing voor HW Wonen. 
 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking. 

Deze categorie was in 2018 niet van toepassing voor HW Wonen.   

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 

een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.  

 

 

PE-punten verplichting Bestuur 

Dhr. B.C. Pluimer:  56 punten 

Dhr. P. de Bruijn: 25 punten 

Beide bestuurders hebben aan hun PE-verplichting voor het Aedes-lidmaatschap voldaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Toelichting op het kasstroomoverzicht 

 

bedragen x € 1 P.A. de Lange B.K.A. van 

Rijsbergen

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 26/03 26/03 – 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 3.144 10.393

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 4.099 13.550

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017

bedragen x € 1 P.A. de Lange

Functiegegevens Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 13.089

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.000
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Ontvangsten van huurders 

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

 

Ontvangsten van overige 

Dit betreft suppleties btw pro-rata en teruggevraagde btw inzake projecten. 

 

Betalingen aan werknemers 

In deze post zijn opgenomen: de salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en overige personeelskosten (inclusief kosten 

van uitzendkrachten). 

 

Betalingen aan leveranciers onderhoud 

Dit betreft betalingen voor (niet) planmatig onderhoud, overig onderhoud en ontvangsten van schade-uitkeringen van 

verzekeringsmaatschappijen. 

 

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen 

In 2018 zijn 62 woningen en 4 bedrijfsruimten verkocht en getransporteerd. Daarnaast zijn er 17 koopgarant-woningen 

teruggekocht waarvan er 16 zijn doorverkocht, alsmede 10 woningen die reeds in 2017 werden teruggekocht. De gemiddelde 

verkoopopbrengst per woning bedraagt ca. 176 duizend euro met een bandbreedte tussen de 81 duizend en 450 duizend 

euro.  

 

Financiële vaste activa ontvangsten 

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. 

 

6.9 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 
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6.10 Segmentatie naar DAEB niet-DAEB 

 

 
 

Balans (na resultaatbestemming) (x € 1.000)

DAEB Niet-DAEB

31 december 2018 31 december 2018

Actief

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 1.098.135 0

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 0 180.984

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 21.360 21.335

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3.441 179

1.122.936 202.498

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de

exploitatie 4.949 707

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 43.349 0

Vorderingen op groepsmaatschappijen 146.255 0

Latente belastingvordering(en) 5.412 1.319

Leningen u/g 0 834

Totaal financiële vaste activa 195.015 2.153

                                                

Totaal vaste activa 1.322.901 205.358

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 2.532 1.398

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 0 4.422

Overige voorraden 22 3

2.554 5.823

Onderhanden projecten 0 169

Vorderingen

Huurdebiteuren 364 64

Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 29

Overige vorderingen 477 62

Overlopende activa 582 87

                                                

Totaal vorderingen 1.423 242

Liquide middelen 2.409 634

                                                

Totaal vlottende activa 6.385 6.867

                                                

1.329.287 212.225
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DAEB Niet-DAEB

31 december 2018 31 december 2018

Passief

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve 589.652 72.689

Overige reserves 425.194 73.379

                                                

1.014.847 146.068

Egalisatierekening 0 95

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen herstructureringen 9.498 37

Voorziening latente belastingverplichtingen 197 28

Overige voorzieningen 463 641

                                                

10.157 706

Langlopende schulden

Schulden / leningen overheid 11.130 0

Schulden / leningen kredietinstellingen 260.324 0

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 43.349

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht

  onder voorwaarden 20.494 20.852

291.948 64.201

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 1 0

Schulden aan leveranciers 4.188 566

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.856 137

Onderhanden projecten 0 0

Overlopende passiva 6.102 452

12.147 1.155

1.329.100 212.225
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Winst- en verliesrekening  (x € 1.000)

