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2016 in cijfers
GroenWest is actief in vier gemeenten in het Groene Hart. Daar
bieden we ruim 11.700 huishoudens een thuis. In 2016 ligt onze focus
nadrukkelijk op onze huurders en belanghouders. Wij hebben onder het
motto ‘Met het gezicht naar de huurder’ gewerkt aan het verbeteren
van onze dienstverlening en aan nieuwe vormen van
huurderbetrokkenheid. De waardering voor onze dienstverlening is
verbeterd, maar we willen meer. We investeren volop in betaalbaarheid
en woningen. Nul procent huurverhoging (1 juli 2016) voor onze
primaire doelgroep, de oplevering van 143 nieuwe woningen en forse
investeringen in onderhoud. We realiseren de reductie van onze
bedrijfslasten. Dat zien we terug in onze A-score op de Aedesbenchmark.
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1. Bestuursverslag
Verslag van het Bestuur
Iedereen verdient een stevige thuisbasis. Daarom maken wij wonen in het Groene Hart betaalbaar en
steunen wij kwetsbare doelgroepen met passende woningen. Wij gaan hierbij zorgvuldig om met ons
maatschappelijk kapitaal.
Met de uitvoering van ons Ondernemingsplan ‘Zakelijker worden om sociaal te blijven 2014-2018’
geven we vorm aan onze missie. Dit jaar hebben we de tussenbalans opgemaakt. We liggen goed op
koers met het realiseren van onze vier pijlers: sterkere focus op de kerntaak, naar een klantgerichte
dienstverlening, meer in samenwerking en scherper sturen. Na een periode van het aanpassen van de
interne organisatie en het scheppen van randvoorwaarden was 2016 het jaar waarin we onze focus
nadrukkelijk weer naar de omgeving hebben gericht. Naar onze huurders en belanghouders. Wij
hebben onder het motto ‘Met het gezicht naar de huurder’ gewerkt aan het verbeteren van onze
dienstverlening en aan nieuwe vormen van huurderbetrokkenheid. De waardering voor onze
dienstverlening is verbeterd, maar we willen meer. Samen met onze huurders werken we hier op veel
manieren aan. In dit verslag laten we daar verschillende voorbeelden van zien. We zijn trots op de
inzet van onze medewerkers, er is energie en initiatief. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar wel
op de goede weg.
Economische groei
Er is weer sprake van economische groei, maar de kloof tussen arm en rijk is gegroeid in de crisis.
Ondanks de aantrekkende economie blijft er een groep kwetsbare huurders die hier niet van profiteert.
Daarnaast zien we dat het streven naar de participatiemaatschappij betekent dat gemeenten en zorgen welzijnsinstellingen steeds meer verantwoordelijkheden hebben en minder budget. Samen met
onze maatschappelijke partners zoeken we daarom nieuwe vormen van samenwerking zodat deze
groep huurders de zorg en aandacht krijgt die ze verdient. De economische crisis had ook effect op de
bouwopgave. Gelukkig zien we op de woningmarkt duidelijk herstel.
We hebben onze doelen voor 2016 grotendeels gehaald
We kijken positief terug op 2016. Onze resultaten worden ook gezien door de ‘buitenwereld’. Dit bleek
ook in onze jaarlijkse belanghoudersbijeenkomst met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en
onze Huurdersvereniging Weidelanden. We realiseren onze voorgenomen productie, zowel in
nieuwbouw als onderhoud. We spelen in op de onverwacht grote instroom van statushouders, onder
andere door het tijdelijk opvoeren van de nieuwbouwproductie, het tijdelijk stopzetten van ons
verkoopprogramma en het realiseren van alternatieve huisvesting voor statushouders. We blijven
scherp op het terugdringen van onze bedrijfslasten. GroenWest is een financieel gezonde organisatie.
Onze huurverhoging voor onze doelgroep was dit jaar nul procent. Met ons gematigd huurbeleid
zorgen we voldoende betaalbare woningen.
Er zijn grote stappen gezet in het invoeren van de nieuwe Woningwet. We hebben het conceptvoorstel
voor de scheiding van onze activiteiten met en zonder staatssteun, voorzien van een positieve
zienswijze, ingediend bij de minister. Onze statuten en reglementen zijn aangepast, we waarderen ons
vastgoed op marktwaarde. In 2016 hebben we samen met de gemeenten en huurdersvereniging de
eerste keer de nieuwe cyclus van ‘bod op de woonvisie’ doorlopen.
2017: We maken onze beloften waar
We hebben afgelopen jaar veel in gang gezet om onze dienstverlening te verbeteren. Daarbij gaat het
niet alleen om ‘harde’ aspecten zoals het verbeteren van processen en systemen, maar juist ook om
zaken als houding en gedrag. Om te voorkomen dat dit loze woorden blijven, hebben wij eind 2016
samen met onze huurders een aantal ‘klantbeloften’ geformuleerd. Klantbeloften geven ons meer
richting over wat we verstaan onder klantgericht handelen. Deze klantbeloften gaan een belangrijke rol
spelen bij de verdere verbetering van onze dienstverlening in 2017. Ons jaarthema voor 2017 is
daarom geënt op onze klantbeloften: ‘We maken onze beloften waar’.
Woerden, 23 mei 2017
Karin Verdooren
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Onze bijdrage aan de volkshuisvesting in het Groene Hart
Focus op de kerntaak
Onze opgave is het zorgen voor voldoende woningen in het Groene Hart die betaalbaar zijn. Met nul
procent huurverhoging voor onze doelgroep hebben we daar een goede bijdrage aan kunnen leveren.
We hebben dit jaar 143 nieuwe woningen opgeleverd. Vergeleken met 2015 hebben we in 2016 ruim
70 statushouders meer kunnen huisvesten en daarmee haalden we bijna onze taakstelling. We
hebben woningen van voldoende kwaliteit. Ook dit jaar investeerden we fors in de kwaliteit van ons
bezit, onder meer door uitvoering van groot onderhoud. Hierdoor hebben we ook een goede bijdrage
geleverd aan duurzaamheid. We realiseerden 1580 labelstappen en hebben een programma voor het
aanbrengen van zonnepanelen in voorbereiding.
791 Verhuringen

76%

In 2016 hebben we 791 woningen en 58 niet-woningen verhuurd (totaal
849, 2015: 821). Een deel van de nieuwe verhuringen betrof 143
woningen in twee nieuwbouwprojecten, de Melodie in Utrecht Terwijde
Verhuringen onder de
aftoppingsgrens
(44) en Nieuw Lindescote in Linschoten (47), en 52 eenheden voor
statushouders in de verbouwde Stadspoort in Woerden. In De Ronde
Venen en Woerden zien we een afname van het aantal verhuringen.
Voor alle gemeenten geldt dat er een sterke daling is van het aantal
verhuringen in de duurdere sociale huur. Dit is het effect is van de passendheidstoets (zie 1.2.1.2).
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Wij wijzen onze woning passend toe
Sinds dit jaar mogen we woningzoekenden die met hun inkomen recht op
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aanbieden, namelijk woningen met een huur tot € 586,68 (één of twee
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Sinds dit jaar mogen we woningzoekenden die met hun inkomen recht op
personen) of € 628,76 (drie of meer personen). Dat heet ‘passend
toegewezen
huurtoeslag hebben, alleen woningen tot een bepaalde huurprijs
toewijzen’. Het Rijk wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de
aanbieden, namelijk woningen met een huur tot € 586,68 (één of twee
Woningen passend
laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen. Het is voor veel
personen) of € 628,76 (drie of meer personen). Dat heet ‘passend
toegewezen
woningzoekenden lastig te begrijpen dat ze hierdoor voor bepaalde
toewijzen’. Het Rijk wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de
woningen niet meer in aanmerking komen. We kregen veel boze reacties en onbegrip op de uitvoering
laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen. Het is voor veel
van dit rijksbeleid. In 2016 hebben we 98,7% van de woningen passend toegewezen aan de
woningzoekenden lastig te begrijpen dat ze hierdoor voor bepaalde
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De kwaliteitskortingsgrens was in 2016 € 409,92. De aftoppingsgrens lag voor één- en tweepersoonshuishoudens op € 586,68
en voor drie- of meer persoonshuishoudens € 628,76. De huurtoeslaggrens was € 710,68.
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De kwaliteitskortingsgrens was in 2016 € 409,92. De aftoppingsgrens lag voor één- en tweepersoonshuishoudens op € 586,68

Wij voldoen aan de regels om in aanmerking te komen voor
staatsteun
In 2016 hebben wij 96,5% van de nieuwe huurcontracten afgesloten met
huurders uit onze primaire doelgroep (2015: 94%). Dit zijn huishoudens
met een inkomen tot € 35.739. Daarmee voldoen we ruim aan de norm
om in aanmerking te blijven komen voor staatssteun.

96,5%
96,5%
Toewijzingen aan

Toewijzingen aan
primaire doelgroep
primaire
doelgroep

Gematigd huurbeleid en geen huurverhoging voor onze doelgroep
Door onze focus op de kerntaak en daarmee betaalbaarheid voor onze
huurders hanteren wij gemiddeld lagere streefhuren dan onze collega’s
in de regio. Onze huren blijven daarmee gemiddeld ruim onder de
aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Dat is onze bijdrage aan het
betaalbaar houden van onze woningen voor de doelgroep.

0%
0%

Huurverhoging voor
Huurverhoging
voor
doelgroep
doelgroep

Daarnaast hebben we in 2016, onder meer na overleg met onze
huurdersvereniging, besloten om de huur voor onze doelgroep niet te verhogen. Dit zijn huishoudens
met een inkomen beneden € 44.360, 85% van onze huurders. Ook op deze wijze leveren wij een
bijdrage aan de betaalbaarheid van onze woningen. Voor de groep met een inkomen daarboven (15%
van onze huurders) maakten wij gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,6%.
Incassobeleid succesvol, huurachterstand relatief laag
Met ons actieve incassobeleid willen we de huurachterstanden beperken
en het aantal ontruimingen als gevolg van huurachterstanden
minimaliseren. Wij benaderen onze huurders daarom persoonlijk en
Huurachterstand bij
Huurachterstand
bij
bieden hulp en advies. We sturen niet alleen brieven, maar bellen en
zittendehuurders
huurders
zittende
whatsappen en gaan waar nodig bij onze huurders op bezoek. Om tot
een oplossing te komen, werken we nauw samen met ons netwerk zoals
gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties. Het onderhouden van
een uitgebreid netwerk kost tijd, maar is noodzakelijk om in ons hele
werkgebied onze huurders te kunnen helpen. Ongeveer vijf procent van onze huurders betaalt de huur
te laat. Eén procent van alle huurders heeft een achterstand van twee maanden of meer. Het aantal
ontruimingen door huurachterstanden is mede door onze actieve aanpak in 2016 beperkt gebleven tot
zes, net als in 2015. Vijf woningen waren ten tijde van de ontruiming al onbewoond en één huurder
met structurele betalingsproblemen kon intrekken bij een vriendin.

0,41%
0,41%

Wij blijven ons inspannen om de huurachterstanden laag te houden. Ons totale
huurachterstandspercentage is met 0,55% relatief laag; onze norm is 0,8% van de huursom. Dit geldt
ook voor huurachterstanden bij zittende huurders, 0,41% van de huursom. Dit is weer lager dan vorig
jaar 2015 (0,57%).
Duurzaamheid hoog in vaandel, opzet zonnepanelenprogramma
Voor onze huurders zijn goede en betaalbare woningen en een zo goed
mogelijk leefmilieu belangrijk. Daarom verduurzamen wij onze
woningvoorraad. Dat draagt bij aan CO2-reductie, wooncomfort,
toekomstbestendigheid en lagere woonlasten voor onze huurders. Wij
hebben hiervoor een uitgebreid duurzaamheidsprogramma om ons
woningbezit naar gemiddeld label B te brengen in 2020. Het accent ligt
op het isoleren van de schil van de woningen. Dit heeft het grootste
resultaat op energieverbruik en levert zo de grootste milieuwinst op.

1.580
1.580

Labelstappen
Labelstappen

Plaatje + praatje Wethouder van Damlaan in Wilnis voorzien van zonnepanelen
De bewoners van de Wethouder van Damlaan in Wilnis kozen – vanwege kou, vocht en tocht - met
veel enthousiasme voor het energetische pakket. Ook liggen er na het groot onderhoud zonnepanelen
op de daken. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee!
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De bewoners van de Wethouder van Damlaan in Wilnis kozen – vanwege kou, vocht en

Bij ons groot onderhoud worden jaarlijks honderden woningen energetisch aangepakt. Daarmee
tocht - met veel enthousiasme voor het energetische pakket. Ook liggen er na het groot
realiseren we elk jaar meer labelstappen,
van ruim 1.100 in 2014 naar 1.580 in 2016. Dit hogere
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hebben
realiseren we elk jaar meer labelstappen, van ruim 1.100 in 2014 naar 1.580 in 2016. Dit hogere
voorzien. Dit gebeurde eerst beperkt op ‘ad hoc’-basis. Vanuit onze duurzaamheidsambitie hebben we
aantal komt ook doordat we de afgelopen jaren diverse complexen van zonnepanelen hebben
dit jaar besloten om dit op een structurele manier met grotere aantallen aan te pakken. De komende
voorzien. Dit gebeurde eerst beperkt op ‘ad hoc’-basis. Vanuit onze duurzaamheidsambitie hebben we
vijf jaar willen we circa 5.600 woningen voorzien van zonnepanelen. Het zonnepanelenprogramma is
dit jaar besloten om dit op een structurele manier met grotere aantallen aan te pakken. De komende
nu in voorbereiding. De voorlichting richting onze huurders gaat vanaf het voorjaar 2017 van start.
vijf jaar willen we circa 5.600 woningen voorzien van zonnepanelen. Het zonnepanelenprogramma is
Daarnaast is ook bij nieuwbouw aandacht voor duurzaamheid. In de nieuwbouwplannen worden lage
nu in voorbereiding. De voorlichting richting onze huurders gaat vanaf het voorjaar 2017 van start.
EPC’s toegepast en wordt inmiddels ook energieneutraal (of Nul-op-de-meter) uitgevraagd. We
Daarnaast is ook bij nieuwbouw aandacht voor duurzaamheid. In de nieuwbouwplannen worden lage
onderzoeken samen met de gemeente Woerden en Stedin of we een pilot kunnen houden om bij een
EPC’s toegepast en wordt inmiddels ook energieneutraal (of Nul-op-de-meter) uitgevraagd. We
bestaand
complex
een Nul-op-de-meter-aanpak
toe woningen
te passen.energetisch aangepakt. Daarmee
Bij
ons groot
onderhoud
worden jaarlijks honderden
onderzoeken samen met de gemeente Woerden en Stedin of we een pilot kunnen houden om bij een
realiseren we elk jaar meer labelstappen, van ruim 1.100 in 2014 naar 1.580 in 2016. Dit hogere
bestaand complex een Nul-op-de-meter-aanpak toe te passen.
aantal komt ook doordat we de afgelopen jaren diverse complexen van zonnepanelen hebben
voorzien. Dit gebeurde eerst beperkt op ‘ad hoc’-basis. Vanuit onze duurzaamheidsambitie hebben we
dit jaar besloten om dit op een structurele manier met grotere aantallen aan te pakken. De komende
vijf jaar willen we circa 5.600 woningen voorzien van zonnepanelen. Het zonnepanelenprogramma is
nu in voorbereiding. De voorlichting richting onze huurders gaat vanaf het voorjaar 2017 van start.
Daarnaast is ook bij nieuwbouw aandacht voor duurzaamheid. In de nieuwbouwplannen worden lage
EPC’s toegepast en wordt inmiddels ook energieneutraal (of Nul-op-de-meter) uitgevraagd. We
onderzoeken samen met de gemeente Woerden en Stedin of we een pilot kunnen houden om bij een
bestaand complex een Nul-op-de-meter-aanpak toe te passen.

Op weg naar gemiddeld energielabel B in 2020
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Verder vormgeven van ketensamenwerking
Verder vormgeven van ketensamenwerking
Sinds 2013 doen we aan ketensamenwerking (resultaatgerichte samenwerking ofwel RGS), conform
ons inkoopbeleid. Bij ketensamenwerking gaan wij met onze partners in onderhoud een langjarige
Sinds 2013 doen we aan ketensamenwerking (resultaatgerichte samenwerking ofwel RGS), conform
verantwoordelijkheid aan voor het goed onderhouden van onze woningen. De afgelopen jaren hebben
ons inkoopbeleid. Bij ketensamenwerking gaan wij met onze partners in onderhoud een langjarige
we veel stappen gezet: het aantal leveranciers is beperkt en de manier van samenwerken is verder
verantwoordelijkheid aan voor het goed onderhouden van onze woningen. De afgelopen jaren hebben
geprofessionaliseerd.
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Uitgaven onderhoud

(per gewogen verhuureenheid: woning, bedrijfsruimte, garage)
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2: Aantal woningen nieuwbouw
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Opvoeren nieuwbouwproductie naar 100 woningen per jaar
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Stadspoort Woerden, 47 woningen in Nieuw Lindescote (Linschoten) en 44 woningen in de Melodie
In voorbereiding
0
16
0
14
30
54
(Utrecht Terwijde). Het project Land van Winkel in de Ronde Venen, waar 39 woningen worden
gerealiseerd, heeft meer voorbereidingstijd gekost en wordt in 2017 opgeleverd.
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doelgroep en tegemoet te komen aan de grote vraag naar huurwoningen
zijn we zeer terughoudend in het verkopen van huurwoningen. Dit jaar
hebben we zeven huurwoningen uit het bestaande bezit verkocht

een extra piek in de vraag naar sociale huurwoningen. Uit regionaal onderzoek blijkt bovendien dat de
komende jaren deze vraag hoog blijft. De realisatie van sociale huurwoningen staat ook weer hoog op
de agenda bij de gemeentebesturen in ons werkgebied. We hebben daarom besloten om onze
nieuwbouwproductie voorlopig op te voeren tot circa 100 woningen per jaar.
We zijn terughoudend in de verkoop van huurwoningen

7

Om zoveel mogelijk woningen beschikbaar te houden voor onze
Huurwoningen
doelgroep en tegemoet te komen aan de grote vraag naar huurwoningen
verkocht
zijn we zeer terughoudend in het verkopen van huurwoningen. Dit jaar
hebben we zeven huurwoningen uit het bestaande bezit verkocht
(zes al leeg in 2015 en één vrije sectorwoning leeg in 2016).
Koopgarantwoningen in complexen met koopwoningen die we terugkopen, verkopen we weer. We
hebben 38 koopwoningen
verkocht, nadat Pagina
deze teruggekocht
Jaarstukken
2016
11 van 107 waren via de Koopgarantregeling. Tien
woningen in het complex aan de Meerweg in Abcoude zijn verkocht en worden door de kopende
partij gerenoveerd.

Per 31 december staan er vier woningen te koop en zijn er twee verkocht onder voorbehoud.
De Koopgarantportefeuille telt per 31 december 2016 nog 322 woningen. We zijn drie jaar geleden
gestopt met het aanbieden van de Koopgarantregeling. Met alle gemeenten hebben we goede
afspraken gemaakt over de afwikkeling. In plaats van Koopgarant hanteerden we sinds eind 2013 de
Starters Renteregeling. We hebben dit jaar vier woningen verkocht met de Starters Renteregeling.
Vanwege de beperkte belangstelling voor deze regeling (onder andere door de lage hypotheekrente)
en het afhaken van de belangrijkste hypotheekverstrekker is de aanbieder van de Starters
Renteregeling per 1 juli 2016 met deze constructie gestopt.
Samenvatting prestaties ‘Focus op de kerntaak’ afgezet tegen de doelstellingen

ü= gehaald
Onderwerp
Onderhoud

Ø = gehaald na 31/12/16

û = niet gehaald

Doelstelling
We realiseren het planmatig onderhoud binnen de
begroting 2016 (€ 9,2 miljoen).
We schilderen 1.100 woningen.
We voeren groot onderhoud uit binnen de begroting.