Functioneel model 2018 2018

DAEB Niet-DAEB

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 58.806 9.384

Opbrengsten servicecontracten 1.412 178

Lasten servicecontracten -1.344 -233

Overheidsbijdragen 0 0

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -3.124 -446

Lasten onderhoudsactiviteiten -13.339 -1.707

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -11.315 -817

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 31.096 6.359

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 12.024

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 -11.439

Toegerekende organisatiekosten 0 -50

Toegerekende financieringskosten 0 0

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 535

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 11.785 3.639

Toegerekende organisatiekosten -221 -55

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -9.739 -3.310

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.825 274

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -5.866 -1.413

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille 114.039 13.102

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 466 232

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 0 468

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 108.639 12.389

Opbrengsten overige activiteiten 251 28

Kosten overige activiteiten -114 -14

Netto resultaat overige activeiteiten 137 14

Overige organisatiekosten -2.835 -405

Leefbaarheid -524 -56

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.747 369

Rentelasten en soortgelijke kosten -9.354 -1.074

Saldo financiële baten en lasten -7.607 -706

Resultaat voor belastingen 130.732 18.405

Belastingen -3.829 -1.039

Resultaat deelnemingen 0 44

Resultaat na belastingen 126.902 17.411
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Kasstroomoverzicht  (x €  1.000)
(volgens de directe methode)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

  Huren 59.017 9.415 

    -Zelfstandige huurwoningen 52.671 7.746 

    -Onzelfstandige wooneenheden 63 0 

    -Intramuraal 5.840 0 

    -Maatschappelijke onroerend goed 406 0 

    -Bedrijfsonroerend goed 37 1.468 

    -Parkeervoorzieningen 0 200 

  Vergoedingen 1.722 178 

  Overheidsontvangsten 0 0 

  Overige bedrijfsontvangsten 102 15 

  Renteontvangsten 1.067 305 

Saldo ingaande kasstromen 61.908 9.913 

Uitgaven:

  Erfpacht -5 -0 

  Personeelsuitgaven

    -Lonen en salarissen -3.804 -543 

    -Sociale lasten -660 -94 

    -Pensioenlasten -594 -85 

  Onderhouduitgaven -9.362 -1.160 

  Overige bedrijfsuitgaven -8.774 -1.218 

  Renteuitgaven -10.241 -1.067 

  Sectorspecifieke heffing onafhankelijk

     van het resultaat 0 0 

  Verhuurdersheffing -7.756 -483 

  Leefbaarheid externe uitgaven niet

    investeringsgebonden -132 0 

  Vennootschapsbelasting 767 110 

Saldo uitgaande kasstromen -40.562 -4.541 

Kasstroom uit operationele activiteiten 21.347 5.372 

2018

Niet-DAEB       DAEB

2018
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Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Vastgoedbeleggigen en MVA ingaande kasstroom

  Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en

    niet-woongelegenheden 9.901 1.951 

  Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 

    na inkoop 2.802 2.238 

  Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en

    niet-woongelegenheden 0 0 

  Verkoopontvangsten grond 0 6.401 

  Verkoopontvangsten i.v.m. herclassificatie 0 374 

Totaal ingaande kasstroom MVA 12.703 10.964 

Vatgoedbeleggigen en MVA uitgaande kasstroom

  Nieuwbouw huur-, woon- en 

    niet-woongelegenheden -10.121 -331 

  Woningverbetering, woon- en

    niet-woongelegenheden -9.365 -6.865 

  Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0 

  Aankoop, woon- en niet-woongelegenheden 0 0 

  Nieuwbouw verkoop, woon- en

    niet-woongelegenheden 0 -2.153 

  Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop -1.544 -1.228 

  Aankoop i.v.m. herclassificatie -374 0 

  Investeringen overig -426 -61 

  Externe kosten bij verkoop -442 -107 

Totaal uitgaande kasstroom MVA -22.271 -10.745 

Financiële vaste activa

  Ontvangsten verbindingen 0 11 

  Ontvangsten overig 15.000 4 

  Uitgaven verbindingen 0 0 

  Uitgaven overig 0 0 

Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA 15.000 15 

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten 5.431 234 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ingaand

  Nieuwe te borgen leningen 21.000 0 

  Nieuwe ongeborgde leningen 0 0 

Uitgaand

  Aflossingen geborgde leningen -35.535 0 

  Aflossingen ongeborgde leningen -4.302 0 

  Aflossingen interne lening 0 -15.000 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -18.837 -15.000 

Mutatie geldmiddelen 7.940 -9.394 

Wijziging kortgeldmutaties -1 0 

Liquide middelen per 1 januari -5.532 10.028 

Liquide middelen per 31 december 2.408 634 



 

98 

 

6.11 Ondertekening 

 

 

Oud-Beijerland, 24 juni 2019 

 

Het bestuur, 

 

 

 

 

 

 

 

B.C. Pluimer      drs. P. de Bruijn RA 

 

 

 

 

 

Aldus goedgekeurd, 24 juni 2019 

Raad van Commissarissen* 

 

 

 

 

 

 

 

 

drs. P.C. van der Linden, voorzitter    Ir. J.H. Kets MiF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.H.C. van Heijningen     mr. B.K.A. van Rijsbergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dhr. T. van Craaikamp is per 1 juni 2019 teruggetreden als commissaris. Hij ondertekent het jaarverslag en de  jaarrekening derhalve niet. 
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Overige 

gegevens 
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7 Overige gegevens 
7.1 Statutaire regeling betreffende het resultaat 

In de statuten is met betrekking tot de bestemming van het resultaat geen bepaling opgenomen. 
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7.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 

 

  



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.n1 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het bestuur van Stichting HW Wonen 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2018 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting HW Wonen te Oud-Beijerland gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting HW Wonen op 31 december 2018 en van het resultaat 

over 2018 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) en richtlijn 

645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2018. 

2. De winst-en-verliesrekening over 2018. 

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening' 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting HW Wonen zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties, 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

Benadrukking van de uitgangspunten van de beleidswaarde 

Wij vestigen de aandacht op de toelichting op de beleidswaarde van activa in exploitatie zoals opgenomen in 

de jaarrekening op de pagina's 52 en 53. Hierin staan de voornaamste uitgangspunten van de 

beleidswaarde beschreven alsmede dat de invulling van dit waardebegrip in de komende jaren nog nader 

wordt uitgewerkt waardoor de beleidswaarde in de komende jaren zal kunnen afwijken ten opzichte van het 

verslagjaar 2018. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. 
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

• Het bestuursverslag. 

• Overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat. 

• Alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het accountantsprotocol 
zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en van de raad van commissarissen voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de WNT en richtlijn 645 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Deloitte 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om 
haar werkzaamheden in continuIteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continufteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te beeindigen of als beeindiging 
het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
toegelaten instelling haar activiteiten in continufteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiele verslaggeving van de toegelaten instelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nennen. De materialiteit beInvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstennming met de Nederlandse controlestandaarden, 
rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting 2015, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit: 

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

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

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van commissarissen. en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 
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Deloittel 

Het vaststellen dat de door de raad van commissarissen gehanteerde continditeitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten 
instelling haar activiteiten in continuIteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuIteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen. 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de raad van connmissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Rotterdam, 24 juni 2019 

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: drs. L.A. Goossens-Kloek RA 
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Bijlagen 
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8 Bijlagen 
8.1 Woningvoorraad & kengetallen 

 
 

Verhuureenheden in exploitatatie 2018 2017 2016 2015 2014

Huurwoningen 9.073                 9.104          9.282          9.256          9.305          

Eenheden in verzorgingshuis 200                    137             137             104             104             

Overige wooneenheden 563                    566             527             513             496             

Standplaatsen 2                        2                 2                 2                 3                 