Nieuwbouw

Doorstroming
Duurzaamheid

Bijzondere doelgroepen

We leveren aan 367 woningen groot onderhoud op.
De gemiddelde kosten per gewogen vhe aan dagelijks
onderhoud zijn conform de begroting 2016.
We blijven binnen de vastgestelde
stichtingskostenbegrotingen bij de nieuwbouwprojecten.
We leveren 92 nieuwbouw verhuureenheden op.
We ronden de uitvraag af van vier
nieuwbouwontwikkelingen in De Ronde Venen.
We voeren een doorstroomexperiment uit in De Ronde
Venen en evalueren dat aan het eind van het jaar.
We realiseren 1.160 labelstappen bij de uitvoering van
groot en planmatig onderhoud.
We onderzoeken in Woerden een klein aantal woningen
voor een nul-op-de-meter pilot.
Wij leveren een extra bijdrage aan de huisvesting van
vluchtelingen en statushouders.

Tabel3:3:Prestaties
PrestatiesFocus
Focus
kerntaak
Tabel
opopdede
kerntaak
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Score

ü
ü
ü
Ø

ü
ü
ü

û
ü
ü
ü
ü

Naar een klantgerichte dienstverlening
We hebben gerichte acties uitgevoerd om onze dienstverlening te verbeteren. Helaas gaven onze
huurders ons lagere scores in het eerste kwartaal. Het is ons gelukt om deze scores op te halen en we
hebben alsnog onze doelstelling voor 2016 gehaald. Samen met onze huurders hebben we veel
verschillende activiteiten ondernomen om te kijken hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren,
zoals klantenpanels en het verbeteren van onze klachtenafhandeling.
Kwaliteit van dienstverlening 2016: KWH-doelstelling behaald
Naar een klantgerichte dienstverlening
Bij de herinrichting van onze organisatie medio 2014 is de klant het
uitgangspunt geweest. Dat heeft geresulteerd in het sluiten van de
We hebben gerichte acties uitgevoerd om onze dienstverlening te verbeteren. Helaas gaven onze
lokale vestigingen en het zoveel mogelijk samenbrengen van alle
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klantcontactcentrum (KCC) opgericht waarin alle
verschillende activiteiten ondernomen om te kijken hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren,
eerstelijnsklantcontacten zijn gebundeld. Er is een klantvolgsysteem
zoals klantenpanels en het verbeteren van onze klachtenafhandeling.
ingevoerd en er is hard gewerkt aan het vormgeven van kennisbeheer.
In 2016 zijn we begonnen met het vernieuwen van de website, dit
Kwaliteit
van
2016:
KWH-doelstelling
behaald website staat voor 2017 op
ronden we
in 2017
af.dienstverlening
Het invoeren van
‘selfservice’
via een vernieuwde
het programma.
Bij de herinrichting van onze organisatie medio 2014 is de klant het
uitgangspunt
geweest.
Dathet
heeft
geresulteerd in het sluiten van de
Plaatje
+ praatje
Dag van
huren
lokale vestigingen en het zoveel mogelijk samenbrengen van alle
Op vrijdag
30Klantoordeel
september
(KWH)een
Op vrijdag 30 september deed GroenWest voor de eerste keer mee aan
de Dag
van hetdeed
Huren,
belangrijke klantprocessen in één lijnafdeling. Er is een
initiatief van koepelorganisatie Aedes. Huurders konden kennismakenGroenWest
met hetvoor
dagelijkse
werk
de eerste keer meevan
klantcontactcentrumWe
(KCC)
opgericht
waarin
alle
woningcorporaties.
gingen
de wijken
in om
met huurders in gesprek
te
gaan.
Het
werd een middag
aan de Dag van het Huren, een initiatief
eerstelijnsklantcontacten
zijn gebundeld.
is een klantvolgsysteem
van
bijzondere ontmoetingen,
persoonlijkeErgesprekken
en nieuwe ideeën.
van koepelorganisatie Aedes. Huurders
ingevoerd en er is hard gewerkt aan het vormgeven van kennisbeheer.
In
2016
zijn
we
begonnen
met
het
vernieuwen
van
de
website,
dit
konden
met het dagelijkse
We werken op verschillende manieren aan een klantgerichte organisatie
enkennismaken
het verbeteren
van onze
ronden we in 2017
Het
‘selfservice’
via een
vernieuwde
website
staat
voorWe
2017
op
dienstverlening.
Ditaf.
jaar
laginvoeren
de focusvan
vooral
op de ‘zachte
kant’:
onze werk
houding
en
gedrag,
het
van woningcorporaties.naast
gingen
het programma.
verbeteren
en verdere automatiseren van de belangrijkste klantprocessen. Het KWH meet hoe onze

7,5

7,5

de wijken in om met huurders in gesprek

huurders onze dienstverlening waarderen. Hun waardering over het hele jaar is gemiddeld een 7,5.
te gaan. Het werd een middag van
Plaatje
+ praatje was
Dag om
vanhoger
het huren
Ons
voornemen
te scoren dan de 7,4 van vorig jaar. Alhoewel het er het eerste deel
bijzondere
ontmoetingen,
Op
vrijdag
30
september
deed
GroenWest
voor
de
eerste
keer
mee
aan
de Dag
van
het persoonlijke
Huren,
van het jaar nog niet zo uitzag, zijn we er over het hele jaar gezien, met
een
7,5,
in geslaagd.
Deeen
initiatief
van
koepelorganisatie
Aedes.
Huurders
konden
kennismaken
met
het
dagelijkse
werk
KWH-norm is een 7; daar scoren wij op alle onderdelen ruim boven. gesprekken en nieuwe ideeën. van
woningcorporaties. We gingen de wijken in om met huurders in gesprek te gaan. Het werd een middag
van
bijzondere ontmoetingen, persoonlijke
gesprekken en nieuwe
ideeën.2015
Huurdersoordeel
KWH-norm
GroenWest
GroenWest 2016
We werken op verschillende manieren aan een klantgerichte organisatie en het verbeteren van onze
Klantcontact Dit jaar lag de focus vooral op de ‘zachte kant’: onze houding en gedrag, naast het
dienstverlening.
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Contact
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Tabel
4: Prestaties onder KWH-label
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4:4:Prestaties
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werken
op verschillende
manieren aan onze ontwikkeling van een klantvriendelijke naar
klantgerichte organisatie. Dat doen we met diverse activiteiten, variërend van meelopen met een
Daarnaast gebruiken we ook de Aedes-benchmark. Deze berekent via een andere methodiek onze
klanttevredenheid. Hierin scoren we nog niet zoals we willen. We scoren net als vorig jaar een 7,1
Jaarstukken 2016
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kijken naar ‘slimme’ verbetermogelijkheden.
Klantgerichtheid - Met het gezicht naar de huurder - klantbeloften

Reparaties
Onderhoud
Totaal score
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7
7,8 landelijk

7,7
8,2
7,4

7,5
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Tabel 4: Prestaties onder KWH-label
Daarnaast gebruiken we ook de Aedes-benchmark. Deze berekent via een andere methodiek onze
klanttevredenheid. Hierin scoren we nog niet zoals we willen. We scoren net als vorig jaar een 7,1
waarmee we in de laagste categorie C vallen. We willen van categorie C naar B in de benchmark. Dit
betekent dat we nog meer onze energie stoppen in de door ons ingezette acties en waar mogelijk
kijken naar ‘slimme’ verbetermogelijkheden.
Klantgerichtheid - Met het gezicht naar de huurder - klantbeloften
We werken op verschillende manieren aan onze ontwikkeling van een klantvriendelijke naar
klantgerichte organisatie. Dat doen we met diverse activiteiten, variërend van meelopen met een
collega tot op bezoek gaan bij onze huurders. Maar ook meer praktische zaken zoals leren om
klantgericht
te schrijven. We hebben verschillende
‘klantreizen’
gemaakt om zelf te ervaren wat onze
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huurder in het contact met ons tegenkomt, bijvoorbeeld als hij bij ons een woning wil opzeggen. Naast
inzicht heeft dit in een aantal gevallen ook tot nuttige verbeteringen voor onze huurders geleid. We
gingen aan de slag met signalen van onze huurders over zaken die we beter kunnen doen en met het
opstellen van onze klantbeloften.
collega tot op bezoek gaan bij onze huurders. Maar ook meer praktische zaken zoals leren om
Klantbeloften geven ons en onze klanten houvast. Het geeft ons duidelijkheid over wat wij vinden dat
klantgericht te schrijven. We hebben verschillende ‘klantreizen’ gemaakt om zelf te ervaren wat onze
onze huurders van GroenWest mogen verwachten. Het is de basis om verder te werken aan onze
huurder in het contact met ons tegenkomt, bijvoorbeeld als hij bij ons een woning wil opzeggen. Naast
vaardigheden in klantgericht handelen. Afgelopen jaar hebben we onze huurders en eigen
inzicht heeft dit in een aantal gevallen ook tot nuttige verbeteringen voor onze huurders geleid. We
medewerkers gevraagd wat de huurder, onze klant, nou belangrijk vindt in onze dienstverlening. Wat
gingen aan de slag met signalen van onze huurders over zaken die we beter kunnen doen en met het
verwacht onze huurder van ons als klantgerichte organisatie? In het najaar van 2016 zijn tijdens een
opstellen van onze klantbeloften.
verkiezing, met onze huurdersvereniging als kiescommissie drie klantbeloften gekozen. Die gaan we
in 2017 implementeren.
Klantbeloften geven ons en onze klanten houvast. Het geeft ons duidelijkheid over wat wij vinden dat
onze huurders van GroenWest mogen verwachten. Het is de basis om verder te werken aan onze
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huurder onze klachtenafhandeling met gemiddeld een 6,5 waardeert. Ook al is het cijfer mede
afhankelijk van de oplossing (als de klacht inhoudelijk niet wordt gehonoreerd, is het bijna onmogelijk
We verbeteren ons proces klachtenafhandeling
om in de ogen van de huurder een voldoende te krijgen) we houden vast aan ons streven. We kijken

doen we op verschillende manieren. Dit jaar hebben we twee klantenpanels georganiseerd. Eén over
onze communicatie en één over het betrekken van een woning. Bij het tweede panel zaten huurders
aan tafel die recent een woning hadden betrokken. We spraken met hen over ons verhuurproces. Dit
leverde veel waardevolle informatie en verbeterpunten op die we ook allemaal hebben
geïmplementeerd, waaronder:
•
•
•
•
•

We organiseerden een aantal keren een klantenpanel.
betere foto’s en meer kenmerken van de woning op
WoningNet;
Met een
groepkunt
van ongeveer
tien huurders bespraken
bezichtigingen in bewoonde staat zodat je de woning
beter
beoordelen;
we onderwerpen als communicatie met huurders, het
bij overnames meer regie vanuit GroenWest;
één aanspreekpunt vanuit GroenWest;
verhuurproces en de afrekening stook- en servicekosten.
nabellen of we alle afspraken ook zijn nagekomenDe(after
sales).
huurders
lieten van zich horen!

Plaatje + praatje Klantenpanel
We organiseerden een aantal keren een klantenpanel. Met een groep van ongeveer tien huurders
bespraken we onderwerpen als communicatie met huurders, het verhuurproces en de afrekening
stook- en servicekosten. De huurders lieten van zich horen!
We verbeteren ons proces klachtenafhandeling
Voor onze huurders is het belangrijk dat we ons werk zo goed mogelijk doen. Als dat een keer niet zo
is, moet de huurder erop kunnen vertrouwen dat we klachten snel en zorgvuldig afhandelen. Daarom
meten we snelheid, aantal klachten en tevredenheid over de afhandeling. Ons streven is dat de
huurder onze klachtenafhandeling met gemiddeld een 6,5 waardeert. Ook al is het cijfer mede
afhankelijk van de oplossing (als de klacht inhoudelijk niet wordt gehonoreerd, is het bijna onmogelijk
om in de ogen van de huurder een voldoende te krijgen) we houden vast aan ons streven. We kijken
naar de spreiding van de gegeven cijfers en of de trend ‘omhoog’ is; dit is het geval. We zien een
stijgende lijn maar zijn nog niet op het niveau dat we willen bereiken.

We hebben onze werkwijze aangescherpt. Als er een klacht binnenkomt, bellen we direct om na te
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proberen we zo snel mogelijkheid duidelijkheid en/of een oplossing te bieden.
Minder vaak naar de Huurcommissie

De Huurcommissie behandelt huurprijsgeschillen. Het aantal huurcommissiezaken neemt af omdat er
minder bezwaar wordt gemaakt tegen de jaarlijkse huurverhoging. In twaalf gevallen is de
Huurcommissie ingeschakeld bij huurprijsgeschillen. Dit is minder dan in 2015 (19).
Verder waren er drie verzoeken over ‘huurverlaging wegens gebreken’ en is driemaal de
aanvangshuurprijs getoetst. Tot slot hebben twee huurders verzet aangetekend tegen de uitspraak
van de voorzitter.
Bezwaren tegen de huurverhoging worden eerst door GroenWest zelf behandeld. Als de huurder en
GroenWest er niet uitkomen, dan kan het bezwaar worden voorgelegd aan de Huurcommissie. Wij
hebben afgelopen jaar van 135 huurders bezwaar ontvangen tegen de aangezegde huurverhoging.
Wij hebben 93 bezwaren gehonoreerd. In een aantal gevallen was sprake van een aantoonbare
inkomensdaling en een aantal huurders beriep zich terecht op de uitzonderingsregel voor chronisch
zieken, gehandicapten en mantelzorgers. Van de overgebleven bezwaren zijn er dertig weer
ingetrokken door huurders.
Type geschil
Verzoek huurverlaging wegens
gebreken

Aantal
3

Bezwaar tegen
huurprijsverhoging
Toetsing aanvangshuurprijs

12

Verzet tegen uitspraak
voorzitter
Huurcommissie

2

3

Uitspraak Huurcommissie
1 x GroenWest in gelijk gesteld. De gebreken
zijn niet ernstig genoeg om huurprijs te
verlagen.
2 x huurder in gelijk gesteld. Huurprijs wordt
tijdelijk verlaagd.
GroenWest in gelijk gesteld. Het voorstel tot
huurverhoging is redelijk.
GroenWest in gelijk gesteld. De
overeengekomen huurprijs wijzigt niet.
Verzet huurder is ongegrond.

Tabel
Tabel 5:
5: Geschillen
Geschillenbij
bijde
deHuurcommissie
Huurcommissie
Aantal klachten bij de regionale klachtencommissie toegenomen
Als een huurder er met ons niet uitkomt, kan hij de klacht voorleggen aan de onafhankelijke regionale
klachtencommissie
KWRU. Wij zijn per 1 januari
2016
aangesloten
bij de KWRU. In 2016 kwamen er
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in vergelijking met 2015 meer klachten binnen. Een mogelijke verklaring is dat met de komst van een
regionale klachtencommissie de drempel voor het melden van een klacht lager is geworden (2016: 14
en 2015: 7). Van de veertien ingediende klachten heeft de regionale klachtencommissie er negen in

overeengekomen
huurprijs wijzigt niet.
Verzet tegen uitspraak
2
Verzet huurder is ongegrond.
Verzet
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uitspraak
2
Verzet
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is
ongegrond.
voorzitter
voorzitter
Huurcommissie
Huurcommissie
Tabel 5: Geschillen bij de Huurcommissie
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Aantal klachten bij de regionale klachtencommissie toegenomen
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KWRU.
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•
De klachtencommissie heeft twee adviezen uitgebracht. In één geval is er advies uitgebracht
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In één
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adviesongegrond
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dat
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geval heeft de
commissie
dat door ons
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het anderegeweest.
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Vier
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de hoorzitting.
Vier klachten
voor de hoorzitting.
••
Twee
klachtenzijn
zijningetrokken
nog in behandeling.
•
Twee klachten zijn nog in behandeling.
Samenstelling regionale klachtencommissie op 31 december 2016
Samenstelling
regionale klachtencommissie
op 31 december 2016
De heer H. Rawee
Voorzitter
De
heer
H.
Rawee
Voorzitter
De heer J. W. Koekebakker
Lid en plaatsvervangend voorzitter
De
J. W.de
Koekebakker
Lid
De heer
heer M.R.
Boer
Lid en plaatsvervangend voorzitter
De
heer
M.R.
de
Boer
Lid
Mevrouw M.J.M. ten Voorde
Lid
Mevrouw M.J.M. ten Voorde
Lid
Tabel 6: Samenstelling regionale klachtencommissie
Tabel 6:
Tabel
6: Samenstelling
Samenstelling regionale
regionaleklachtencommissie
klachtencommissie

Samenvatting prestaties ‘Klantgerichte dienstverlening’ afgezet tegen de doelstellingen
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Ø = gehaald na 31/12/16

û = niet gehaald

Onderwerp

Doelstelling

Score

Dienstverlening

We ronden de implementatie van ons klantvolgsysteem af.

ü

Wij gaan rechtstreeks in gesprek met onze huurders om op te
halen wat zij van ons verwachten.
Wij verbeteren ons proces klachtenafhandeling.

ü

We implementeren de nieuwe website met klantportaal en
digitale participatie in 2016
Tabel
Tabel 7:
7:Prestaties
PrestatiesKlantgerichte
Klantgerichtedienstverlening
dienstverlening
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Meer in samenwerking
Wij werken actief samen met netwerkpartners zoals gemeente, politie en hulpverlening- en
welzijnsinstanties. Niet alleen met onze netwerkpartners maar juist ook met onze huurders, willen we
meer in gesprek, samenwerken en vormgeven aan huurderbetrokkenheid. Dat doen we met een
veelvoud aan activiteiten zoals met onze klantenpanels, met onze sleutelpersonen of op de Dag van
het Huren. Dit allemaal vanuit onze samenwerkingsfilosofie ‘samenwerken met onze klanten en
Meer in samenwerking
stakeholders ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid’.
Wij werken actief samen met netwerkpartners zoals gemeente, politie en hulpverlening- en
Samenwerking met onze belanghouders
welzijnsinstanties. Niet alleen met onze netwerkpartners maar juist ook met onze huurders, willen we
meer in gesprek, samenwerken en vormgeven aan huurderbetrokkenheid. Dat doen we met een
We hechten veel belang aan de samenwerking met onze belanghouders. We hebben met veel van
veelvoud aan activiteiten zoals met onze klantenpanels, met onze sleutelpersonen of op de Dag van
hen dan ook regelmatig overleg, zowel met alle gemeenten en partners op het terrein van wonen en
het Huren. Dit allemaal vanuit onze samenwerkingsfilosofie ‘samenwerken met onze klanten en
zorg als met andere maatschappelijke organisaties.
stakeholders ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid’.
Plaatje + praatje Belanghoudersbijeenkomst
In november hielden we onze jaarlijkse
Samenwerking met onze belanghouders
In november hielden we onze jaarlijkse belanghouderbijeenkomst met een brede groep genodigden.
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Plaatje + praatje Belanghoudersbijeenkomst
In november hielden we onze jaarlijkse belanghouderbijeenkomst
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We willen meer met onze huurders in gesprek
Van huurdersvereniging en gemeenten tot maatschappelijke
organisaties.
Het
thema
was ‘De
staan, waren de ingrediënten voor een goed gesprek.
verdringing op de woningmarkt’. We zien dat steeds meer mensen een beroep doen op de sociale
Wij hebben in september 2016 voor de eerste keer deelgenomen
aaninspireren
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gesprek. Kennis delen, inspireren en zoeken naar raakvlakken en samenwerking stonden deze
zijn we in de wijken in gesprek gegaan met onze huurders: luisteren naar wat hen bezighoudt en hoe
middag centraal.
wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Het werd een positieve dag van ontmoetingen,
informatie ophalen en uitleg geven. Er zijn een paar nieuwe ambassadeurs gevonden, die actief willen
We willen meer met onze huurders in gesprek
worden om samen de wijk te verbeteren. Onze medewerkers waren erg enthousiast over het contact
en de gesprekken met onze huurders.
Wij hebben in september 2016 voor de eerste keer deelgenomen aan de Dag van het Huren. Met
circa veertig collega’s, leden van de Huurdersvereniging Weidelanden en bewonerscommissieleden
Dit jaar hebben we ons nieuwe instrument ‘het Luisterbankje’ getest. Komend jaar gaan we letterlijk
zijn we in de wijken in gesprek gegaan met onze huurders: luisteren naar wat hen bezighoudt en hoe
met het Luisterbankje op bezoek in de buurt. We gaan naar complexen of straten waar iets speelt op
wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Het werd een positieve dag van ontmoetingen,
het gebied van leefbaarheid of waar we geen beeld hebben wie onze klanten eigenlijk zijn en wat hen
informatie ophalen en uitleg geven. Er zijn een paar nieuwe ambassadeurs gevonden, die actief willen
bezighoudt. Ons doel is een open gesprek en horen hoe huurders over ons denken. Van de verhalen
worden om samen de wijk te verbeteren. Onze medewerkers waren erg enthousiast over het contact
kunnen we leren: problemen oplossen, processen verbeteren, initiatieven aanwakkeren enzovoort.
en de gesprekken met onze huurders.
Plaatje + praatje Fotopresentatie Mijn Buren
Dit jaar hebben we ons nieuwe instrument ‘het Luisterbankje’ getest. Komend jaar gaan we letterlijk
Bij onze nieuwjaarsbijeenkomst waren veel huurders uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst openden
met het Luisterbankje op bezoek in de buurt. We gaan naar complexen of straten waar iets speelt op
we de fotopresentatie ‘Mijn Buren’ van een van onze huurders. Ze maakte een reeks prachtige foto’s
het gebied van leefbaarheid of waar we geen beeld hebben wie onze klanten eigenlijk zijn en wat hen
van haar buren in hun woonkamer. Ze heeft dit gedaan als bijdrage aan de saamhorigheid en het
bezighoudt. Ons doel is een open gesprek en horen hoe huurders over ons denken. Van de verhalen
verminderen van de anonimiteit in het complex.
kunnen we leren: problemen oplossen, processen verbeteren, initiatieven aanwakkeren enzovoort.
We voeren bij groot onderhoud minimaal één nieuwe participatievorm in
Plaatje + praatje Fotopresentatie Mijn Buren
Bij onze nieuwjaarsbijeenkomst waren veel huurders
Bij onze nieuwjaarsbijeenkomst waren veel huurders uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst openden
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We voeren bij groot onderhoud minimaal één nieuwe participatievorm in
bijdrage aan de saamhorigheid en het verminderen van
Wij doen de eerste ervaringen op met Design & Build
de anonimiteit
het complex.
Om met onze huurders sneller en onderling te communiceren
doen weindat
ook online in een pilot bij
Ook in onze projectontwikkeling werken we anders, resultaatgericht, samen. In februari 2016 hebben
een groot onderhoudsproject in Haarzuilens. We kunnen over en weer informatie delen en huurders
wij het eerste Design & Build-contract getekend voor het project Land van Winkel. De ervaringen die
kunnen reageren, vragen stellen en tevredenheid doorgeven. De pilot verloopt nog niet optimaal. De
we bij dit project hebben opgedaan, hebben we gebruikt bij de uitvraag van de projecten Pius in
resultaten en verbetermogelijkheden nemen we in de evaluatie mee.
Woerden en Vinkeveld in Vinkeveen. De uitvraag voor deze projecten is met succes afgerond. Beide
projecten zijn (voorlopig) gegund voor een bedrag dat ruim binnen onze financiële kaders past. We
Wij doen de eerste ervaringen op met Design & Build
gaan begin 2017 de voorlopige resultaten evalueren.
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Vinkeveld in Vinkeveen. De uitvraag
deze
projecten zijn (voorlopig) gegund voor een bedrag dat ruim binnen onze financiële kaders past. We
gaan begin 2017 de voorlopige resultaten evalueren.