Standplaatsen incl. woonwagens 10                      10               10               10               10               

Garages 341                    343             346             346             346             

Bedrijfsruimten / winkels 79                      79               77               73               71               

Maatschappelijk vastgoed 32                      34               36               34               32               

Overig bezit -                     1                 1                 2                 2                 

Totaal 10.300               10.276        10.418        10.340        10.369        

Woongelegenheden 2018 2017 2016 2015 2014

Aantal begin boekjaar 9.819                 9.958          9.885          9.918          9.995          

Sloop 23-                      -              112-             50-               88-               

Nieuw 114                    34               225             104             80               

Aankoop 1                        2                 1                 -              1                 

Verkoop 62-                      175-             54-               87-               70-               

Samengevoegd / gesplitst 1-                        -              -              

Correctie -              13               -              -              

Aantal einde boekjaar 9.848                 9.819          9.958          9.885          9.918          

Overige verhuureenheden 2018 2017 2016 0 2014

Aantal begin boekjaar 457                    460             455             451             453             

Sloop 3-                 2-                 -              1-                 

Nieuw 6                 2                 -              -              

Aankoop -              -              4                 -              

Verkoop 4-                        6-                 3-                 -              1-                 

Samengevoegd / gesplitst 1-                        -              8                 -              -              

Aantal einde boekjaar 452                    457             460             455             451             
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Verloop verhuureenheden in exploitatie 2018 2017 2016 9885 2014

Aantal begin boekjaar 10.276               10.418        10.340        10.369        10.448        

Sloop 23-                      3-                 114-             50-               89-               

Nieuw 114                    40               227             104             80               

Aankoop 1                        2                 1                 4                 1                 

Verkoop 66-                      181-             57-               87-               71-               

Samengevoegd / gesplitst 2-                        -              8                 -              -              

Correctie -                     -              13               -              -              

Aantal einde boekjaar 10.300               10.276        10.418        10.340        10.369        

Aantal verhuureenheden tbv berekening 2018 2017 2016 2015 2014

- aantal woningen per 01/01 9.819                 9.958          9.885          9.918          9.995          

- aantal woningen per 31/12 9.848                 9.819          9.958          9.885          9.918          

Gemiddeld aantal woningen 9.834                 9.889          9.922          9.902          9.957          

- aantal overige vhe's per 01/01 457                    460             455             451             453             

- aantal overige vhe's per 31/12 452                    457             460             455             451             

Gemiddeld aantal overige vhe's 455                    459             458             453             452             

Fictief aantal woningen boekjaar 10.047               10.106        10.136        10.109        10.162        

2018 2017 2016 2015 2014

Reguliere huurverhoging 1,70% 0,95% 1,28% 2,10% 4,00%

Percentage actuele huur vs maximaal redelijk 73% 73% 72% 70% 71%

Percentage actuele huur vs streefhuur 93% 92% 91% 87% 92%

Waarde overzicht 2018 2017 2016 2015 2014

Aantal woongelegenheden 9.848                 9.819          9.958          9.885          9.918          

Marktwaarde  (x € 1.000) 1.282.415          1.140.830   1.147.372   1.066.260   1.077.280   

Marktwaarde per woning 130.200             116.200      115.200      108.400      108.600      

Beleidswaarde (x € 1.000) 546.757             552.757      

Beleidswaarde per woning 55.520               56.295        

Bedrijfswaarde (incl. grond)  (x € 1.000) 549.335             517.249      517.463      565.008      470.011      

Bedrijfswaarde per woning 55.800               52.700        52.000        57.200        47.400        

WOZ-waarde  (x € 1.000) 1.570.137          1.481.867   1.484.224   1.455.839   1.513.115   

WOZ-waarde per woning 159.400             150.900      149.000      147.300      152.600      
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Oorzaak stijging: hoge inzet op Levensverlengende Ingrepen (LVI’s) 

 

 

  