Bij onze nieuwjaarsbijeenkomst waren veel huurders uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst openden
we de fotopresentatie ‘Mijn Buren’ van een van onze huurders. Ze maakte een reeks prachtige foto’s
van haar buren in hun woonkamer. Ze heeft dit gedaan als bijdrage aan de saamhorigheid en het
verminderen van de anonimiteit in het complex.
We voeren bij groot onderhoud minimaal één nieuwe participatievorm in
Om met onze huurders sneller en onderling te communiceren doen we dat ook online in een pilot bij
een groot onderhoudsproject in Haarzuilens. We kunnen over en weer informatie delen en huurders
kunnen reageren, vragen stellen en tevredenheid doorgeven. De pilot verloopt nog niet optimaal. De
resultaten en verbetermogelijkheden nemen we in de evaluatie mee.
Wij doen de eerste ervaringen op met Design & Build
Ook in onze projectontwikkeling werken we anders, resultaatgericht, samen. In februari 2016 hebben
wij het eerste Design & Build-contract getekend voor het project Land van Winkel. De ervaringen die
we bij dit project hebben opgedaan, hebben we gebruikt bij de uitvraag van de projecten Pius in
Woerden en Vinkeveld in Vinkeveen. De uitvraag voor deze projecten is met succes afgerond. Beide
projecten zijn (voorlopig) gegund voor een bedrag dat ruim binnen onze financiële kaders past. We
gaan begin 2017 de voorlopige resultaten evalueren.
Jaarstukken 2016
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Op 6 december werd het Design & Build-contract voor Vinkeveld
in Vinkeveen
getekend.
Opmooie
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locatie worden 38 sfeervolle jaren ’30 eengezinswoningen in
de sociale
huur gebouwd.
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Vinkeveen, maar hebben ook een duurzaam en energiezuinig karakter.

Aantal actieve bewonerscommissies neemt iets af
In 2015 waren er 26 bewonerscommissies actief, eind 2016 zijn dat er
23. Er zijn er vier gestopt en is er één nieuwe commissie opgericht.
Met de meeste bewonerscommissies overleggen wij minimaal twee
Bewonerscommissies
keer per jaar over onder andere leefbaarheid, onderhoud, kwaliteit van
de schoonmaak en servicekosten. Zij zijn voor ons de ogen en oren in
de wijk of het complex en bieden ons een schat aan informatie over wat
er leeft bij onze huurders. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan een
goede sfeer in een complex. Wij ondersteunen leefbaarheidsactiviteiten die ze organiseren. Ook in
2016 stonden we ruimhartig tegenover aanvragen uit ons leefbaarheidsbudget door (groepen)
huurders. Voorwaarde is dat de activiteit ten gunste komt aan onze huurders en/of aan ons vastgoed.

23

Samen met de bewonerscommissies werken we aan een ander type gesprek. Bij verzoeken kijken we
samen waar de kracht en belangstelling ligt van de groep. We proberen geen of minder taken over te
nemen, maar meer adviserend te zijn om de belangstellende groep bewoners voor een activiteit zo
groot mogelijk te maken. Een voorbeeld is een opschoonactie rondom een complex. Huurders worden
gefaciliteerd met materiaal en doen het zelf.
In ons werk zoeken we steeds meer de samenwerking op met bijvoorbeeld de gemeente, politie en
welzijnsorganisaties. We stimuleren onze bewonerscommissies ook om rechtstreeks met
samenwerkingspartners contact op te nemen zoals met de wijkagent, de wijkambtenaar of
buurtbemiddeling. Dat maakt hun positie sterker en hun rol interessanter.
Jaarlijkse bijeenkomst voor bewonerscommissieleden
In juni hebben we voor de zesde keer een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd voor alle leden van de
bewonerscommissies, de Huurdersvereniging Weidelanden en voor de nieuwe groep van
ambassadeurs die we in de wijk aan het opbouwen zijn. Op deze avond zijn de uitkomsten van het
onderzoek naar Huurdersbetrokkenheid zijn gepresenteerd. We hebben onderzoek (een nulmeting)
laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de kwaliteit van huurdersbetrokkenheid. De belangrijkste
uitkomsten waren: geef voldoende aandacht aan de ideeën die huurders aandragen, kom afspraken
na en neem het voortouw als het gaat om vernieuwingen en andere vormen van
huurdersbetrokkenheid.
Plaatje + praatje Jaarlijkse bewonerscommissiebijeenkomst
Op een mooie locatie in Haarzuilens gingen we in gesprek over onderwerpen die voor huurders
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Jaarlijkse bijeenkomst voor bewonerscommissieleden
In juni hebben we voor de zesde keer een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd voor alle leden van de
bewonerscommissies, de Huurdersvereniging Weidelanden en voor de nieuwe groep van
ambassadeurs die we in de wijk aan het opbouwen zijn. Op deze avond zijn de uitkomsten van het
onderzoek naar Huurdersbetrokkenheid zijn gepresenteerd. We hebben onderzoek (een nulmeting)
laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de kwaliteit van huurdersbetrokkenheid.
belangrijkste
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Op een mooie locatie in Haarzuilens gingen we in gesprek over op
onderwerpen
dieactief
voorophuurders
een andere manier
het gebied van
belangrijk zijn. De 75 huurders die aanwezig waren, hebben eenleefbaarheid.
belangrijke taak in de
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Goede samenwerking met Huurdersvereniging Weidelanden
Er was in 2016 een intensieve samenwerking met de Huurdersvereniging Weidelanden (HV). Onze
huurdersvereniging is actief en betrokken. De verwachte taakverzwaring door de vereisten uit de
nieuwe Woningwet is uitgekomen. De deelname aan de overleggen met de gemeenten en GroenWest
over prestatieafspraken en bod op de woonvisie heeft veel inzet gevraagd.
Naast hun gewijzigde rol door de Woningwet was één van de uitkomsten van het onderzoek naar
huurdersbetrokkenheid: ‘Vergroot de bekendheid van HV Weidelanden en versterk haar relatie met de
bewonerscommissies’. De HV is daarmee actief aan de slag gegaan. Eind 2016 hebben zij een
externe adviseur gekozen die hen ondersteunt in het verder professionaliseren en toekomst gereed
maken. Doel is om de vereniging minder kwetsbaar te maken en meer bewoners(commissies)
betrokken te krijgen bij het werk van de huurdersvereniging.
De HV heeft advies uitgebracht over de volgende beleidsonderwerpen:
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kwaliteit nieuwbouw;
opzet tevredenheidsmeting;
huurverhoging 2016;
beleid bijzondere doelgroepen;
bod op de woonvisie;
zienswijze administratieve scheiding daeb/niet-daeb;
programma zonnepanelen;
verwijderen seniorenlabels;
tijdelijke huurcontracten;
proef 80-10-10;
jaarplan 2017.

De HV is betrokken geweest bij de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen
en de herbenoeming van de directeur-bestuurder. Met een delegatie van de raad is periodiek overleg
gevoerd en de HV is aanwezig geweest bij onze jaarlijkse belanghouderbijeenkomst.
Lokale verankering geborgd: samenwerking met netwerkpartners in de vier gemeenten
Wij zijn betrokken bij diverse overlegvormen op buurt- of kernniveau, zoals een wijkteam, wijkplatform,
wijkcomité of dorpsplatform. De wijze van betrokkenheid verschilt per gemeente en per overlegvorm.
Het gaat om netwerken met professionals en/of met betrokken huurders. Het resultaat is dat we
(huurders en organisaties) elkaar weten te vinden als dat nodig is of in een vroeg stadium zaken
signaleren. Bijvoorbeeld het voorkomen van incidenten, zoals overlast die uit de hand loopt. We
nemen ook jaarlijks deel aan de Beursvloer in Woerden en De Ronde Venen en sluiten leuke matches
af, zoals tuinonderhoud bij onze huurders Philadelphia of Amerpoort.
Samenwerking in pilot Projecten Service Team positief
In 2016 zijn we in Utrecht in samenwerking met UW en onze ketenpartners gestart met het ‘Projecten
Service Team’. Dit is een pilot om een groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt actief
in te zetten bij een groot onderhoudsproject. Deze groep mensen voert met ondersteuning en
coördinatie vanuit GroenWest eenvoudige werkzaamheden uit en bouwt daarmee werkervaring en
werkdiscipline op. We willen hiermee een ‘kweekvijver’-functie vervullen en de betrokken aannemers
bewust maken van de talenten van deze mensen. De ervaring die we hebben opgedaan in de pilot is
positief en gaan we verbreden om een grotere doelgroep te bereiken.
Jaarstukken 2016
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Samenwerking in pilot Projecten Service Team positief
In 2016 zijn we in Utrecht in samenwerking met UW en onze ketenpartners gestart met het ‘Projecten
Service Team’. Dit is een pilot om een groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt actief
in te zetten bij een groot onderhoudsproject. Deze groep mensen voert met ondersteuning en
coördinatie vanuit GroenWest eenvoudige werkzaamheden uit en bouwt daarmee werkervaring en
werkdiscipline op. We willen hiermee een ‘kweekvijver’-functie vervullen en de betrokken aannemers
bewust maken van de talenten van deze mensen. De ervaring die we hebben opgedaan in de pilot is
positief en gaan we verbreden om een grotere doelgroep te bereiken.
Netwerk sleutelpersonen wordt ambassadeurs
Wij zijn actief op zoek naar betrokken huurders in complexen waar geen bewonerscommissie is. Het is
heel fijn om te merken dat er in ons hele bezit betrokken huurders zijn die een steentje bij willen
dragen aan de leefbaarheid. Dit netwerk van sleutelpersonen (vanaf 2017 onze ambassadeurs) zijn
actieve bewoners die vaak veel over de straat of het complex weten en bereid zijn om te helpen. Een
ambassadeur helpt bijvoorbeeld bij het toezicht houden op schoonmaak of legt gemakkelijk sociale
verbindingen, bijvoorbeeld met kwetsbare doelgroepen, zoals statushouders. Onze wijkbeheerders
houden intensief contact met ambassadeurs, want zij kunnen preventief signaleren als zaken niet
goed dreigen te gaan.
Leefbaarheid: focus op signaleren, stimuleren en regisseren
Onze leefbaarheidsinzet is erop gericht om de complexen en/of de woonomgeving samen met onze
bewoners schoon, heel en veilig te houden. Onze medewerkers signaleren, stimuleren en regisseren
bewonersinitiatieven. In 2016 zijn veel activiteiten uitgevoerd op initiatief van bewonerscommissies
en/of andere actieve bewoners. Dit zijn activiteiten zoals een bijdrage aan verbetering van
groenvoorzieningen gericht op uitstraling van de wijk, het veilig en schoon houden van
gemeenschappelijke ruimtes of aanbrengen van extra verlichting.
Woonfraude: actieve aanpak hennepteelt
Onder woonfraude verstaan wij onderhuur, leegstand en onrechtmatig gebruik van een woning
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(bijvoorbeeld de aanwezigheid van een hennepkwekerij). Wij reageren actief op signalen van
woonfraude omdat wij willen dat onze woningen worden bewoond door mensen die daar recht op
hebben. Hennepteelt is een probleem dat zich steeds vaker voordoet in onze huurwoningen. In 2016
is in 21 woningen hennep gevonden en is (of wordt) het huurcontract beëindigd (2015: 7). Hierbij
werken we nauw samen met politie en een partij als Stedin, conform het Hennepconvenant.
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In 2016 zijn er 45 nieuwe meldingen van woonfraude gedaan (2015: 43). Wij hebben gewerkt aan 89
woonfraudedossiers (2015: 82). Alle meldingen worden onderzocht. Dit heeft geleid tot zestien
huuropzeggingen in 2016 (2015: 5). Er zijn twee ontruimingen geweest na rechtelijke ontbinding van
de huurovereenkomst en twee ontruimingen waarbij er een huurachterstand was en er een onderzoek
naar woonfraude liep.
Een bijzonder initiatief was in 2016 de organisatie van een woonfraude-kennisbijeenkomst met en
voor andere corporaties. Dit heeft een impuls gegeven aan samenwerking in de regio en bijvoorbeeld
uniformeren van werkwijzen bij bijvoorbeeld huisbewaarderschap, inwoning. Ook intern zijn we actief
in kennisdelen. Door alert te zijn op mogelijke fraude komen er meer woningen beschikbaar voor de
huurders die daar recht op hebben.
Samen werken aan overlastbestrijding
Wij willen dat onze huurders veilig en prettig kunnen wonen en daarom zijn wij actief in het bestrijden
van overlast. Centraal in onze aanpak staat zelfredzaamheid van bewoners. We maken onderscheid
tussen hinderlijke overlast en onacceptabele/complexere overlast.
Bij hinderlijke overlast veroorzaakt het gedrag van een bewoner hinder voor andere bewoners en/of
omwonenden. In die gevallen vragen we bewoners samen zelf het gesprek aan te gaan. We kunnen
een aantal handvatten geven hoe een positief gesprek te voeren en waar nodig kunnen bewoners
gebruik maken van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling kan worden ingeschakeld als een
onafhankelijke gesprekspartner gewenst is. Bij buurtbemiddeling is er sprake van bemiddeling door
getrainde vrijwilligers. Het is een waardevol instrument als bewoners er bij een burenruzie samen niet
uitkomen. Buurtbemiddeling is sinds 1 januari 2016 voor al onze huurders beschikbaar.
Eind 2016 waren er 137 overlastdossiers bij ons in behandeling (2015: 149). De meest voorkomende
vormen van overlast zijn in 2016: geluidsoverlast, vervuiling van woning en tuin, multi
probleemgezinnen, psychische problematiek en burenruzies. We hebben profijt van onze verbeterde
registratiemogelijkheden,
interne kennisdeling,
opleidingen
en gesprekken met (zorg)instellingen over
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gebruik maken van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling kan worden ingeschakeld als een
onafhankelijke gesprekspartner gewenst is. Bij buurtbemiddeling is er sprake van bemiddeling door
getrainde vrijwilligers. Het is een waardevol instrument als bewoners er bij een burenruzie samen niet
uitkomen. Buurtbemiddeling is sinds 1 januari 2016 voor al onze huurders beschikbaar.
Eind 2016 waren er 137 overlastdossiers bij ons in behandeling (2015: 149). De meest voorkomende
vormen van overlast zijn in 2016: geluidsoverlast, vervuiling van woning en tuin, multi
probleemgezinnen, psychische problematiek en burenruzies. We hebben profijt van onze verbeterde
registratiemogelijkheden, interne kennisdeling, opleidingen en gesprekken met (zorg)instellingen over
rollen en verwachtingen.
Soms is er sprake van complexere overlast zoals onacceptabele situaties en/of gevaar voor
bewoners, omwonenden en/of (bezit van) GroenWest. Hierbij treden we kordaat op en houden zelf de
regie. We werken daarbij actief samen met netwerkpartners zoals gemeente, politie en hulpverleningen welzijnsinstanties. Ieder in zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Als laatste optie bij
overlastbestrijding kunnen wij het ‘laatste kans beleid’ inzetten: een laatste kans voor een huurder
onder aangepaste voorwaarden in een nieuwe woning. Dat is in 2016 vijf keer ingezet.
Met de gemeenten Woerden, Montfoort en Utrecht zijn in 2016 convenanten afgesloten. De
convenanten gaan over voorkomen van overlast, fraude en ongewenst gedrag.
We presteren naar afspraak
Plaatje + praatje Prestatieafspraken gemeenten
Met alle gemeenten in ons werkgebied hebben wij
Met alle gemeenten in ons werkgebied hebben wij prestatieafspraken. In 2016 zijn in Utrecht en
2016 zijn in Utrecht en Woerden
Woerden nieuwe meerjarige prestatieafspraken getekend. Inprestatieafspraken.
Montfoort zijn Inéénjarige
nieuwe meerjarige prestatieafspraken
getekend.
prestatieafspraken voor 2017 (het bod op de woonvisie) overeengekomen.
Met de gemeenten
DeIn
Ronde Venen en Montfoort hebben we gesproken over het vernieuwen
van
meerjarige
Montfoort zijn éénjarige prestatieafspraken voor 2017
prestatieafpraken die eind 2017 aflopen.
(het bod op de woonvisie) overeengekomen. Met de
gemeenten De Ronde Venen en Montfoort hebben
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we gesproken over het vernieuwen van meerjarige
prestatieafpraken die eind 2017 aﬂopen.

Voor de nieuwe Woningwet is in 2016 een nieuwe cyclus doorlopen met gemeenten en
huurdersvereniging. In alle gemeenten heeft GroenWest een bod op de gemeentelijke woonvisie
gedaan. We hebben met alle gemeenten en de huurdersvereniging overeenstemming bereikt over dit
bod.
We monitoren de voortgang van de prestatieafspraken gedurende het jaar. We hebben goede stappen
gezet en liggen op koers met de meeste punten.
De Ronde Venen (loopt grotendeels op schema)
•
In 2016 is gestart met het doorstroomexperiment; er zijn dit jaar negen verhuizingen
gerealiseerd binnen het experiment.
•
Er is in 2016 hard gewerkt aan de voorbereiding van vijf nieuwbouwprojecten. De processen
lopen echter niet zo voorspoedig als gewenst. Dit heeft effecten op de kernvoorraad, die
daardoor niet op het gewenste peil blijft.
•
Er is/wordt gekeken naar extra nieuwbouwlocaties in nauw overleg met de gemeente. In 2016
is een intentieovereenkomst getekend voor de Stationslocatie.
Montfoort (loopt grotendeels op schema)
•
Eind 2016 is het nieuwbouwcomplex Nieuw Lindescote opgeleverd. Daarmee is ook dit project
binnen de looptijd van de prestatieafspraken opgeleverd.
•
Er is/wordt gekeken naar nieuwe nieuwbouwlocaties in nauw overleg met de gemeente.
•
In het kader van leefbaarheid hebben GroenWest, de gemeente, De Thuisbasis Jeugdhulp en
Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/ Linschoten (SWOM) het convenant
persoongerichte aanpak ondertekend. Voorkomen dat inwoners met (veiligheids)problemen
verder afglijden, dat herhaling van de problemen vermindert en dat een beter perspectief
geboden wordt op deelname aan de samenleving. Dat is het doel van deze persoonsgerichte
aanpak.
Plaatje + praatje Nieuw Lindescote
Veertien bewoners ontvingen in december de sleutel van hun nieuwe appartement in Nieuw
Lindescote. De zeven sociale huurwoningen en zeven vrije sectorhuurwoningen maken onderdeel uit
van een gebouw, waarin ook een woonzorgcentrum is gevestigd. Hierin zijn 33 zorgwoningen
gerealiseerd. Met het woonzorgcentrum onder hetzelfde dak is de zorg voor de bewoners van deze
Jaarstukken 2016
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huurappartementen binnen handbereik.
Utrecht (loopt op schema)
•
In Vleuten zijn enkele eengezinswoningen verhuurd aan meerdere minderjarige vluchtelingen
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Plaatje + praatje Nieuw Lindescote
Veertien bewoners ontvingen in december de sleutel van hun nieuwe appartement in Nieuw
Lindescote. De zeven sociale huurwoningen en zeven vrije sectorhuurwoningen maken onderdeel uit
van een gebouw, waarin ook een woonzorgcentrum is gevestigd. Hierin zijn 33 zorgwoningen
gerealiseerd. Met het woonzorgcentrum onder hetzelfde dak is de zorg voor de bewoners van deze
zelfstandige huurappartementen binnen handbereik.
Utrecht (loopt op schema)
•
In Vleuten zijn enkele eengezinswoningen verhuurd aan meerdere minderjarige vluchtelingen
onder begeleiding van NIDOS.
•
Er wordt voldaan aan de afspraak over het huurprijsniveau van het vrijkomende aanbod.
•
Er is met de ontwikkelaar van Haarzicht afgesproken dat de mogelijkheid/haalbaarheid voor
Nul-op-de-meter woningen door ons wordt onderzocht.
Woerden (loopt op schema)
•
Er is in 2016 een selectie gemaakt voor een complex voor een pilot met nul-op-de-meter
woningen.
•
Er wordt voldaan aan de afspraak over de kernvoorraad.
•
Er wordt voldaan aan de afspraak over de slaagkans van de doelgroep woningzoekenden met
recht op huurtoeslag.

Samenvatting prestaties ‘Meer in samenwerking’ afgezet tegen de doelstellingen

ü= gehaald

Ø = gehaald na 31/12/16

û = niet gehaald

Onderwerp

Doelstelling

Huurderbetrokken
heid

Wij starten met een (digitaal) klantenpanel om de wensen van
individuele klanten op te halen.
Wij zetten een netwerk van ‘sleutelpersonen’ op.

ü

Wij voeren minimaal twee nieuwe (digitale) participatievormen in.

ü

Wij voeren bij groot onderhoud minimaal één nieuwe
participatievorm of kwaliteitsmonitoring in.
Wij stellen samen met de huurdersvereniging Weidelanden een
plan van aanpak op voor verdere professionalisering van de HVW.
Wij organiseren een bijeenkomst voor onze belanghouders.

ü

Wij voeren een pilot uit waarbij wij mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt inzetten bij de uitvoering van groot
onderhoudsprojecten en evalueren deze.
Wij voeren opnieuw diverse projecten uit door middel van Design &
Build.

ü

Jaarstukken 2016

Belanghouders
Samenwerking
Inkoopbeleid

Score

Pagina 21 van 107

Tabel
8: Prestaties
PrestatiesMeer
Meerininsamenwerking
samenwerking
Tabel 8:

Jaarstukken 2016

Pagina 22 van 105

ü

ü
ü

ü

Scherper sturen
We hebben onze Governance-structuur aangepast aan de nieuwe Woningwet. Ons
conceptscheidingsvoorstel daeb/niet-daeb is tijdig ingediend bij de Autoriteit Woningcorporaties en
onze statuten en reglementen voldoen aan de nieuwe wet. We waarderen ons vastgoed op
marktwaarde. We hebben verdere stappen gezet in optimaliseren van de automatisering van onze
klantprocessen en onze sturingsmogelijkheden. Onze projectenkalender 2014-2017 is zo goed als
afgerond.
We nemen een assetmanagementmodule in gebruik en stellen complexbeheerplannen op
voor het vastgoedbeheer op operationeel niveau
Met onze nieuwe portefeuille- en assetmanagementmodule kunnen we zowel op strategisch
(portefeuille)niveau als tactisch (complex)niveau vorm geven aan onze integrale vastgoedsturing.
Deze software is gekoppeld aan onze vastgoedinformatiemodule waarin we onze complexinformatie
kunnen vastleggen. De implementatie is gestart. We hebben een ‘quick scan’ gehouden naar wensen,
rolverdeling en beheer voor onze complexbeheerplannen.
Organisatietransitie is afgerond: vaste streefformatie nog niet bereikt
Na de reorganisatie in 2014 hebben we een periode gewerkt met een transitieformatie bovenop de
vaste formatie. Dit gaf ruimte om alle veranderingen door te voeren en te zorgen dat we ook de
dienstverlening aan onze huurder konden handhaven. Ons doel was om eind 2016 zo ver te zijn dat
we met ons personeel de vaste formatie hebben bereikt. Het tempo van de verandering gaat op
onderdelen soms iets anders dan verwacht, bijvoorbeeld door externe ontwikkelingen. Een voorbeeld
hiervan is dat de complexiteit in regelgeving is toegenomen, waardoor ons verhuurproces meer tijd
kost en we daardoor meer mensen nodig hebben. Het uitgangspunt van onze organisatie-inrichting is
dat we op ontwikkelingen kunnen anticiperen zonder dat de ‘boel op de schop hoeft’. We hebben in de
afgelopen twee jaar gezien dat onze inrichting deze ruimte biedt. De consequentie is dat we op
onderdelen hoger uitkomen qua formatie. We blijven kritisch op onze formatie en kijken per vacature
of die opgevuld moet worden.

Figuur 4: Organisatiestructuur ultimo 2016
Figuur 4: Organisatiestructuur ultimo 2016
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Ontwikkelingen in personeelsbestand
In 2016 hebben wij acht nieuwe medewerkers aangenomen, tweeëntwintig
medewerkers hebben de organisatie verlaten. Daarvan zijn twee
medewerkers met (flex)pensioen gegaan. Op 31 december 2016 bestond
het personeelsbestand uit 113 personen, gelijk aan 101,8 fte (2015: 127
personen, 114,1 fte). De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was 46
jaar en het gemiddeld aantal dienstjaren was acht. Vergeleken met 2015
zijn beiden gemiddelden met één jaar gestegen.

101,8

FTE ultimo boekjaar

Personeelsbestand
Mannen

Vrouwen

2016

2015

2014

2013

62

58

57

51

76

81

70

62

Totaal 138

Totaal 139

Totaal 127

Totaal 113

Figuur
5: Samenstelling
personeelsbestand
20132013
- 2016
in cijfers
Figuur
5: Samenstelling
personeelsbestand
- 2016
in cijfers

Ziekteverzuim

Het percentage kort verzuim is licht gestegen ten opzichte van
vorig jaar en valt precies op de norm van ≤ 2,0%. Het totale
verzuimpercentage is gedaald van 7,22% in 2015 naar 5,84% in
2016. Dit komt omdat een aantal langdurig zieken gelukkig is
hersteld in de loop van het jaar.

Lang verzuim
Kort verzuim
5,55%
3,84%
2,82%

1,23%
2014

1,67%

2,0%

2015

2016

Figuur
6: Ziekteverzuim
Figuur
6: Ziekteverzuim
Nieuwe vertrouwenspersonen
In 2016 is er een wisseling van de wacht geweest van de twee vertrouwenspersonen. Na het vertrek
van de voormalige vertrouwenspersonen hebben we in april 2016 en januari 2017 twee nieuwe
vertrouwenspersonen benoemd.
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Om beter bekend te raken met de rol van vertrouwenspersoon heeft een vertrouwenspersoon in de
zomer van 2016 een cursus gevolgd. Daarin kwamen onderwerpen aan de orde zoals het herkennen
van verschillende vormen van sociale onveiligheid/ongewenst gedrag, (arbeids)conflicten en nietinteger gedrag en hoe daar mee om te gaan. Maar ook inzicht in relevante wet- en regelgeving van
juridische - en organisatieaspecten. In september 2016 is een bijeenkomst bijgewoond over het “Huis
Klokkenluiders”. Hier is stilgestaan bij wat een klokkenluiderszaak precies is, welke mogelijkheden dit
biedt en hoe er gemeld kan worden.
Van de vertrouwenspersonen:
“In 2016 is met een aantal medewerkers gesprekken gevoerd. Voor deze medewerkers was dit
voldoende om met vertrouwen verder te gaan. In enkele gevallen is de medewerker in overleg gegaan
met zijn leidinggevende om tot een oplossing te komen. Hierin heeft de vertrouwenspersoon verder
geen rol gespeeld. Verder zijn de vertrouwenspersonen soms geraadpleegd als klankbord. Dit was
voldoende voor de betrokkenen en heeft verder niet geleid tot verzoeken voor verdere bemiddeling of
vervolggesprekken.”
Aandacht voor Wet bescherming persoonsgegevens
Het is van belang om de privacy van onze huurders goed te waarborgen. Niet alleen omdat dit
verplicht is volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Maar vooral omdat huurders erop
moeten kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaan.
In 2016 is de meldplicht datalekken van toepassing geworden. We hebben intern voorlichting gegeven
over het belang van persoonsbescherming en de bijbehorende wetgeving. Onze (administratieve)
systemen zijn goed beveiligd. Ook onze samenwerkingspartners voldoen aan de huidige wet- en
regelgeving op het gebied van privacy. Eind 2016 hebben we een ‘privacy scan’ laten uitvoeren. De
aanbevelingen uit de scan werken we in 2017 uit.
Veel aandacht voor integriteit
Integriteit is belangrijk en we zijn actief in het uitvoeren en doorleven van ons integriteitsbeleid. Wij
hechten waarde aan een open en integere cultuur met ruimte voor reflectie en tegenspraak. In de
plannings- en beoordelingscyclus is integriteit een vast onderwerp. Iedereen bij GroenWest heeft onze
gedragsregels integriteit ondertekend. Ook houden we intern een register van meldingen bij. Dit
register wordt periodiek in de organisatie aan de orde gebracht. Hierdoor ontstaat er een
‘moresprudentie’ van GroenWest.
In april 2015 ontvingen wij een anonieme brief, waarin melding werd gemaakt van mogelijk niet-integer
handelen. Naar aanleiding daarvan hebben wij een onafhankelijk extern bureau opdracht gegeven
voor het uitvoeren van een diepgaand onderzoek. De conclusie van dit onderzoek was dat de melding
niet houdbaar is. In maart 2016 ontving de Raad van Commissarissen een brief met dezelfde
strekking als in april 2015. Hierop heeft de raad opdracht gegeven aan een onafhankelijk extern
bureau om een breder onderzoek uit te voeren. Conclusie van dit onderzoek is dat ook deze melding
niet houdbaar is. Wij hebben onze accountant en de ILT geïnformeerd over de resultaten van beide
onderzoeken. Naar aanleiding van de melding is de regeling nevenfuncties in de integriteitcode
zekerheidshalve aangescherpt. De afhandeling van de integriteitsmelding is intern geëvalueerd.
Governancestructuur aangepast in 2016
Onze governancestructuur is gericht op het realiseren van onze volkshuisvestelijk doelstellingen.
Daarbij houden we ons aan de principes en bepalingen uit de Aedes/VTW Governancecode. Dit jaar
hebben we onze governancestructuur verder aangepast aan de nieuwe Woningwet.
Samen met de gemeenten en huurders hebben we dit jaar voor de eerste keer de cyclus met het bod
op de woonvisie doorlopen. De huurders en gemeenten hebben ook hun zienswijze gegeven op ons
voorstel over de scheiding van daeb- (diensten van algemeen economisch belang) en niet-daebactiviteiten. Wij gaan administratief scheiden en we hevelen een beperkt aantal woningen over van
daeb naar niet-daeb. Bij toekomstige mutaties zullen we enkele huidige niet-daeb-woningen terug
leveren aan de daeb-portefeuille. Het conceptscheidingsvoorstel is tijdig ingediend bij de AW met de
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Figuur 7: Governancestructuur
positieve zienswijzen van de vier gemeenten. Zo hebben we ook onze statuten en reglementen
aangepast aan de nieuwe regels uit de Woningwet en is het reglement financieel beleid en beheer
opgesteld.
Risico’s in beeld, GroenWest heeft een laag risicoprofiel
Onze kerntaak is het beschikbaar stellen van betaalbare woningen voor onze doelgroepen in ons
werkgebied. Daartoe hebben we ons vermogen geïnvesteerd in een goede woningportefeuille. We
houden ons vermogen in stand door behoedzame nieuwbouw, betaalbaar huurbeleid, goed
onderhoud, sobere bedrijfsvoering en een passende leningenportefeuille. De risico’s die we hierbij
aangaan, zijn weloverwogen en beperkt.
Uit onze eigen beoordeling van de business risks zoals het WSW die hanteert, blijkt dat we op 6 van
de 24 aandachtsgebieden een gemiddelde risicoscore hebben. Alle andere risicogebieden hebben
een lage risicoscore. In 2014 lag het aantal risicogebieden met een gemiddelde score nog op 10. In
die zin is sprake van een verlaging van het risicoprofiel.
In 2016 hebben we geen activiteiten ontplooid die ons risicoprofiel significant hebben verhoogd. We
identificeren in hoofdlijnen een aantal risico’s, die we in de volgende paragrafen beschrijven.
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Externe ontwikkelingen hebben grote impact
In 2016 hebben we geen activiteiten ontplooid die ons risicoprofiel significant hebben verhoogd. We
identificeren in hoofdlijnen een aantal risico’s, die we in de volgende paragrafen beschrijven.
Externe ontwikkelingen waarop we weinig tot geen invloed hebben, kunnen grote impact op de
realisatie van onze doelstellingen hebben. Dit zijn veelal risico’s die voor alle corporaties gelden en
Externe ontwikkelingen hebben grote impact
waarvan de beheersing vooral bestaat uit anticiperen en accepteren.
Externe ontwikkelingen waarop we weinig tot geen invloed hebben, kunnen grote impact op de
De belangrijkste zijn:
realisatie van onze doelstellingen hebben. Dit zijn veelal risico’s die voor alle corporaties gelden en
waarvan de beheersing vooral bestaat uit anticiperen en accepteren.
• de politieke situatie en de regelgeving en belastingheffing die daaruit voortvloeien;
• conjuncturele ontwikkelingen (waaronder inflatie, rente, woningmarkt en de inkomensontwikkeling
De belangrijkste zijn:
van onze huurders).
• de politieke situatie en de regelgeving en belastingheffing die daaruit voortvloeien;
In 2016 hebben we grote stappen gezet in de implementatie van de nieuwe Woningwet. We hebben
•het voorstel
conjuncturele
ontwikkelingen
inflatie, rente, woningmarkt
en de
inkomensontwikkeling
voor de
scheiding van(waaronder
daeb- en niet-daeb-activiteiten
besproken
met
huurders en
van onze huurders).
gemeenten. We kiezen voor een administratieve scheiding met een beperkte overheveling van daebwoningen aan de niet-daeb-tak. Na hun positieve zienswijze hebben we het conceptvoorstel eind 2016
In 2016 hebben
grote stappen
gezet en
in de
implementatie
nieuwe
Woningwet.
We hebben
ingediend
bij de we
minister.
Onze statuten
reglementen
zijn van
in lijndemet
de Woningwet
gebracht
en we
het voorstel voor de scheiding van daeb- en niet-daeb-activiteiten besproken met huurders en
gemeenten. We kiezen voor een administratieve scheiding met een beperkte overheveling van daebJaarstukkenaan
2016
Pagina 26
van 107 hebben we het conceptvoorstel eind 2016
woningen
de niet-daeb-tak. Na hun positieve
zienswijze
ingediend bij de minister. Onze statuten en reglementen zijn in lijn met de Woningwet gebracht en we
Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2016

Pagina 26 van 107
Pagina 26 van 105

hebben de scheiding in de administratie doorgevoerd. Ten slotte voeren we een actief
belanghoudermanagement, waarbij we altijd in nauw overleg blijven met o.a. gemeenten, provincie en
huurderorganisatie(s).
De inflatie is voor onze financiële sturing van cruciaal belang. Ons (inkomensafhankelijke) huurbeleid
is erop gebaseerd. Maar ook voor het bepalen van onze rendementseis zijn we afhankelijk van een
goede inschatting van de inflatieontwikkeling. In lijn met de voorgaande jaren is de inflatie in 2016 laag
gebleven. We hebben daarom een voorzichtige huurprijsontwikkeling van gemiddeld 2% in onze lange
termijn verwachtingen ingerekend.
De aanhoudend lage rentestand krijgt langzamerhand een steeds grotere impact op onze rentelasten.
We lossen deze jaren een relatief groot deel van onze leningenportefeuille af. De herfinanciering
realiseren we tegen lage rentetarieven. Als de rente zich de komende jaren blijft ontwikkelen volgens
de uitgangspunten in de sector, daalt ons gemiddelde rentetarief naar 2,8%. Dit zorgt voor enige
ruimte in de operationele kasstroom. We nemen echter geen hypotheek op de toekomst en
handhaven onze rendementseis voor investeringen in sociale huurwoningen.
In de jaarrekening (4.9 Financiële instrumenten) zijn de risico’s rond financiële instrumenten en prijs-,
krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s nader uitgewerkt.
De impact van de aantrekkende woningmarkt is goed te zien in de ontwikkeling van de marktwaarde
van onze woningen. Die laat een stevige stijging zien. Vooralsnog heeft dit voor onze exploitatie een
drukkend effect door de hogere verhuurderheffing, die is gekoppeld aan de stijgende WOZ-waarde.
De hogere waarde leidt nauwelijks tot extra inkomsten omdat we de huurverhoging beperken en
alleen vrijkomende koopgarant-woningen verkopen.
We beheersen de tactische en operationele risico’s
We identificeren de volgende belangrijke risico’s:
•
•
•
•
•
•

Compliance risico’s – voldoen aan wet- en regelgeving
Personeelsrisico’s – werving goed personeel en ontwikkeling potentieel personeel in dienst
Tijdigheid / betrouwbaarheid en relevantie van de interne informatie
Proces- & operationele risico’s
Doorontwikkeling van de interne risicobeheersing (zie paragraaf1.2.4.12)
Afhankelijkheid van (een beperkt aantal) leveranciers