Ontwikkeling netto exploitatiekasstroom per vhe 2018 2017 2016 2015 2014

Huur 6.748                 6.747          6.623          6.537          6.340          

-/- Netto bedrijfslasten 1.066                 996             986             1.033          1.050          

-/- Onderhoud 1.124                 993             832             1.014          1.045          

-/- Rentelasten 926                    1.038          1.119          1.234          1.240          

-/- Vennootschapsbelasting -                     -              -              -              -              

Rentebaten + overheidsbijdragen 104                    68               81               119             66               

Netto exploitatiekasstroom 3.735                 3.788          3.767          3.375          3.071          

2018 2017 2016 2015 2014

Eigen vermogen o.b.v. marktwaarde 1.014.847          870.533      857.131      784.711      782.101      

Eigen vermogen o.b.v. beleidswaarde 279.189             282.460      -              -              -              

Eigen vermogen o.b.v. bedrijfswaarde 281.768             246.951      227.222      283.458      174.833      

Eigen vermogen o.b.v. woz-waarde 1.302.570          1.211.570   1.193.982   1.174.290   1.217.936   

Investeringen woningverbetering en onderverdeling 2018 2017

Bedragen x € 1.000. Reparatie onderhoud Mutatie onderhoud Planmatig onderhoud Totaal Totaal

Lasten onderhoudsactiviteiten W&V-rekening 3.576 1.621 9.848 15.046 12.034

Effect ruisfactoren 15 7 41 62 5

Lasten onderhoudsactiviteiten geharmoniseerd 3.591 1.628 9.889 15.108 12.039

- waarvan onderhoudskosten 2.806 1.272 7.728 11.806 10.348

- waarvan toegerekende organisatiekosten 785 356 2.161 3.302 1.691

Investeringen woningverbetering 16.230 13.369

Geharmoniseerde instandhouding 31.339 25.408

  

Totaal aantal vhe gewogen geharmoniseerd 10.059 10.044

Bedragen per gewogen verhuureenheid Reparatie onderhoud Mutatie onderhoud Planmatig onderhoud Totaal Totaal

Lasten onderhoudsactiviteiten W&V-rekening 356 161 979 1.496 1.198

Effect ruisfactoren 1 1 4 6 0

Lasten onderhoudsactiviteiten geharmoniseerd 357 162 983 1.502 1.199

- waarvan onderhoudskosten 279 126 768 1.174 1.030

- waarvan toegerekende organisatiekosten 78 35 215 328 168

Investeringen woningverbetering 1.613 1.331

Geharmoniseerde instandhouding 3.115 2.530
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8.2 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 389 1974 518 85 57.170 58.923 45.361

Eengezinswoningen 239 1969 537 92 38.929 37.869 28.417

Meergezinswoningen 110 1987 542 79 15.730 18.777 13.994

Intramurale zorg 7 2010 0 107 720 681 1.227

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 7 1974 1.704 169 1.349 1.195 1.454

Garage 26 1968 55 20 442 401 267

Maasdam 269 1979 553 92 43.205 46.951 33.966

Eengezinswoningen 210 1975 545 94 34.120 35.654 26.066

Meergezinswoningen 59 1992 580 86 9.085 11.297 7.900

Mijnsheerenland 285 1981 578 91 47.134 50.385 37.908

Eengezinswoningen 184 1970 560 99 31.782 32.610 24.438

Meergezinswoningen 96 2001 589 76 14.757 17.217 12.813

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 1 2017 2.225 163 275 196 240

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 4 2017 755 76 320 362 417

Puttershoek 1.283 1978 438 83 177.904 192.169 147.568

Eengezinswoningen 527 1962 521 86 80.684 89.758 59.228

Meergezinswoningen 405 1996 567 79 59.572 72.373 54.345

Intramurale zorg 294 2012 81 82 33.073 25.524 29.616

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 2 1980 3.069 370 594 728 810