De wet- en regelgeving verandert in een steeds sneller tempo. Het hier (tijdig) aan voldoen is iets wat
onze voortdurende aandacht vraagt. Daarom richten we regelmatig teams in, die de implementatie
van wetgeving intern begeleiden en realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de projectgroep
implementatie Woningwet (zie ook 1.2.4.9 hierboven) en de werkgroep Privacy voor de aanscherping
van de Wet Bescherming persoonsgegevens (zie ook 1.2.4.5 hierboven).
We hebben een duidelijke en door alle leidinggevenden gedeelde visie welke competenties en
kwaliteit we van onszelf en medewerkers verwachten en stimuleren onze medewerkers erin deze te
ontwikkelen. Opleidings- en loopbaanbudgetten worden hierbij bewust ingezet. Bij de ontwikkeling van
het management besteden we veel aandacht aan samenwerking tussen de afdelingen. Om tijdig
nieuw talent te halen nemen we o.a. deel aan het programma ‘Talent in huis’ en werken we aan het
creëren van uitdagende stageplekken. Ten slotte pakken we door wanneer we constateren dat
gewenste kwaliteit niet voldoende wordt (door-)ontwikkeld.
De risico’s van interne informatievoorziening beheersen we vooral met het verder uitrollen van onze
Informatisering & Automatisering kalender. Hierdoor krijgen we steeds betere instrumenten om de
informatievoorziening up to date te brengen. Uiteraard betrekken en trainen we onze medewerkers
hierbij.
Met de verdere implementatie van ons inkoopbeleid bij onderhoud worden we steeds afhankelijker van
een geringer aantal leveranciers. Dit is een bewuste keuze. We stellen in onze leveranciersselectie(s)
en continue beoordeling dan ook eisen aan de transparantie en financiële continuïteit. Ondanks dat
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kan het altijd zijn dat één van onze leveranciers omvalt. We anticiperen hierop doordat we altijd
rekening houden met een scenario waarbij we een leveranciers moeten vervangen.
Bij onze investeringen schatten we de risico’s van kostenoverschrijding (zowel kans als impact) op
gemiddeld in. Voor zowel nieuwbouw als verbeteringen gaan we voort op de ingeslagen weg naar
professioneel opdrachtgeverschap. We doen minder zelf en ketenpartners doen waar ze goed in zijn.
Daarmee kunnen wij onze aandacht richten op de voorkant van projecten, waar ook de meeste risico’s
worden gelopen. Met een goed onderbouwde portefeuille- en complexstrategie waarin we
maatschappelijk en financieel rendement per project in beeld hebben, zijn we in staat onze
volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren en de projectrisico’s te beheersen.
De liquiditeitsrisico’s die horen bij vastgoedprojecten zijn relatief hoog door de afhankelijkheid van
externe partijen. De impact per project is laag. We ondervangen dit risico door een nauwe
samenwerking tussen onze projectleiders, de projectcontroller en onze treasurer. Samen met onze
ketenpartners blijven we de kwaliteit van onze meerjarenonderhoudsbegroting verbeteren. Na iedere
ingreep wordt een nieuw onderhoudsscenario voor het betreffende complex bepaald.
De kans van scherpe rentefluctuaties achten we gemiddeld maar als dit zich voordoet, is de impact
hoog. We beheersen de financieringsrisico’s door een passende leningenportefeuille (qua
samenstelling en looptijden) met scherpe rentetarieven. Dit is de belangrijkste opgave voor onze
treasurycommissie. Daarnaast hebben we de wens gebruik te blijven maken van de
borgingsfaciliteiten binnen de volkshuisvesting. Dat betekent dat we nadrukkelijk focussen op
compliance met de WSW-normen en de toewijzingscriteria. In 2016 hebben wij dan ook 97% (2015:
94%) van de nieuwe huurcontracten gesloten met huurders uit de primaire doelgroep.
Financiële verslaggeving is afhankelijk van schattingen
In de jaarrekening lichten we toe waar we in de rapportage afhankelijk zijn van schattingen. Dit geldt
vooral voor het vastgoed waarvan de waardering is gebaseerd op taxaties met een schattingsinterval
van 5-10%. Daarnaast bestaat er een inherent rapportagerisico: het risico dat onjuiste of onvolledige
informatie wordt verstrekt. Gezien de aard van onze activiteiten, focus op de volkshuisvestelijke
doelstelling en continuïteit, achten wij dit risico laag. Onze administratieve organisatie is er mede op
gericht dit risico tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Primair gaat dit om de aanwezigheid van
elementaire functiescheidingen en (geautomatiseerde) controles in ons informatiesysteem. Daarnaast
worden expliciete interne controles op de betrouwbaarheid van verstrekte informatie uitgevoerd.
Verder rapporteert onze externe accountant zijn bevindingen over de door hem uitgevoerde controles.
Prestatie- en risicomanagement verder geïntegreerd
In 2016 hebben we het prestatie- en risicomanagement meer geëxpliciteerd. Dit komt tot uiting in
interne rapportages waarin beter verband wordt gelegd tussen de gerealiseerde doelstellingen en de
daarmee verbonden risico’s. We merken dat dit verhelderend werkt, maar ook dat het continu
aandacht vraagt. In 2017 gaan we verder met deze ontwikkeling.

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2016

Pagina 28 van 107

Pagina 28 van 105

Samenvatting prestaties ‘Scherper sturen’ afgezet tegen de doelstellingen

ü= gehaald

Ø = gehaald na 31/12/16

û = niet gehaald

Onderwerp

Doelstelling

Vastgoedsturing

We nemen een assetmanagementmodule in gebruik.

ü

Wij stellen complexbeheerplannen op waarin de kaders voor het
vastgoedbeheer op operationeel niveau zijn vastgelegd.
Wij passen de organisatie aan het Detailontwerp organisatie
herinrichting uit 2014 aan.
We realiseren de projectenkalender I&A.
• Completeren implementatie AX
• Vernieuwen website
• Uitbreiding rapportagemogelijkheden

ü

Organisatie
Informatisering

Herzieningswet

Score

Wij realiseren het stappenplan en dienen een voorstel in voor de
splitsing daeb/niet-daeb.
Wij passen de governance-structuur aan de nieuwe Woningwet en
de nieuwe Aedes governancecode aan.
Wij waarderen ons vastgoed op marktwaarde.

Tabel 9:
9:Prestaties
PrestatiesScherper
Scherpersturen
sturen
Tabel
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Figuur 12: Ontwikkeling Interest coverage ratio
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We realiseren onze begroting
Voor 2016 was een positief resultaat van € 11,3 miljoen inclusief € 11,2 miljoen negatieve
waardeveranderingen begroot. Het jaarresultaat over 2016 laat met € 123,8 miljoen (positief) een
ander beeld zien. De afwijkingen bestaan in waarderingsverschillen, als gevolg van de doorgevoerde
stelselwijziging. Dit heeft vooral effect op de gepresenteerde waardeveranderingen (€ 115,6 miljoen
positiever), en het resultaat uit verkoop (€ 2 miljoen negatiever). Het operationele resultaat (het
resultaat uit de exploitatie van het vastgoed minus de rentelasten) is met € 23,3 miljoen nagenoeg
gelijk aan de begroting (€ 23,5 miljoen).
In onderstaande figuur wordt de besteding van onze huurinkomsten per woning per maand
weergegeven. Hieruit blijkt dat het saldo uit exploitatie in 2016 tezamen met nieuwe leningen direct is
aangewend voor investeringen in nieuwbouw en verbeteringen.

Figuur 13: Huishoudboekje
Figuur 13: Huishoudboekje
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activiteiten van de Stichting Servicepunten De Ronde Venen. In 2016 bedroeg de bijdrage aan de
Stichting Servicepunten € 143.000 (2015: € 130.000). De directeur-bestuurder van GroenWest heeft
zitting in de Raad van Toezicht van de Stichting. In 2016 hebben wij besloten onze deelname in deze
verbinding te beëindigen. Dit wordt in 2017 geëffectueerd.
Financiële ondersteuning buitenlandse instellingen
GroenWest staat garant voor leningen ten bedrage van totaal € 0,7 miljoen (2015 € 0,8 miljoen) die de
Bank
Nederlandse
Gemeente
heeft verstrekt
aan devan
Stichting
International
fordie de
GroenWest
staat garant
voor leningen
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totaal €Dutch
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(2015 Guarantees
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(DIGH). DitGemeente
betreft sociale
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en Armenië.for
Bank Nederlandse
heeftwoningbouwprojecten
verstrekt aan de Stichting
Dutch International
Housing (DIGH). Dit betreft sociale woningbouwprojecten in Nicaraqua, Roemenië en Armenië.
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Een nadere toelichting op deze garantstelling en de waardering daarvan is
opgenomen in
de
jaarrekening onder voorzieningen (4.10.8) en niet uit de balans blijkende verplichtingen (4.10.11).
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Woerden, 23 mei 2017
Woerden, 23 mei 2017
Bestuur GroenWest
Bestuur GroenWest
Origineel getekend door mevrouw drs. K.L. Verdooren MBA
Origineel getekend door mevrouw drs. K.L. Verdooren MBA
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2. Verslag van de Ondernemingsraad
De rode draad door het OR-jaar heen was de organisatieontwikkeling. Bespreekpunten in de
overleggen tussen de Ondernemingsraad en het bestuur waren de voortgang van de reorganisatie, de
werkdruk, de stand van zaken met betrekking tot de voornemens uit ons ondernemingsplan, de
samenvoeging van de afdelingen KCC en Huurincasso, de inrichting van de control-functie, de
wijzigingen op de afdeling Vastgoedadvies, de overgang van de afdeling I&A naar ICT en de
ketensamenwerking (RGS en Design & Build).

Samenstelling Ondernemingsraad
In de loop van 2016 hebben twee OR-leden GroenWest verlaten. Via tussentijdse verkiezingen zijn de
opengevallen zetels weer ingevuld. Per 1 januari 2017 heeft wederom een OR-lid GroenWest verlaten
en we hopen ook deze zetel begin 2017 weer in te kunnen vullen.

Instemming en advies
We hebben in 2016 vier instemmingsverzoeken ontvangen van het bestuur, conform de Wet op de
Ondernemingsraden (WOR) en de OR heeft na goed overleg ingestemd met al deze verzoeken:
•
•
•
•

de invoering van een 4x9-werkrooster;
het gewijzigde personeelshandboek;
de invoering van gedifferentieerd belonen;
het aangepaste agressieprotocol.

Daarnaast ontvingen wij in 2016 twee adviesaanvragen vanuit de Raad van Commissarissen, met
betrekking tot de herbenoeming van Karin Verdooren als directeur-bestuurder en de herbenoeming
van de heer Dijkstra als lid van de RvC. De OR heeft op beide adviesaanvragen positief geadviseerd.

Onderwerpen van gesprek
Er zijn diverse onderwerpen besproken zonder dat daar een instemmingsverzoek of adviesaanvraag
aan ten grondslag lag. Het betrof onder andere de volgende punten:
•
•
•
•
•
•
•

de klantbeloften;
het gezondheidsonderzoek;
werving en selectie;
het jaarverslag 2015 en het jaarplan 2016;
tijd- en plaats-onafhankelijk werken;
het beoordelingssysteem en het beloningsbeleid;
profiel vertrouwenspersoon en invulling vacature vertrouwenspersoon.

Ontwikkeling
In oktober hebben we een 2-daagse trainingssessie gedaan onder begeleiding van een kundige
trainer van RMVO Medezeggenschap. De inhoud van deze training was:
•
•
•
•

Inzicht in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR): hoe kunnen wij als OR effectief omgaan
met de WOR?
Focus, taakverdeling en werkwijze van de OR: welke rol willen wij spelen?
Onderhandelen (proces en technieken): wat is de kunst van het onderhandelen?
Argumenteren en overtuigen: hoe kunnen wij onze standpunten helder formuleren en
overbrengen?
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De OR heeft in het verslagjaar opnieuw deelgenomen aan het regionaal kennisnetwerk voor
ondernemingsraden binnen woningcorporaties. Doel van dit netwerk is het delen van kennis, het leren
van elkaars ervaringen, het bespreken van nieuwe onderwerpen en (waar nodig) het gezamenlijk
volgen van trainingen.

Contact met Raad van Commissarissen
Naast de eigen overleggen en de reguliere overleggen met het bestuur, heeft de Ondernemingsraad
ook diverse keren overleg gevoerd met een delegatie van de RvC. Ook hebben wij een
kennismakingsgesprek gehad met het nieuwe RvC-lid.
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3.

Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij
GroenWest. Ook staat de raad als sparringpartner het bestuur met advies terzijde en is werkgever van
het bestuur. In 2016 heeft de raad veel aandacht besteed aan de implementatie van de nieuwe
Woningwet, zoals de nieuwe cyclus van prestatieafspraken en bod op de woonvisie, het
‘scheidingsvoorstel’ maar ook het vernieuwen van de statuten, reglementen en het nieuwe reglement
financieel beleid en beheer. De visie op toezicht is verder uitgewerkt en vastgesteld. Er is een
integriteitsmelding onderzocht en deze werd niet houdbaar bevonden. Belangrijke punten waren
verder de herbenoeming van de directeur-bestuurder en werving van een nieuw lid voor de raad.

Over besturen en toezicht houden
De Governancecode en de herziene Woningwet
De Raad van Commissarissen hecht groot belang aan goed, verantwoord en transparant bestuur en
toezicht en ziet erop toe dat GroenWest de principes van de Governancecode naleeft en de
bepalingen van de Woningwet op de juiste wijze implementeert.
Verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen
3.1.2.1 Toezichthouder, werkgever, adviseur/klankbord
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en de
algemene gang van zaken binnen GroenWest. De raad adviseert het bestuur gevraagd en
ongevraagd, is verantwoordelijk voor de (her)benoeming, eventuele schorsing en ontslag van het
bestuur en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. De Raad van Commissarissen geeft de
accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening voor de
visitatie goed.
3.1.2.2 Legitimatie
De Raad van Commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn
omschreven. In het reglement Raad van Commissarissen staat zijn werkwijze beschreven. Hierin is
ook opgenomen dat de raad met commissies werkt, de remuneratiecommissie en de auditcommissie.
De commissies adviseren de raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de
besluitvorming van de raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door
de raad onverlet.
3.1.2.3 Toezichtskader
Bij het uitoefenen van zijn taken hanteert de Raad van Commissarissen een toezichts- en
toetsingskader. Dit bestaat, onder andere de Governancecode, de statuten, het reglement Raad van
Commissarissen, het bestuursreglement, het verbindingenstatuut, het treasurystatuut en financieel
kader en de integriteitsbeleid- en klokkenluidersregeling. Daarnaast omvat het de besturings- en
beheersingskaders, zoals onder andere het ondernemingsplan, het meerjareninvesteringsplan, het
vastgoed- en huurbeleid, het uitvoeringsprogramma 2014-2018 en het activiteitenplan, de
(meerjaren)begroting, investeringsstatuut en het treasury-jaarplan.

Verslag vanuit de toezichthoudende rol
Eigen visie op toezicht
In 2016 heeft de raad zijn eigen visie op toezicht uitgewerkt in twee sessies met externe begeleiding.
De raad heeft zijn visie op de maatschappelijke rol en opdracht van GroenWest en zijn visie op
toezichthouden beschreven. De Raad van Commissarissen van GroenWest richt zich bij zijn toezicht
vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, visie en
missie van de corporatie en uitgewerkt in het ondernemingsplan. Bij de vervulling van hun taak richten
de commissarissen zich naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk
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belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden, primair de bewoners en
woningzoekenden en de gemeenten in het werkgebied van GroenWest. Daarbij hanteert de raad vijf
uitgangspunten:
•
•
•
•
•

Een gezamenlijke en eenduidige visie op de maatschappelijke rol en opdracht van GroenWest.
Vertrouwen in het bestuur met respect voor rollen en verantwoordelijkheid van bestuur en
toezichthouder.
Passend samenspel met de directeur-bestuurder.
Proactief opereren.
Aandacht voor cultuur en gedrag binnen de RvC.
Toezicht op strategie

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de inhoud van de strategie van GroenWest en de
mate waarin deze wordt gerealiseerd. In het activiteitenplan zijn de concrete voornemens voor 2016
verwoord. De raad volgt de voortgang via de RvC-vergaderingen, door onder andere de
verantwoording in de kwartaalrapportages en gesprekken met de directeur-bestuurder en
medewerkers in de organisatie.
In september 2016 is in een strategiesessie stilgestaan bij de uitvoering van de strategische
voornemens uit het Ondernemingsplan ‘Zakelijker worden om sociaal te blijven 2014-2018‘. De
conclusie van deze ‘midterm review’ is positief: de organisatie ligt op koers en stuurt waar nodig bij. Dit
geldt bijvoorbeeld bij klanttevredenheid en ontwikkeling van de bedrijfslasten. De ontwikkelingen in de
externe omgeving geven geen aanleiding om de koers drastisch te verleggen. De themabijeenkomst
van december was gewijd aan vastgoedsturing.
Toezicht op implementatie Woningwet
GroenWest gebruikt voor de implementatie van de nieuwe woningwet haar plan van aanpak. De raad
heeft zich meermaals laten informeren over de voortgang van de implementatie en heeft
geconstateerd dat de Woningwet en het bijbehorende overgangsrecht op de juiste wijze wordt
geïmplementeerd. Als instrumenten hierbij hanteert de raad de managementrapportages, de
compliance kalender Governancecode (die twee maal per jaar wordt besproken) en de bespreking (en
waar van toepassing goedkeuring) van de uitwerking van specifieke onderwerpen.
In 2016 zijn de statuten en reglementen aangepast en goedgekeurd door de Autoriteit
Woningcorporaties. Ten slotte is het reglement financieel beleid en beheer opgesteld (en goedgekeurd
door de Autoriteit) en is het verbindingenstatuut herzien. Daarnaast stonden de scheiding van
daeb/niet-daeb, de versterking van de positie van huurders en gemeenten en de woningmarktregio’s
centraal.
Toezicht op financiële en operationele prestaties en beheersing van risico’s
De Raad van Commissarissen heeft een auditcommissie. Deze commissie rapporteert haar
bevindingen aan de Raad van Commissarissen en adviseert de directeur-bestuurder onder andere
over financiën, prestatie- en risicomanagement (inclusief interne beheersing) en treasury. De
auditcommissie bespreekt het werkplan van de bedrijfscontroller en de rapportages over de voortgang
daarvan. De bedrijfscontroller informeert de raad gevraagd en ongevraagd bij belangrijke afwijkingen.
Ten slotte bespreekt de auditcommissie het auditplan van de accountant en geeft hiervoor input.
In de auditcommissie zijn de jaarrekening 2015, het jaarverslag 2015 en het accountantsverslag
besproken met de directeur-bestuurder in het bijzijn van de accountant (Deloitte). Voorafgaand aan de
RvC-vergadering op 29 maart 2016 heeft het jaarlijks gespreken tussen de raad en de accountant
plaatsgevonden (buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder). Daarnaast zijn in de
auditcommissie als voorbereiding op de verantwoording over 2016 onder andere het auditplan 2016
(en de opdracht aan de accountant) en de managementletter 2016 op basis van de interim-controle
besproken. De begroting 2017, inclusief de meerjarenprognose zijn op 22 november door de raad
goedgekeurd.
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Via de kwartaalrapportages ontvangen de Raad van Commissarissen en de auditcommissie informatie
over de ontwikkeling van de financiële en niet-financiële prestaties.
Onder andere op basis van informatie van de accountant en het bestuur komt de Raad van
Commissarissen tot het oordeel dat GroenWest de risico’s in de realisatie van de doelstellingen
afdoende beheerst.
Toezicht op maatschappelijke en volkshuisvestelijke prestaties
3.2.5.1 Algemeen
De Raad van Commissarissen is in 2016 periodiek geïnformeerd over de (voortgang in de)
prestatieafspraken met de diverse gemeenten in het werkgebied van GroenWest. In het jaarverslag
2016 en in de begroting 2017 worden de prestaties en ontwikkelingen per gemeente beschreven.
Een aantal belangrijke prestaties van de organisatie wil de raad noemen:
•
•
•
•
•
•
•

de focus van de organisatie op klantgerichtheid is groot;
op de goede weg met het verbeteren van de klanttevredenheid, KWH-score 7,5;
de reductie bedrijfslasten gaat goed: een A-score in de Aedesbenchmark;
de oplevering van 143 nieuwe woningen, waaronder de start en oplevering van 52 wooneenheden
voor statushouders in Stadspoort Woerden;
groot onderhoud: 300 woningen opgeleverd;
de implementatie van Woningwet is goed verlopen (scheidingsvoorstel daeb/niet-daeb,
marktwaarde en aanpassen Governance-structuur)
de duurzaamheidsambities worden waargemaakt: 1580 labelstappen en programma
zonnepanelen.