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 10 1995 2.488 374 3.201 3.092 3.186

Garage 45 1968 44 16 780 694 382

s-Gravendeel 1.398 1986 498 78 188.496 210.325 163.941

Eengezinswoningen 516 1979 603 98 83.868 100.348 75.125

Meergezinswoningen 601 1989 552 75 87.144 96.868 75.830

Intramurale zorg 85 1991 392 95 13.449 8.345 9.033

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 7 2003 465 104 562 812 839

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 12 2008 765 95 1.100 1.301 1.383

Garage 177 1991 43 18 2.373 2.650 1.731

Westmaas 202 1974 548 86 32.162 34.199 23.736

Eengezinswoningen 142 1969 514 87 22.400 23.654 15.809

Meergezinswoningen 58 1986 512 76 8.801 9.874 6.901

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 1 2008 1.505 158 250 182 218

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 1 2008 6.497 426 711 490 809

Strijen 1.095 1981 522 83 153.496 177.432 128.797

Eengezinswoningen 575 1974 549 91 85.464 105.188 72.439

Meergezinswoningen 384 1992 528 70 51.605 60.725 44.246

Intramurale zorg 125 1973 349 51 11.080 5.993 7.314

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 7 2004 872 562 4.630 4.447 3.945

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 4 1996 968 415 717 1.080 853

Klaaswaal 304 1981 548 83 46.245 53.118 38.860

Eengezinswoningen 155 1976 561 90 26.157 29.386 21.599

Meergezinswoningen 137 1986 516 73 18.810 22.461 15.873

Intramurale zorg 7 2009 0 66 694 506 674

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 5 2009 1.782 139 584 766 713

Numansdorp 1.114 1979 533 87 175.156 201.642 144.561

Eengezinswoningen 655 1972 580 95 109.782 129.438 91.532

Meergezinswoningen 390 1989 522 73 55.783 64.725 44.377

Intramurale zorg 59 2012 0 81 8.121 6.230 7.260

Overige wooneenheden 5 2001 296 0 217 95 135

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 2 1999 0 69 159 138 130

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 3 2004 3.136 298 1.094 1.017 1.127
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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 224 1973 561 89 31.029 32.638 27.244

Eengezinswoningen 183 1970 541 85 25.578 25.949 21.391

Meergezinswoningen 28 1993 557 82 3.888 4.463 3.509

Intramurale zorg 13 2009 848 149 1.563 2.226 2.344

Nieuw-Beijerland 271 1978 546 86 40.424 47.174 34.518

Eengezinswoningen 225 1974 554 90 34.264 40.450 29.413

Meergezinswoningen 37 2003 493 61 4.670 5.835 4.081

Intramurale zorg 7 2009 0 56 919 431 585

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 2 2009 2.548 203 571 458 438

Piershil 137 1980 524 78 19.639 19.975 15.403

Eengezinswoningen 83 1972 534 84 12.524 13.052 9.695

Meergezinswoningen 54 1994 509 67 7.115 6.923 5.708

Zuid-Beijerland 356 1980 522 81 47.809 59.956 43.845

Eengezinswoningen 242 1973 559 86 34.153 42.768 30.949

Meergezinswoningen 82 1995 542 80 11.956 15.236 10.618

Intramurale zorg 6 2006 0 56 488 425 727

Overige wooneenheden 9 2017 471 56 292 633 721

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 2 2006 701 195 448 488 523

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 1 2006 0 119 262 149 148

Garage 14 1968 46 13 210 259 158

Oud-Beijerland 2.920 1981 586 84 438.314 502.846 388.183

Eengezinswoningen 1.496 1974 617 95 257.603 303.394 223.099

Meergezinswoningen 1.116 1989 512 68 146.764 171.040 129.536

Intramurale zorg 184 2005 899 99 25.698 20.201 27.298

Overige wooneenheden 7 2003 166 0 467 139 174

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 5 2000 2.761 362 1.783 1.627 1.666