3.2.5.2 Klachtenbehandeling
Op 29 maart 2016 is het jaarverslag van de geschillencommissie besproken in de vergadering van
Raad van Commissarissen.
Toezicht op de stakeholderdialoog
In november 2016 is een bijeenkomst georganiseerd met belanghouders uit de verschillende
gemeenten in het werkgebied. Deze bijeenkomst is bijgewoond door leden van de raad. Het thema
van de bijeenkomst was het gezamenlijk bespreken van de verdringing op de woningmarkt en
verkennen van oplossingsrichtingen. De huurderscommissarissen voerden regelmatig overleg met de
huurdersvereniging en de ondernemingsraad en woonden de jaarlijkse bijeenkomst met de
bewonerscommissies bij. Voor de herbenoeming van de directeur-bestuurder zijn er met diverse
externe stakeholders gesprekken gevoerd evenals met de huurdersvereniging, de ondernemingsraad
en de leden van het MT.
Toezicht op verbindingen
GroenWest neemt deel in een beperkt aantal verbindingen. In 2016 is het verbindingenstatuut herzien.
Daarbij zijn de aanpassingen verwerkt die nodig waren vanuit de Woningwet en die uit de eigen
evaluatie in 2015 naar voren kwamen.
Opdrachtgeverschap externe accountant
Deloitte is de externe accountant van GroenWest. In 2016 is de relatie met de accountant door de
raad geëvalueerd. De benoeming in 2014 was aanvankelijk beperkt tot twee jaar om partijen scherp te
houden. De uitkomst van de evaluatie is positief. Besloten is om Deloitte ook voor de periode 2017 tot
en met 2018 aan te stellen.
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De jaarlijkse contacten met de accountant verlopen als volgt:
Wat

AC

RvC

Auditplan accountant

Telefonisch contact voorzitter
AC met accountant;

Geen contact, auditplan ter
informatie aan RvC.

Bespreking auditplan in AC
Managementletter

Accountant bij bespreking
aanwezig

Bespreking zonder aanwezigheid
accountant

Accountantsverslag (Rapportage
Jaarrekening / jaarverslag)

Accountant bij bespreking
aanwezig

Accountant bij bespreking
aanwezig

Gesprek RvC / accountant
zonder directeur-bestuurder

Geen

Accountant spreekt jaarlijks met
RvC zonder bestuur (voorafgaand
aan bespreking accountantsverslag
bij de jaarrekening)

Tabel
Tabel 10:
10: Verloop
Verloop contacten
contacten accountant
accountant

Raad van Commissarissen in werkgeversrol
Invulling werkgeversrol bestuur
De Raad van Commissarissen vervult de werkgeversrol van de directeur-bestuurder. Mevrouw
Verdooren is als directeur-bestuurder in dienst getreden op 1 december 2012 met een benoeming
voor vier jaar. Dit verslagjaar heeft de herbenoemingsprocedure plaatsgevonden, resulterend in een
positieve zienswijze van de AW. Mevrouw Verdooren is herbenoemd per 1 december 2016 voor een
periode van 4 jaar. De beloning van de directeur-bestuurder is conform de Sectorbrede Beloningscode
Bestuurders Woningcorporaties en de Wet Normering Topinkomens. Aan de directeur-bestuurder zijn
geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt. In het afgelopen jaar is er geen sprake
geweest van tegenstrijdige belangen dan wel transacties waarin tegenstrijdige belangen zouden
kunnen spelen met betrekking tot de directeur-bestuurder.
De remuneratiecommissie heeft in januari 2016 een beoordelingsgesprek gevoerd met de directeurbestuurder aan de hand van het bestuursprestatiecontract. Daarvoor heeft zij mede gebruik gemaakt
van input van de stakeholderscommissie uit de gesprekken met de ondernemingsraad, het
managementteam, het bestuur van Huurdersvereniging Weidelanden en diverse externe stakeholders.
Over dit gesprek is gerapporteerd aan de voltallige RvC eind januari 2016.
De Raad van Commissarissen is tevreden over het functioneren van de directeur-bestuurder in 2016.
De raad is de directeur-bestuurder erkentelijk voor haar inzet, wijze van (samen)werken en oog voor
belangen van verschillende actoren.
Drs. K.L. (Karin) Verdooren, geboren 19 oktober 1962
Functie
Directeur-bestuurder
Benoemd
1 december 2012 voor 4 jaar tot en met 30 november 2016
Herbenoemd voor 4 jaar per 1 december 2016
Bezoldiging (volgens de
€ 132.492 vast inkomen
WNT)
€
4.537 loon in natura (auto) minus eigen bijdrage
€ 26.409 pensioenlasten werkgever
PE-punten 2015-2017
196
Nevenfuncties
Lid dagelijks bestuur van Stichting Woonruimteverdeling Utrecht
Lid Raad van Toezicht van Stichting Servicepunten Wonen, Welzijn
Zorg De Ronde Venen
Lid landelijk taskforce woonoverlast
Bestuurslid Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties.
Tabel
Gegevensdirecteur-bestuurder
directeur-bestuurder
Tabel 11:
11: Gegevens
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Organisatiecultuur
De raad ziet een open en integere cultuur in de organisatie waarbinnen ruimte is voor reflectie en
tegenspraak. Het bestuur en het managementteam zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en de
bijdrage daarbij aan de gewenste organisatiecultuur. Integriteit is belangrijk en het managementteam
is actief in het uitvoeren en doorleven van haar integriteitsbeleid.
In april 2015 ontving GroenWest een anonieme brief, waarin melding werd gemaakt van mogelijk nietinteger handelen. Naar aanleiding daarvan heeft een onafhankelijk extern bureau van de directeurbestuurder opdracht gekregen voor het uitvoeren van een diepgaand onderzoek. De conclusie van dit
onderzoek was dat de melding niet houdbaar is. In maart 2016 ontving de Raad van Commissarissen
een brief met dezelfde strekking als in april 2015. Hierop heeft de raad opdracht gegeven aan een
onafhankelijk extern bureau om een breder onderzoek uit te voeren. Conclusie van dit onderzoek is
dat ook deze melding niet houdbaar is. De accountant en de ILT zijn geïnformeerd over de resultaten
van beide onderzoeken. Naar aanleiding van de melding is de regeling nevenfuncties in de
integriteitcode aangescherpt. De afhandeling van de integriteitsmelding is intern geëvalueerd.

Over de Raad van Commissarissen
Samenstelling
De Raad van Commissarissen is pluriform samengesteld. Hij bestaat uit leden met specifieke
deskundigheid op terreinen als volkshuisvesting, financiën en bedrijfseconomie, vastgoedontwikkeling,
en management en organisatie. De raad borgt dat diverse leden ook een regionale binding hebben.
Naast hun specifieke deskundigheid zijn de leden op alle terreinen voldoende deskundig om de
hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. De leden zijn benoemd aan de hand van een
profielschets.
In maart 2015 heeft de raad besloten om de omvang (stapsgewijs) terug te brengen van zeven naar
vijf leden. Dit aantal is per 1 januari 2016 bereikt. Om deze overgang soepel te laten verlopen heeft de
raad bij zijn zelfevaluatie 2015 voorgesteld om de werving voor de vervanging van de heer Van
Oosten al begin 2016 op te starten. Hij was per 31 december 2016 aftredend en niet meer
herbenoembaar.
Het competentieprofiel is aangepast en is in overeenstemming met de wettelijke eisen. De werving
heeft plaatsgevonden op basis van het aangepaste functieprofiel voor RvC-leden van GroenWest. De
selectiecommissie bestond uit mevrouw Bergsma en de heer Dijkstra, twee leden namens de
huurdersvereniging en de directeur-bestuurder als adviseur. De commissie heeft specifiek
geselecteerd op kandidaten met een volkshuisvestelijke achtergrond en regionale binding.
De werving is extern begeleid. Mevrouw Huffstadt is per 1 januari 2017 benoemd op voordracht van
de Huurdersvereniging Weidelanden, nadat de ondernemingsraad is geïnformeerd en de Autoriteit
Woningcorporaties een positieve zienswijze heeft uitgebracht. Daarnaast heeft de raad in december
besloten tot herbenoeming van de heer Dijkstra per 2 april 2017 onder voorbehoud van een positieve
zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties.
De Raad van Commissarissen was in 2016 als volgt samengesteld:
Samenstelling Raad van Commissarissen Stichting GroenWest, per 31 december 2016
functie
termijn
Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H
Voorzitter
01-11-2014 tot 01-11-2018
De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS
Vicevoorzitter
02-04-2014 tot 02-04-2017 *h
Mevrouw drs. I.M.S. Frijters
Lid
01-01-2015 tot 01-01-2019 *h
De heer B. de Vries
Lid (op voordracht van
01-01-2016 tot 01-01-2020 *h
Huurdersorganisatie)
De heer J.J. van Oosten
Lid (op voordracht van
17-12-2012 tot 01-01-2017
Huurdersorganisatie)
* h=herbenoembaar
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Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H, geboren op 2 juni 1956
Functie
Voorzitter
Commissie / expertise
Remuneratiecommissie / Management en Organisatie / Governance
Benoemd
1 november 2010, herbenoemd 1 november 2014
Aftredend per
1 november 2018 (niet benoembaar)
PE-punten 2015-2016
41
Functie dagelijks leven
Leiderschapscoach en consultant
Nevenfuncties
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie De Kernen
in Hedel
Lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Rivierenland (OPO-R)
Bestuurslid International coach Federation Nederland
De heer J.J. van Oosten, geboren op 17 april 1945
Functie
Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)
Commissie / expertise
Organisatie en Volkshuisvesting
Benoemd
1 januari 2009 (RvC GroenrandWonen), 31 december 2010 (RvC
GroenWest), herbenoemd 17 december 2012
Aftredend per
1 januari 2017 (niet herbenoembaar)
PE-punten 2015-2016
10 (8 + 2 ontheffing)
Functie dagelijks leven
Voormalig directeur-bestuurder Stichting Mitros
Nevenfuncties
De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS, geboren op 12 mei 1962
Functie
Lid, vicevoorzitter vanaf mei 2015
Commissie / expertise
Voorzitter remuneratiecommissie / Vastgoed
Benoemd
2 april 2013
Aftredend per
2 april 2017 (herbenoembaar)
PE-punten 2015-2016
65
Functie dagelijks leven
Partner bij Real Return BV
Nevenfuncties
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonstichting SSW in De Bilt
Lid van het Investment Committee van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D)
Lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors.
Mevrouw drs. I.M.S. Frijters, geboren op 20 juni 1970
Functie
Lid
Commissie / expertise
Auditcommissie / Financieel-Economisch
Benoemd
1 januari 2015
Aftredend per
31 december 2018 (herbenoembaar)
PE-punten 2015-2016
51,5
Functie dagelijks leven
Zelfstandig organisatie adviseur & interim manager
Nevenfuncties
Voorzitter Financiële commissie van de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties (VTW).
Lid Raad van Toezicht ROC Nova College
Lid Raad van Commissarissen WoonVisie, lid Auditcommissie
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De heer B. de Vries, geboren op 13 september 1958
Functie
Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)
Commissie / expertise
Auditcommissie / Financieel-Economisch
Benoemd
1 januari 2016
Aftredend per
31 december 2019 (herbenoembaar)
PE-punten 2015-2016
16
Functie dagelijks leven
Managing director Finamar B.V. en exploitant van B&B Droomgaerd
Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Krimpenerwaard
Lid Raad van Commissarissen Trivire in Dordrecht, lid Auditcommissie
Lid Raad van Toezicht zorginstelling GGZ Breburg in Gilze-Rijen,
voorzitter Auditcommissie
Lid Raad van Commissarissen Stichting Humanitas Huisvesting
Tabel
samenstelling Raad
Raad van
vanCommissarissen
Commissarissen
Tabel 12: Toelichting op samenstelling
Functioneren
3.4.2.1 Integriteit en onafhankelijkheid
Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van GroenWest (conform artikel 30.6
van de Woningwet). Leden van de raad zijn onafhankelijk conform de criteria van de Governancecode
(bepaling III.22).
3.4.2.2 Aanspreekbaarheid
De raad hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Een ieder is uitgenodigd zich tot de raad te
wenden als daartoe aanleiding is.
3.4.2.3 Zelfevaluatie
Op 21 november 2016 heeft de zelfevaluatie van de raad plaatsgevonden. De RvC heeft in zijn
zelfevaluatie geconstateerd dat zijn kracht zit in het positieve klimaat binnen de raad en tussen raad
en bestuur: openheid en transparantie, ruimte en veiligheid, respectvol omgaan met elkaar en een
goede dialoog voeren. Deze evaluatie is extern begeleid en heeft plaatsgevonden zonder
aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Ter voorbereiding voerde de externe adviseur interviews
met iedere commissaris afzonderlijk en met de directeur-bestuurder. De raad heeft gedurende het jaar
twee sessies gehouden voor de uitwerking van zijn visie op toezicht. De resultaten daarvan zijn ook
gebruikt als inbreng voor de zelfevaluatie. Onderwerpen waren: relaties binnen de RvC en tussen RvC
en directeur-bestuurder, houding, passende afstand in toezicht en voldoende focus, invulling
klankbordrol voor directeur-bestuurder en organisatie, borging compliance, geschiktheidsmatrix AW,
permanente educatie en evaluatie individuele commissarissen.
3.4.2.4 Permanente educatie
Vier leden van de raad hebben in 2016 voldaan aan het Reglement Permanent Educatie van de
Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Eén afredend lid heeft ontheffing van de
commissie Permanente Educatie van de VTW gekregen in verband met zijn naderend vertrek en
persoonlijke omstandigheden. Tijdens de zelfevaluatie heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de
opleidingsbehoefte voor 2017.
Er zijn bijeenkomsten bezocht van onder meer de VTW. Leden hebben daarnaast deelgenomen aan
masterclasses, waaronder scenario’s voor niet-daeb-bezit, toezichthouden, toezicht op bouwen,
renovatie en onderhoud, risicoraamwerk en symposium nationaal instituut voor de bouw. Een van de
leden heeft zijn Programma voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit
Rotterdam afgerond en de voorzitter heeft een governance-opleiding gevolgd.
Bezoldiging van de raad
De raad heeft de honorering voor de voorzitter vastgesteld op € 18.000. Voor de overige leden is de
honorering vastgesteld op € 12.000 per lid. De honorering past binnen de Honoreringscode
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commissarissen van de VTW zoals ook opgenomen in de Aedes Governancecode Woningcorporaties
en de Wet Normering Topinkomens.
Naam
I.L. Bergsma MBA-H
E.A. Dijkstra MRE MRICS
J.J. van Oosten
B. de Vries
drs. I.M.S. Frijters
Totaal

Functie
Voorzitter
Lid, vicevoorzitter
Lid
LId
Lid

Honorering (ex. BTW)
€ 18.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 66.000

Tabel13:
13:Honorering
HonoreringRaad
Raad
van
Commissarissen
2016
Tabel
van
Commissarissen
2016
Vergaderingen en overleg
In het verslagjaar heeft de raad zeven keer vergaderd. De herziene Woningwet en de
Governancecode waren belangrijke aandachtspunten. Daarnaast zijn er enkele bijzondere
bijeenkomsten geweest, waaronder de zelfevaluatie, de visie op toezicht, de strategiesessie over de
uitvoering van de strategische voornemens uit het ondernemingsplan en de themabijeenkomst over
vastgoedsturing.
Eind juni zijn verschillende projecten groot onderhoud en sloop/nieuwbouw in het bezit van
GroenWest bezocht.
Er is maandelijks overleg tussen de voorzitter en de directeur-bestuurder. De voorzitter heeft in
overleg met de directeur-bestuurder de agenda vastgesteld. De belangrijkste onderwerpen tijdens de
(reguliere) vergaderingen waren:
•

Beleid
Onder meer goedkeuring van de bestuursbesluiten inzake de begroting en het activiteitenplan
2017, het bod aan de gemeenten op de woonvisie, prestatieafspraken met de gemeente Woerden
en gemeente Utrecht, statuten en diverse reglementen van Stichting GroenWest, en het
verbindingenstatuut

•

Goedkeuring
De Raad van Commissarissen heeft daarnaast zijn goedkeuring verleend aan onder meer de
volgende bestuursbesluiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Beleid bijzondere doelgroepen en daaraan verbonden afwegingskader zorgvastgoed
Beleid terugkoop Koopgarant
Bijsturing portefeuillebeleid
Terugtrekking uit verbinding Stichting Servicepunten De Ronde Venen per 1 juli 2017
Definitiefase Blok 6 Philadelphia, aankoop 32 zorgwoningen stationslocatie Woerden
Definitiefase Maria-Oord Vinkeveen
Definitiefase Groot Onderhoud
Definitiefase ThuisHuis Mauritsstraat Woerden
Budget definitiefase plint Maria-Oord Vinkeveen
Sloop/nieuwbouw Wijk Achter ‘t Spoor Vleuten
Huisvesting statushouders Hofpoort Zuwe Woerden
Definitiefase Groot Onderhoud Demmerik/Wilgenlaan Vinkeveen
Uitvoering van het programma zonnepanelen 2017 t/m 2021

Verslaglegging
Onder meer goedkeuren jaarverslag 2015 inclusief de accountantsrapportage en
controleverklaring en décharge aan de directeur-bestuurder voor het gevoerde beleid 2015, de
kwartaalrapportages, het jaarverslag Geschillencommissie, de rapportages van de
bedrijfscontroller, de managementletter van de accountant en evaluatie treasury jaarplan 2015 en
de oordeelsbrief Autoriteit Woningcorporaties.
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•

Interne zaken
Onder meer de bezetting van de commissies RvC en benoeming van de heer Dijkstra als
vicevoorzitter, de werving en selectie nieuw lid RvC: huurdercommissaris, remuneratieverslag
2015, matrix van RvC-competenties, beloning RvC 2016 en gevolgen wetswijzigingen WBDA,
goedkeuren van reglementen Bestuur, RvC, auditcommissie en remuneratiecommissie.
Vaststellen van de visie op toezicht, de zelfevaluatiebijeenkomst van de Raad van
Commissarissen, de permanente educatie voor commissarissen, de beoordeling van de directeurbestuurder, het bestuursprestatiecontract 2016 en de herbenoeming directeur-bestuurder,
compliance kalender en de Governancecode.

•

Informatievoorziening
De raad heeft jaarlijks overleg met de bedrijfscontroller, bij afwezigheid van directeur-bestuurder.
Gesprekspunten waren de interne kritische houding t.a.v. informatievoorziening, zorgvuldige
voorbereiding van besluitvorming en risicobeheersing en control. Verder is de raad geïnformeerd
via beleidsstukken en commentaren van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders
Woningcorporaties. Ook beleidsstukken, informatie en commentaren van deskundigen op het
gebied van volkshuisvesting hebben voorzien in de informatiebehoefte van de raad.

Alle besluiten worden geregistreerd en zijn inzichtelijk voor de accountant en de inspectie en bij de
visitatie. De besluitenlijst wordt, net als het verslag, tijdens een volgende vergadering vastgesteld.
Vergaderingen van de commissies
De Raad van Commissarissen had in 2016 de remuneratie- en auditcommissie. Contacten met
stakeholders worden verdeeld onder de leden van de raad.
•

Remuneratiecommissie
In 2016 bestond de remuneratiecommissie uit de heer Dijkstra (voorzitter) en mevrouw Bergsma.
De remuneratiecommissie heeft het beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder gevoerd.
Ze heeft de besluitvorming van de raad over de beoordeling, beloning en herbenoeming van de
directeur-bestuurder en de vergoeding van de raad voorbereid, evenals hieraan gerelateerde
onderwerpen. Daarnaast is gesproken over de sollicitatieprocedure en werving van een nieuwe
commissaris, het opleidingsbeleid en de voorbereiding van de zelfevaluatie.

•

Auditcommissie
De auditcommissie bestond in 2016 uit mevrouw Frijters (voorzitter) en de heer De Vries. De
commissie is zesmaal bijeen geweest, waarvan twee themasessies, namelijk over het
scheidingsvoorstel en over treasury.

•

Contacten met stakeholders
De raad heeft vaste contactpersonen voor de huurdersvereniging en de ondernemingsraad. De
heren Van Oosten en De Vries onderhielden zowel contact met de huurdersvereniging als de
ondernemingsraad. In 2016 zijn zij driemaal aanwezig geweest bij een vergadering van
huurdersvereniging Weidelanden. De belangrijkste onderwerpen waren de werving van een
nieuwe huurdercommissaris en de herbenoeming van de directeur-bestuurder, de huurverhoging
2016, het jaarverslag, scheidingsvoorstel daeb/niet-daeb-bezit, de begroting en het versterken van
de huurdersvereniging.
De RvC-leden hebben in het verslagjaar driemaal overleg gevoerd met de ondernemingsraad.
Belangrijkste onderwerpen waren de organisatieontwikkeling, het jaarverslag, de benoeming van
een nieuw RvC-lid en de herbenoeming van de directeur-bestuurder.

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2016

Pagina 47 van 107

Pagina 47 van 105

Tot slot
De middelen van GroenWest zijn uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting besteed.
Activiteiten hebben uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve van de volkshuisvesting en de
leefbaarheid, in overeenstemming met de statuten van de stichting. De woongelegenheden liggen
binnen het statutaire werkgebied. Op het gebied van beleggen en verbintenissen zijn geen risicovolle
posities ingenomen.
De raad en zijn individuele leden verklaren integer en onafhankelijk te hebben gehandeld conform de
hiertoe ondertekende integriteitsverklaring.
De Raad van Commissarissen bedankt alle medewerkers van GroenWest van harte voor hun inzet in
2016.
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4. Jaarrekening
Balans per 31 december 2016
(voor resultaatbestemming)

Ref.

Actief
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Licenties

4.10.1

Materiële vaste activa
Daeb-vastgoed in exploitatie
Niet-daeb-vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

4.10.2

Financiële vaste activa
Andere deelnemingen
Latente belastingvordering
Leningen u/g
Te vorderen BWS-subsidies

4.10.3

Som van de vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Overige voorraden

4.10.4

31-12-2016
* €1.000

31-12-2015
* €1.000

380
380

378
378

1.419.298
71.673
54.748
4.287
3.850
1.553.856

1.295.733
65.247
55.303
1.826
3.545
1.421.653

2.695
7.092
187
0
9.974

2.695
8.452
139
0
11.286

1.564.210

1.433.317

3.030
0
3.030

8.352
65
8.417

-

-

298
19
469
704
1.490

297
10
53
657
1.017

5.627

1.488

Onderhanden projecten
Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheid
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

4.10.5

Liquide middelen

4.10.6

Som van de vlottende activa
Totaal activa

Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2016

Pagina 49 van 105
Pagina 49 van 107

10.147

10.922

1.574.357

1.444.239

Ref.

Passief
Eigen vermogen
Overige reserves
Herwaarderingsreserve
Resultaat boekjaar

4.10.7

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering
Voorziening garantieverplichtingen
Voorziening reorganisatiekosten
Overige voorzieningen

4.10.8

Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen
Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

4.10.9

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden aan overheid
Schulden terzake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

4.10.10

Totaal passiva
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31-12-2016
* €1.000

31-12-2015
* €1.000

208.762
813.535
123.773
1.146.070

191.762
726.994
103.541
1.022.297

8.135
476
497
9.108

14.587
475
2
558
15.622

318.767
55.816
374.583

305.588
56.566
362.154

31.821
144
1.092
460
111
331
10.637
44.596

32.310
34
1.355
125
338
10.004
44.166

1.574.357

1.444.239

Winst-en-verliesrekening over 2016
2016
* €1.000

Ref.
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Onderhoudslasten
Ov. operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoed
Verkoopopbrengst vastgoed
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoed
Netto resultaat verkoop vastgoed
Overige waardeverandering vastgoed
Niet ger. waardeverandering vastgoed
Niet ger. waardever. vastgoed V.o.V.
Niet ger. waardever. bestemd voor verkoop
Waardeverandering vastgoed

4.11.1.1
4.11.1.2
4.11.1.3
4.11.1.4

4.11.2

4.11.3

Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten

4.11.4

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

4.11.5
4.11.6

Opbrengst van vorderingen vaste activa
Andere rentebaten opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

4.11.7

74.866
1.255
-1.276
-15.376
-19.266
-4.513
9.235
-41
-9.723
-13.573
117.018
776
227
405
-432

51
18
-12.415

104.448

-27

17.415
-46
-14.553
-14.178
101.371
795
597
418
-688

-12.346

4.11.8
4.11.9

-1.360
78

-1.282
123.773
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28.987

2.816

88.585

-270
-1.014
-1.380

125
44
-13.395

125.055

Resultaat na belastingen
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-529

73.529
1.265
-1.264
-15.752
-23.947
-4.844

-1.022
-1.159

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelnemingen

35.690

2015
* €1.000

-13.226
104.498

-1.035
78

-957
103.541

Kasstroomoverzicht
2016
* €1.000

(directe methode)
Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:
Huren
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten

74.412
1.179
547
96

Uitgaven:
Erfpacht
Personeelsuitgaven:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

76.234

2015
* €1.000
73.642
1.363
202
618
129

7
6.050
1.003
885

Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rente-uitgaven
Sectorspecifieke heffing
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid niet investeringsgebonden

7.938
15.644
9.791
12.811
70
9.121
405
55.787

Kasstroom uit operationele activiteiten

20.447

75.954
7

7.269
1.001
1.165

9.435
18.823
12.901
13.696
40
8.427
445
63.774
12.180

Investeringsactiviteiten

Ontvangsten materiële vaste activa:
Verkoopontvangsten bestaand bezit
Verkoopontvangsten woningen (VOV) na
inkoop
Verkoopontvangsten nieuwbouw
Verkoopontvangsten grond
(Des)investeringsontvangsten overig
Uitgaven materiële vaste activa:
Nieuwbouw
Verbetering bestaand bezit
Aankoop woon- en niet woongelegenheden
Nieuwbouw verkoop
Aankoop woningen(VOV) voor doorverkoop
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Financiële vaste activa
Uitgaven overig

1.685
7.517

10.239
4.829

528
820

1.617
600
715

15.507
18.896
592
3.490
805
245

12

Kasstroom uit (des)investeringen

10.550

39.535
-28.985
-12
-28.997

8.570
15.954
1.394
709
5.476
462
402

54

18.000

32.967
-14.967
-54
-15.021

Financieringsactiviteiten

Ontvangsten
Nieuw te borgen leningen
Uitgaven
Aflossing geborgde leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom
Liquide middelen per 01-01
Liquide middelen per 31-12
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45.000

40.675

32.310
12.690

38.025
2.650

4.140

-191

1.488
5.628

1.679
1.488

Algemene toelichting
Activiteiten
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Alle
bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.
GroenWest is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Wij hebben
specifieke toelating in de regio en zijn werkzaam binnen de juridische regelgeving van de Woningwet
(Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting). De statutaire vestigingsplaats is Woerden.
De activiteiten worden uitgevoerd vanuit de vestigingsplaats Woerden.
GroenWest staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30039900.
Regelgeving
De jaarrekening van GroenWest is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te
passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening opgesteld
volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting (RJ645).
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De bedragen in deze jaarrekening zijn x € 1.000 tenzij anders vermeld.
Activa en verplichtingen worden gewaardeerd op basis van historische kosten. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats 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.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
Vergelijking met voorgaand jaar en stelselwijziging
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
het voorgaande jaar met uitzondering van de wijzigingen zoals hierna beschreven.
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is
opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie
tegen de reële waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde staat moeten waarderen conform het door
de Minister voorgeschreven waarderingshandboek. GroenWest past de full-versie van het
waarderingshandboek toe. Voorheen werd het sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen
actuele waarde conform RJ 212 en het commercieel vastgoed in exploitatie conform RJ 213. Een
verdere uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de waardering van het vastgoed in exploitatie
wordt gegeven onder de grondslagen voor materiële vaste activa. De wijziging van de grondslag is in
de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve
methode. Dit betekent dat de cijfers per primo 2015 zijn herrekend naar de nieuwe grondslag. Deze
cijfers dienen als basis voor de vergelijkende cijfers en de cijfers over het boekjaar.
Hieronder wordt per balanspost toegelicht wat het effect van de stelselwijziging is.
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De waarde van de onroerende zaken in exploitatie heeft zich als volgt ontwikkeld:

Afschrijvingen
(des) investeringen
Herclassificatie
Autonome mutatie

Sociaal
vastgoed/
Daeb-vastgoed

Commercieel
vastgoed /
Niet-daeb
vastgoed

Totaal

564.671
-21.283
7.992
-470
12.247
563.157
34.819
697.757
1.295.733

82.599
2.786
4.407
4.349
94.141
-34.819
5.925
65.247

647.270
-21.283
10.778
3.937
16.596
657.298
703.682
1.360.980

Waarde 31-12-2014

Waarde 31-12-2015
Presentatiewijziging
Waarde effect stelselwijziging
Waarde 31-12-2015 na stelselwijziging

Door de nieuwe waarderingsgrondslag is ook de waarde van het vastgoed in ontwikkeling (ultimo
2015 € 1,1 miljoen) en de voorziening voor onrendabele investeringen (ultimo 2015 € 17,8 miljoen)
veranderd (€ 1,8 miljoen respectievelijk € 14,6 miljoen); per saldo een effect op het beginvermogen
2016 van € 3,9 miljoen (positief).
Verder is de latentie voor het verschil in waardering van de ingerekende verkopen geëlimineerd en is
er een latentie getroffen voor het ongerealiseerd verlies verkoop onder voorwaarden en een latentie
voor het verschil in waardering van de voorraad; per saldo een effect op het beginvermogen 2016 van
€ 1,3 miljoen (positief).
In het beginvermogen 2016 is ook de waardering van de deelneming aangepast met € 0,8 miljoen
(naar € 2,6 miljoen). Dit betreft onze deelneming in CV Uithof III die wordt gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere actuele waarde.
Het eigen vermogen neemt toe door de waardering van de onroerende zaken in exploitatie tegen een
hogere marktwaarde dan bij toepassing van de bedrijfswaarde. Het effect op het resultaat wordt
veroorzaakt doordat bij de nieuwe waardering niet wordt afgeschreven op marktwaarde en alle
(autonome) mutaties in de marktwaarde worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. Ter indicatie
van het effect op het resultaat; in 2015 bedroegen de afschrijvingen € 21 miljoen en de hogere
waardeveranderingen in het vastgoed bedroegen € 82 miljoen en de afname van de actieve
belastinglatentie bedraagt € 0,8 miljoen (negatief). Tezamen leidt dit tot een positief resultaateffect van
€ 103 miljoen in 2015.
Op basis van deze cijfers kan het cumulatieve effect van de stelselwijziging worden berekend. Dit
effect is als volgt:
€ Toelichting
Vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling
Latente belastingvordering
Deelneming
Voorziening onrendabele investeringen
Cumulatief effect vermogen 1 januari 2016

703.682 Marktwaarde is hoger dan bedrijfswaarde
689 Marktwaarde is hoger dan bedrijfswaarde
2.829 Voornamelijk door het vormen van een latentie
voor de afschrijvingen MVA in exploitatie
776 Waardering tegen verkrijgingsprijs
3.178 Marktwaarde is hoger dan bedrijfswaarde
711.154

Effect op resultaat 2015

102.879 Alle waardemutaties in het resultaat verwerkt

Het cumulatieve effect van de stelselwijziging (€ 711,1 miljoen) is verwerkt in het vermogen ultimo
2015. Dat bedroeg op basis van oude waarderingsgrondslagen € 311,1 miljoen. Tezamen met het
cumulatieve effect van de stelselwijziging bedraagt het beginvermogen 2016 € 1.022.3 miljoen. Ter
vergelijking zijn de cijfers 2015 in deze jaarrekening aangepast. Voor het verloop van het vermogen in
2015 leidt dit tot de hierna volgende aanpassingen.
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2015
Eigen vermogen 31-12-2014
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)
Herrekend eigen vermogen 1 januari 2015
Resultaat boekjaar
Voor stelselwijziging
Effect stelselwijziging
Resultaat boekjaar na stelselwijziging
Eigen vermogen 31 december 2015