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 33 1996 938 144 4.589 4.923 5.220

Garage 79 1978 71 22 1.410 1.523 1.190

Dordrecht 26 2007 711 84 4.215 4.617 4.421

Eengezinswoningen 18 2007 739 91 3.140 3.315 3.320

Meergezinswoningen 8 2007 647 70 1.075 1.302 1.102

Zwijndrecht 25 2000 622 80 4.780 5.183 3.695

Meergezinswoningen 25 2000 622 80 4.780 5.183 3.695

Rotterdam 2 1965 362 193 352 385 407

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 2 1965 362 193 352 385 407

Eindtotaal 10.300 1980 533 84 1.507.529 1.697.917 1.282.412
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8.3 Diverse kengetallen 

 

 
 

 

Financiële kengetallen

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Jaarresultaat (x € 1.000) 144.314 13.402 72.419 48.380 -29.857 -18.694 17.207 -4.341

Eigen Vermogen (x € 1.000) 1.014.847 870.533 857.131 784.711 56.778 83.853 102.547 85.340

Eigen Vermogen per vhe 100.123 86.114 84.345 77.219 5.574 8.201 9.957 8.310

Solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde) 75,1 70,7 69,7 67,5 - - - -

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) 45,6 44,3 - - - - - -

Solvabiliteit (o.b.v. bedrijfswaarde) 45,8 40,7 37,8 30,9 31,6 30,3 38,1 41,0

Loan to Value (beleidswaarde)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Langlopende schulden

- Schulden/leningen overheid 12.100 11.130 10.128 9.091 8.320 7.508 7.217

- Schulden/leningen kredietinstellingen 278.192 260.324 287.766 301.015 310.823 319.820 324.006

Kortlopende schulden

- Schulden/leningen kredietinstellingen 1 1 0 0 0 0 0

Totaal vreemd vermogen (A) 290.292 271.455 297.894 310.106 319.143 327.328 331.223

Beleidswaarde vastgoed in exploitatie (B) 552.757 546.757 513.283 523.878 538.555 550.337 554.366

Loan to Value (A / B) 52,5% 49,6% 58,0% 59,2% 59,3% 59,5% 59,7%

Loan to Value (marktwaarde)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Langlopende schulden

- Schulden/leningen overheid 12.100 11.130 10.128 9.091 8.320 7.508 7.217

- Schulden/leningen kredietinstellingen 278.192 260.324 287.766 301.015 310.823 319.820 324.006

Kortlopende schulden

- Schulden/leningen kredietinstellingen 1 1 0 0 0 0 0

Totaal vreemd vermogen (A) 290.292 271.455 297.894 310.106 319.143 327.328 331.223

Marktwaarde vastgoed in exploitatie (B) 1.136.934 1.279.120 1.241.644 1.280.826 1.328.982 1.368.874 1.391.850

Loan to Value (A / B) 25,5% 21,2% 24,0% 24,2% 24,0% 23,9% 23,8%

Loan to Value (WOZ-waarde)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Langlopende schulden

- Schulden/leningen overheid 12.100 11.130 10.128 9.091 8.320 7.508 7.217

- Schulden/leningen kredietinstellingen 278.192 260.324 287.766 301.015 310.823 319.820 324.006

Kortlopende schulden

- Schulden/leningen kredietinstellingen 1 1 0 0 0 0 0

Totaal vreemd vermogen (A) 290.292 271.455 297.894 310.106 319.143 327.328 331.223

WOZ-waarde vastgoed in exploitatie (B) 1.481.867 1.570.137 1.638.962 1.816.238 1.948.351 1.999.914 2.029.739

Loan to Value (A / B) 19,6% 17,3% 18,2% 17,1% 16,4% 16,4% 16,3%
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Dekkingsratio

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Schuldrestant WSW geborgde leningen (A) 275.713 250.048 278.378 292.548 303.330 313.203 318.298

Marktwaarde verhuurde staat van bij WSW ingezet

  onderpand (DAEB + Niet-DAEB) (B) 1.136.934 1.279.120 1.241.644 1.280.826 1.328.982 1.368.874 1.391.850

Dekkingsratio (A / B) 24,3% 19,5% 22,4% 22,8% 22,8% 22,9% 22,9%

Solvabiliteit (beleidswaarde)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Eigen vermogen 870.533 1.014.847 972.298 990.768 1.008.798 1.035.155 1.071.867

Af: Sociaal vastgoed in exploitatie 973.018 1.098.135 1.073.623 1.113.027 1.156.226 1.194.857 1.217.902

Af: Commercieel vastgoed in exploitatie  163.916 180.984 168.021 167.799 172.756 174.017 173.948

Bij: Beleidswaarde vastgoed in exploitatie 552.757 546.757 513.283 523.878 538.555 550.337 554.366

Eigen vermogen o.b.v. Beleidswaarde (A) 286.356 282.485 243.937 233.820 218.371 216.618 234.383

Totaal activa 1.230.829 1.351.908 1.335.179 1.364.130 1.390.457 1.426.567 1.467.010

Af: Sociaal vastgoed in exploitatie 973.018 1.098.135 1.073.623 1.113.027 1.156.226 1.194.857 1.217.902

Af: Commercieel vastgoed in exploitatie 163.916 180.984 168.021 167.799 172.756 174.017 173.948

Bij: Beleidswaarde vastgoed in exploitatie 552.757 546.757 513.283 523.878 538.555 550.337 554.366

Totaal activa o.b.v. Beleidswaarde (B) 646.652 619.546 606.818 607.182 600.030 608.030 629.526

Solvabiliteitsratio (A / B) 44,3% 45,6% 40,2% 38,5% 36,4% 35,6% 37,2%

Solvabiliteit (marktwaarde)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Eigen vermogen (A) 870.533 1.014.847 972.298 990.768 1.008.798 1.035.155 1.071.867

Totaal activa (B) 1.230.829 1.351.908 1.335.179 1.364.130 1.390.457 1.426.567 1.467.010

Solvabiliteitsratio (A / B) 70,7% 75,1% 72,8% 72,6% 72,6% 72,6% 73,1%

Solvabiliteit (marktwaarde)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Eigen vermogen (A) 870.533 1.014.847 972.298 990.768 1.008.798 1.035.155 1.071.867

Totaal activa (B) 1.230.829 1.351.908 1.335.179 1.364.130 1.390.457 1.426.567 1.467.010

Solvabiliteitsratio (A / B) 70,7% 75,1% 72,8% 72,6% 72,6% 72,6% 73,1%
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Interest dekkingsratio

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kasstroom uit operationele activiteiten 25.870 22.289 26.718 19.496 20.791 25.269 29.225 27.683

Af: Renteontvangsten 57 28 305 101 60 44 20 77

Bij: Renteuitgaven 11.936 10.705 10.241 9.509 8.532 8.249 8.240 8.473

Kasstroom vóór renteontvangsten en -uitgaven 37.749 32.966 36.654 28.904 29.263 33.474 37.445 36.079

Wegingsfactor 1 1 1 5 4 3 2 1

31.531

8.758

Gewogen kasstroom vóór renteontvangsten en -uitgaven (A) 35.790 32.841 31.607 30.547 33.394 35.666

Gewogen renteuitgaven (B) 10.961 10.152 9.427 8.763 8.340 8.321

Gemiddeld gerealiseerde ICR (C = A / B) 3,27 3,24 3,35 3,49 4,00 4,29

Gewogen gemiddeld geprognosticeerde ICR (D) 3,60

ICR t.b.v. WSW Risico Score Model Laagste van C en D 3,27 3,24 3,35 3,49 4,00 4,29
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