307.047
611.709
662
102.879

918.756

103.541
1.022.297

Presentatiewijziging
Vastgoed in exploitatie
Gelijk met de wijziging van het stelsel van waardering is ook de indeling van sociaal en commercieel
vastgoed aangepast naar de vereisten uit de Woningwet in zogenaamd daeb- en niet-daeb-vastgoed
in exploitatie. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast. Gebaseerd op de nieuwe marktwaarde in
verhuurde staat, leidt dit tot een verschuiving van € 35 miljoen van commercieel vastgoed naar daebvastgoed. Deze verschuiving heeft geen effect op het eigen vermogen.
Indeling winst-en-verliesrekening
Met ingang van 2016 hanteren wij, op grond van de Woningwet, het functionele model voor de winsten-verliesrekening. Tot en met 2015 was dat nog het categorale model. De vergelijkende cijfers zijn
hierop aangepast. Met het functionele model worden de resultaten per soort activiteit (exploitatie,
ontwikkeling, verkoop, leefbaarheid, waardeveranderingen, financiering en overige) inzichtelijk
emaakt. Het categorale model gaf vooral inzicht in de soorten kosten en opbrengsten. Deze wijziging
heeft geen effect op de hoogte van het totale resultaat.
In de toelichting op de winst-en-verliesrekening wordt naast de toelichting op de resultaten van de
activiteiten nu inzichtelijk gemaakt:
hoe de personeelskosten zijn opgebouwd;
welk bedrag aan afschrijvingen in het resultaat is begrepen; en
hoe de bedrijfslasten zijn verdeeld over de verschillende activiteiten.
Onzekerheid in het beginvermogen
Voor de toepassing van de marktwaarde ultimo 2016 maken wij gebruik van de full-versie volgens het
waarderingshandboek (zie 4.5.1.1). De waarde primo 2016 hebben wij benaderd met behulp van de
basisversie van hetzelfde handboek. De marktwaarde volgens de basisversie is volledig modelmatig
bepaald terwijl de full-versie meer is toegespitst op onze specifieke marktomstandigheden en de
waarde mede door een onafhankelijke taxateur is bepaald. De modelmatige benadering van de
basisversie is bedoeld om op portefeuille-niveau een goede marktwaarde te benaderen. De full-versie
is erop gericht de waarde per complex te bepalen. Hierdoor kunnen op complex-niveau en daarmee
op portefeuille-niveau relatief kleine verschillen in de beginbalans van 2016 ontstaan.
Verwerking verplichtingen
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 interne goedkeuring heeft plaatsgevonden en uitingen namens de
corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande
verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen.
De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de
toelichting op de balans is gespecificeerd.
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Materiële vaste activa
Vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat
Vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde gebaseerd op marktwaarde in
verhuurde staat. Deze marktwaarde wordt onder meer gebaseerd op beschikbare marktgegevens en
samengesteld door externe taxateurs. Wij laten jaarlijks een derde deel van het bezit taxeren door een
externe taxateur wat betekent dat elke verhuureenheid minimaal eens per drie jaren getaxeerd wordt.
De waardering tegen marktwaarde is gebaseerd op de relevante feiten en omstandigheden van de
markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het
waarderingshandboek (bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV)).
De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele
verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed. De overige (na de
contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de
markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn.
Als waardebegrip van de marktwaarde in verhuurde staat geldt de volgende definitie: de waarde
waartegen een onroerende zaak in de gebruiksstaat waarin die zich bevindt wordt overgedragen in
een situatie waarin partijen volledig geïnformeerd, prudent en niet onder enigerlei dwang handelen
(art. 1 lid 1 BTIV).
Vastgoed in exploitatie (daeb en niet-daeb)
Daeb-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs bij aanvang van het huurcontract
onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De
huurprijs van een woning bij aanvang van het huurcontract bepaalt of een woning tot de daebcategorie behoort of niet. De huur van een woning met een aanvangshuur onder de huurtoeslaggrens
kan door individuele huurstijging voorbij die grens stijgen. Deze woning blijft dan een daeb-woning.
Maatschappelijk vastgoed is onroerend goed 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.
Al het andere vastgoed in exploitatie wordt tot de niet-daeb-portefeuille gerekend.
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 resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen
de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed
in exploitatie waar de reserve betrekking op heeft.
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 GroenWest 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, rekening houdend met het verleende kortingspercentage.
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 GroenWest een
terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in
het economisch verkeer.
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Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde 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 VoV”.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve
van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht
en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering. Voorts wordt rente tijdens de
bouw toegerekend. 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.
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 ingebruikname. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat
deze zich voordoen.
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen in overige deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode of nettovermogenswaarde.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van
bijzondere waardeverminderingen (deelneming in CV de Uithof en WoningNet).
Belastinglatenties
Onder de financiële vaste activa zijn de actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover
het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze
actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij de discontering plaatsvindt tegen de
netto rente en hebben overwegend een langlopend karakter. De netto rente bestaat uit de voor
GroenWest geldende gemiddelde rente op langlopende leningenportefeuille onder aftrek van belasting
op basis van het belastingtarief voor de Vennootschapsbelasting. De actieve belastinglatentie heeft
betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering en
op de compensabele verliezen. De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen bestemd voor
de verkoop, langlopende schulden en afschrijving.
Voor het bezit zonder specifieke (verkoop) bestemming heeft GroenWest het beleid om in principe de
resterende boekwaarde in te brengen als onderdeel van de vervaardigingsprijs van het 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 van de toegelaten instelling, 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.
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Leningen u/g
De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde,
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Van de lening met betrekking tot de Starters Rente Regeling wordt de contant gemaakte waarde
opgenomen.
Te vorderen BWS-subsidie
De vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woninggebonden Subsidies toegezegde bedragen
(contante waarde van de uitbetalingen) wordt jaarlijks verminderd met de door de budgethouders
beschikbaar gestelde bedragen. De uitbetalingstermijn is afhankelijk gesteld van de disconteringsvoet
en beloopt vanaf de vaststelling van de subsidie maximaal 30 jaar. Het kortlopende deel van deze
post is opgenomen onder de vlottende activa.
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen, opgeleverd en nog niet verkocht en
wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
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.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft het onderhanden werk (onroerende zaken
onverkocht in aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 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.
Voorraad koopwoningen, bestaand bezit
De voorraad teruggekochte woningen welke verkocht waren onder voorwaarden en nog niet opnieuw
verkocht zijn (in de vrije verkoop), worden gewaardeerd tegen de taxatieprijs minus genormeerde
verkoopkosten. De woningen uit bestaand bezit, welke op balans datum leeg staan en verkocht gaan
worden in het komende boekjaar zijn gewaardeerd tegen taxatiewaarde minus genormeerde
verkoopkosten.
Voorraad Grond
De voorraad grond is gewaardeerd tegen de taxatiewaarde.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde, onder
aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Huurdebiteuren
Waardering geschiedt tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid gebaseerd op een statische benadering. Onder huurdebiteuren wordt de vordering van
huur op de zittende dan wel vertrokken huurders verstaan. Overige vorderingen, niet huur, op
huurders worden verantwoord onder overige debiteuren.
Overige vorderingen
Waardering geschiedt tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden.
Eigen vermogen
De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de oorspronkelijke boekwaarde op
basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs (exclusief afschrijving) en de marktwaarde van het
vastgoed in exploitatie waar de reserve betrekking op heeft, daar waar de marktwaarde hoger is dan
de boekwaarde. De herwaarderingsreserve wordt per waarderingscomplex bepaald.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die
op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die
kunnen worden gekwalificeerd als ”intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is
sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige
stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van
GroenWest rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake
indien de formalisering door het bestuur heeft plaatsgevonden.
Latente belastingvorderingen en –verplichtingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en
fiscale balanswaardering wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen
vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in mindering gebracht
de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse
verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar
zijn voor verrekening. De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering
in de jaarrekening en de fiscale waardering. De latentie is gewaardeerd tegen de contante waarde,
waarbij discontering plaatsvindt tegen de netto rente en hebben overwegend een langlopend karakter.
De opgenomen latentie heeft betrekking op het verkoopresultaat na terugkoop uit woningen verkocht
onder voorwaarden, beleggingen, afschijvingen en langlopende schulden.
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De bestemming van het bezit bestemd voor sloop en herontwikkeling is niet met zekerheid aan te
duiden. Uit oogpunt van voorzichtigheid wordt de latentie van het bezit bestemd voor sloop en
herontwikkeling daarom op nihil gewaardeerd.
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere
waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de
investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het
betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd.
Voorziening toekomstige herstructureringen
Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de feitelijke
verplichtingen dan wel de in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan, binnen een complex
met bestaande onroerende zaken in exploitatie, worden betrokken in de waardering van dit complex.
Indien de afwaardering uit hoofde van de verwachte uitgaven hoger is dan de stijging van de
marktwaarde van het betreffende complex, wordt voor dit verschil een voorziening getroffen.
Voorziening verzilverd wonen
Hieronder is begrepen de contractuele verplichting uit hoofde van de aangekochte woningen in het
kader van de regeling “verzilverd wonen”. De verplichting bestaat uit het levenslange huurrecht van de
bewoner evenals de hier aan gekoppelde onderhoudsverplichting. De verplichting is opgenomen
tegen contante waarde zijnde het verschil tussen de aankoopprijs bij vrije verkoop en de betaalde
aankoopprijs. De vrijval vindt overeenkomstig de voorgecalculeerde exploitatie plaats.
Voorziening loopbaanontwikkeling
Conform de gemaakte afspraken in de CAO Woondiensten is er per werknemer langer dan vijf jaar in
dienst per 1 januari 2010, een individueel loopbaanontwikkelbudget vastgesteld van € 4.500 voor de
periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014. Voor werknemers korter dan vijf jaar in dienst
per 1 januari 2010 wordt het loopbaanontwikkelbudget naar rato vastgesteld. Voor de berekening van
het loopbaanontwikkelbudget wordt rekening gehouden met de parttime factor. De jaarlijkse
geoormerkte uitgaven aan opleidingskosten worden op de voorziening in mindering gebracht.
Het loopbaanontwikkelingsbudget uit de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 dat in
die periode niet is besteed, blijft staan. Het ontstaan van nieuwe rechten op het
loopbaanontwikkelingsbudget vindt vanaf 1 januari 2015 plaats conform artikel 10.6 van de CAO
Voorziening garantstelling
GroenWest heeft zich garant gesteld voor leningen die door Dutch International Guarantees for
Housing (DIGH) aan buitenlandse woningcorporaties zijn verstrekt. Indien als gevolg van deze
garantstelling een uitgaande kasstroom wordt verwacht, wordt daarvoor een voorziening getroffen.
Langlopende schulden
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een
terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in
het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd.
Overige activa en passiva
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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.
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, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens
mogelijke
in mindering gebracht.
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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 reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Functionele winst-en-verliesrekening
Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van
een kostenverdeelstaat. In de functionele winst-en-verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te
rekenen aan een onderdeel. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct toe te rekenen
kosten en de indirecte kosten. De direct toe te rekenen kosten worden bij het betreffende onderdeel
verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden onderdelen van de
functionele winst- en verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels gebaseerd op aantallen
contactmomenten (KCC), facturen (crediteurenadministratie) dan wel fte’s per activiteit.
Huuropbrengsten
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden
gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het nietDAEB-vastgoed.
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.
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 bezig is met de exploitatie van het vastgoed;
- kosten klanten contact center;
- verhuurdersheffing.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “4.6.2 Functionele winst- en -verliesrekening”.
Lasten onderhoudsactiviteiten
Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit
betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van
toerekening is toegelicht onder “4.6.2 Functionele winst- en -verliesrekening”.
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het
verslagjaar hebben plaatsgevonden. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare
kosten door het feit dat er geen sprake is van een waarde verhoging van het actief.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op
balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
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Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
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 “4.6.2 Functionele winst- en -verliesrekening”.
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).
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
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.
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.
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.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar.
Opbrengsten en kosten overige activiteiten
Hieronder worden onder andere de beheervergoeding van TI WBS Kamerik en de opbrengsten van
overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis
van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is
bereikt. De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de
systematiek toegelicht in “4.6.2 Functionele winst- en -verliesrekening”.
Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten-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 toegelicht in “4.6.2 Functionele winst- en -verliesrekening”.
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Pensioenlasten
GroenWest heeft een pensioenregeling. De regeling is ondergebracht bij SPW en betreft een
toegezegde-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen toegezegd aan
personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze
toegezegde-pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling.
Voor de pensioenregelingen betaalt GroenWest de verplichte premies aan het pensioenfonds.
Behalve de betaling van premies hebben wij geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze
pensioenregelingen. Wij hebben in geval van een tekort bij het fonds geen verplichting tot het voldoen
van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. De premies worden verantwoord
als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien deze tot een terug storting leiden of tot een vermindering van toekomstige
betalingen.
De pensioenkosten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek
toegelicht in “4.6.2 Functionele winst- en -verliesrekening”.
Overige organisatiekosten
Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels
de systematiek toegelicht in “4.6.2 Functionele winst- en –verliesrekening”.
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.
Financiële baten en -lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging
van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar te maken. De te
activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de
vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan
de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van
vervaardiging.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, 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 is GroenWest integraal belastingplichtig geworden voor de
vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten
vennootschapsbelasting te betalen. GroenWest heeft de VSO I en VSO II overeenkomst ondertekend.
In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op
de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaat name.
Deelnemingen
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vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten
vennootschapsbelasting te betalen. GroenWest heeft de VSO I en VSO II overeenkomst ondertekend.
In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op
de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaat name.
Deelnemingen
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, wordt ons aandeel in het resultaat verwerkt in de W&V na het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Jaarstukken 2016 voor belastingen.
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Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening wordt overeenkomstig de Woningwet en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645
opgesteld. Daartoe dienen bepaalde veronderstellingen en schattingen te worden gemaakt die van
invloed zijn op de waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage
van voorwaardelijke activa en verplichtingen.
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen reële waarde; de
marktwaarde in verhuurde staat met inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de
markt waarop GroenWest actief is en de bepalingen zoals opgenomen in de Woningwet.
De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele
verplichtingen die rusten op het vastgoed. De overige (na de contractperiode in acht te nemen)
aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop de toegelaten
instellingen actief zijn. De actuele waarde is gebaseerd op het waarderingshandboek (full-versie)
(bijlage 2 van de RTIV). De marktwaardewaarderingen zijn tot stand gekomen met inachtneming van
een intern waarderingsprotocol, de procesrichtlijnen en uitvoeringsrichtlijnen zoals in het
waarderingshandboek gedefinieerd. In de waardering is een groot aantal schattingselementen
opgenomen. Voor alle gehanteerde aannames en uitgangspunten (incl. de disconteringsvoet) is door
een externe taxateur een aannemelijkheidsverklaring m.b.t. tot de marktconformiteit afgegeven.
Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten
en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en
toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het
besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering.
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen
afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan onder meer wijzigingen in de
tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en
aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.
Verwerking fiscaliteit
Ten aanzien van de acute belastinglast in de jaarrekening heeft GroenWest een aantal standpunten
ingenomen die eerst bij afwerking van de aangifte over het betreffende boekjaar door de fiscus zullen
worden getoetst. De belangrijkste standpunten betreffen:
• Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen
• De verwerking van projectontwikkelingsresultaten
Dientengevolge kan de fiscale last over het huidige boekjaar en voorgaande jaren nog wijzigingen
ondergaan.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De liquiditeitspositie in het
kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid
gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
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De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties
in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder
operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek
van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
De operationele kasstroom heeft een relatie met het operationeel resultaat in de winst-enverliesrekening via de waardemutaties, de mutaties in het werkkapitaal en de kasstromen
samenhangend met het verkoopresultaat van de vastgoedportefeuille.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het
betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument
niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op
de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.
Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is worden tegen kostprijs
opgenomen. Indien per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is,
wordt het derivaat ten laste van de winst-en-verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële
waarde, tenzij kostprijs hedge accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële waarde
wordt het effect van lopende rente buiten beschouwing gelaten.
GroenWest past hedge-accounting toe op basis van generieke documentatie. Wij documenteren de
wijze waarop de hedge-relaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie en
de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge.
GroenWest past kostprijs hedge-accounting toe. Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn
toegewezen voor kostprijs hedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve
deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen van de reële waarde van het
ineffectieve deel worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Binnen het treasurybeleid van GroenWest dient het gebruik van financiële instrumenten ter beperking
van inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico's. Hierbij 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 die vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te maken van deze instrumenten.
Valutarisico
GroenWest is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.
Renterisico
Wij lopen renterisico over de rentedragende vorderingen (vooral onder financiële vaste activa, effecten
en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden
aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken lopen wij risico
ten aanzien van toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden
lopen wij risico’s over de marktwaarde. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële
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derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde vastrentende
schulden (schulden aan kredietinstellingen) hebben wij renteswaps gecontracteerd, zodat wij vaste
rente betalen en variabele rente ontvangen. Verder zijn er Caps afgesloten om bij stijgende marktrente
de rentelast te maximeren. Daarnaast kent GroenWest in de portefeuille basisrenteleningen. Deze
kennen een vaste basisrente voor de gehele looptijd en een opslagpercentage voor een kortere
looptijd. In lijn met het WSW willen wij het renterisico jaarlijks maximeren op 15% van het vreemd
vermogen Onder het renterisico wordt verstaan:
de schuldrestanten van leningen die in het jaar worden geherfinancierd;
variabele hoofdsomleningen voor zover er geen renteplafond (cap) op rust;
leningen met een renteconversie; en
leningen met een variabele rente zonder cap.
Het renterisico van de leningenportefeuille ultimo 2016 kent het volgende verloop.

Kredietrisico/Liquiditeitsrisico
De liquiditeitsbehoefte op korte termijn vullen we in met ‘roll-over–leningen’ met variabele
hoofdsommen onder borging van het WSW. Er zijn geen nadere zekerheden verstrekt voor
beschikbare kredietfaciliteiten.
Derivaten
Wij gebruiken derivaten om toekomstige rentepercentages vast te leggen en daarmee het jaarlijkse
renteresultaat beheersbaar te houden. In het geval van payerswaps vindt er een koppeling plaats aan
daadwerkelijk opgenomen financiering in de vorm van (variabele) ‘roll-over-leningen’. Daarnaast
worden zogenaamde Caps ingezet; deze hebben als doel om de rente van ‘roll-over-leningen’ te
maximeren. Bij een hogere dan afgesproken rente wordt het verschil uitgekeerd. Vanaf 1 oktober 2012
gelden de ministeriële “Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen
volkshuisvesting”.
Daarnaast maken we gebruik van basisrenteleningen. Dit zijn leningen met een vaste basisrente voor
de gehele looptijd van de lening met een variabele renteopslag voor een beperkt deel van de looptijd
van de lening. In de basisrenteleningen is een embedded derivaat opgenomen. Aangezien de voor de
gehele looptijd van de lening overeengekomen basisrente en de variabele kredietopslag onlosmakelijk
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aan de lening zijn verbonden hoeft het embedded derivaat niet afgescheiden te worden van de lening.
In de overige leningen in de portefeuille zijn geen embedded derivaten opgenomen.
Tot slot wordt gebruik gemaakt van leningcontracten die een stortingsdatum in de toekomst hebben.
Dit laatste instrument wordt vooral ingezet indien de toekomstige financieringsbehoefte zeker is en
binnen de meerjarenprognose er passende rentetarieven afgesloten kunnen worden. In 2016 zijn alle
swaps onveranderd gekoppeld aan een roll-over-lening en er zijn geen nieuwe derivaten-contracten
afgesloten.
Overeenkomsten inzake derivaten met banken
Wij hebben met de banken waar derivaten transacties mee afgesloten zijn, overeenkomsten
afgesloten. Met de BNG is een “NVB-raamovereenkomst Financiële Derivaten” afgesloten. Met de
Rabobank is de “Overeenkomst Financiële Derivaten” afgesloten. Tot slot is met de Banque Artesia
Nederland N.V. een Master Agreement met de bepalingen van de ISDA overeengekomen
(International Swap Dealer Association).
Alleen met de BNG en de Rabobank zijn swaps afgesloten. In de overeenkomsten die met deze
banken zijn afgesloten, is niet opgenomen dat wij bij een negatieve marktwaarde van de swaps een
(tijdelijke) bijstortverplichting kennen. De BNG heeft in januari 2013 aangegeven dat zij geen nieuwe
derivatencontracten met corporaties meer afsluit.
In onderstaande tabel worden de gehedgte relaties tussen de payerswaps en de ‘roll-over-leningen’
weergegeven. In alle weergegeven relaties is de hedge-strategie er op gericht om onaanvaardbare
tegenvallers in het renteresultaat tegen te gaan. Daarmee wordt het renterisico afgedekt.
Tegenpartij
Roll-over en derivaten:
BNG, payerswap
BNG roll-over
Marktwaarde payerswap
BNG, payerswap
BNG roll-over
Marktwaarde payerswap
BNG, payerswap
BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap
BNG, payerswap
BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap
Rabobank, payerswap
BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap
Rabobank, payerswap
BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap
BNG, payerswap
BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap
Basisrentelening
NWB
Opslagherziening/percentage
Marktwaarde
NWB
Opslagherziening/percentage
Marktwaarde
NWB
Opslagherziening/percentage
Marktwaarde
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Ingangsdatum

Einddatum

Rentebasis

Bedrag

02-04-2009
02-12-2013

02-04-2019
02-04-2019

4.469%
€ 3M+0.36%

16-03-2009
02-12-2010

02-03-2018
02-03-2018

4.38%
€ 3M+0,275%

02-01-2009
02-07-2015

02-01-2019
02-01-2019

4.0675%
€ 3M+0,13%

01-10-2010
03-01-2011

01-10-2030
01-10-2030

4.445%
€ 3M+0.43%

03-02-2010
03-02-2015

05-02-2018
05-02-2018

4.788%
€ 3M+0.30%

01-02-2013
01-02-2013

01-02-2021
01-02-2021

3.78%
€ 6M+0,205%

05-11-2009
05-11-2014

05-11-2018
05-11-2018

4.469%
€ 3M+0,31%

5.000
5.000
-/-533
5.000
5.000
-/- 271
5.000
5.000
-/- 436
5.000
5.000
-/- 2.298
5.000
5.000
-/-279
10.000
10.000
-/- 1.562
5.000
5.000
-/-439

01-11-2013
01-11-2018

01-11-2058

3,940%
0,400%

07-10-2010
07-10-2016

07-10-2060

3,150%
0,220%

01-09-2011
03-09-2018

01-09-2061

3,455%
0,350%
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10.000
-/- 9.088
10.000
-/- 6.763
14.400
-/- 11.372

De marktwaarde bedraagt ultimo boekjaar € 5,8 miljoen negatief (2015: € 6,9 miljoen negatief) voor
de payers swaps en € 27,2 miljoen negatief (2015: € 21,7 miljoen negatief) voor de
basisrenteleningen.
De basisrenteleningen worden sinds 1 oktober 2012 beschouwd als derivaten. Enig risico hierin is de
opslag op de herzieningsdatum. De geldgever zal de kredietopslag herzien op de “herzieningsdatum
van de kredietopslag” en voorts op elke daaropvolgende nieuw afgesproken herzieningsdatum van de
kredietopslag. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt over de aanpassing van de
kredietopslag zal de lening overeenkomst worden beëindigd en zal op de herzieningsdatum het
restant van de hoofdsom met rente, kosten en eventueel verschuldigde vergoedingen in zijn geheel
worden afgelost. In geval van vervroegde aflossing wordt aanvullend, op de herzieningsdatum, de
marktwaarde van de renteafspraken inzake de basisrente over de resterende looptijd van de lening
overeenkomst afgerekend.
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Toelichting op de balans
Immateriële vaste activa
De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat.
2016

2015

405
-27

493
-296

378

197

87
0
-85
0

405
-493
-224
493

Totaal mutaties

2
492
-112

181
405
-27

Boekwaarde per 31-12

380

378

Cumulatieve verkrijgingsprijs
Cumulative afschrijvingen
Boekwaarde per 01-01
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen afschrijvingen
Cumulatieve verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

De immateriële activa heeft betrekking op licenties voor het gebruik van verschillende software. Deze
worden lineair afgeschreven in een periode van twee tot vijf jaar afhankelijk van de looptijd van de
licentie.
Materiële vaste activa
In de materiële vaste activa zijn het vastgoed in exploitatie en de onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden gewaardeerd tegen marktwaarde. De mutaties in deze vaste activa zijn in het
navolgende schema samengevat.
Daebvastgoed in
exploitatie

Waardering 31 december
Presentatiewijziging
Effect stelselwijziging

Niet-daebOnroerende Totaal
vastgoed in zaken
exploitatie verkocht
onder
voorwaarden

563.157
34.819
697.757

94.141
-34.819
5.925

55.303
-

712.601
703.682

1.295.733

65.247

55.303

1.416.283

2.811
-599
10.273
-1.090
-668
112.838

18
-202
1.200
551
668
4.191

-2.680
-1.402
3.527

2.829
-3.481
11.473
-1.941
120.556

Totaal mutaties

123.565

6.426

-555

129.436

Marktwaarde 31 december

1.419.298

71.673

54.748

1.545.719

Marktwaarde 1 januari 2016
Investeringen
Desinvesteringen
Oplevering nieuwbouw
Overige mutaties
Mutatie van daeb <=> Niet-daeb
Mutatie marktwaarde
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Vastgoed in exploitatie in beeld
Aantal vhe
Gemeente:
De Ronde Venen
Woerden
Utrecht
Montfoort
Nieuwkoop
Totaal
Huurprijsklasse
Goedkoop
Betaalbaar
Duur tot huurtoeslaggrens
Duur boven huurtoeslaggrens
Subtotaal
Niet zijnde woningen
Totaal

2016
Markt
Waarde

Aantal vhe

2015
Markt
waarde

4.631
4.799
1.987
848
12
12.277

548.703
564.671
267.802
108.330
1.466
1.490.972

4.632
4.796
1.976
799
12
12.215

515.344
523.323
222.999
98.024
1.290
1.360.980

1.664
7.523
1.859
651

135.864
930.651
292.223
119.190

1.674
7.361
2.053
551

142.652
825.296
283.372
95.081

11.697
580
12.277

1.476.928
14.044
1.490.972

11.639
576
12.215

1.346.401
14.579
1.360.980

In de post daeb-vastgoed in exploitatie zijn 11.458 (2015: 11.362) verhuureenheden opgenomen. In
de post niet-daeb-vastgoed in exploitatie zijn 819 (2015: 853) verhuureenheden opgenomen.
De WOZ-waarde bedraagt € 2 miljard (2015: € 2 miljard). De boekwaarde op basis van historische
kostprijs (zonder afschrijvingen) van de onroerende en roerende zaken in exploitatie bedraagt € 705
miljoen (2015: € 671 miljoen).

De marktwaarde van het vastgoed wordt vooral beïnvloed door de ontwikkelingen in de woningmarkt.
De waarde van de vastgoedportefeuille is in 2016 over de hele linie toegenomen met 8,7%.
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Gehanteerde parameters zijn:
2016

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4 e.v.

0,60%
1,70%
1,70%
3,80%
5,90%
1,20%

1,07%
1,57%
1,57%
2,90%
3,90%
0,80%

1,53%
2,03%
2,03%
2,00%
2,00%
0,40%

2,00%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
0,00%

Prijsinflatie
Looninflatie
Bouw- en onderhoudsinflatie
Leegwaarde-ontwikkeling
Leegwaarde-ontwikkeling Utrecht
Reguliere huurstijging boven inflatie

Jaar 1
1,10%
1,40%
1,40%
3,30%
5,50%
0,50%

Jaar 2
2,00%
2,50%
2,50%
2,60%
3,80%
0,50%

Jaar 3
2,00%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
0,50%

Jaar 4 e.v.
2,00%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
0,00%

Gewogen gemiddelden
Mutatiegraad
Disconteringsvoet
Exit yield

2016
5,27%
5,28%
7,33%

2015
6,80%
7,32%
6,11%

€ 954
€ 867
€ 420
€ 413

€ 909
€ 841
€ 408
€ 397

Prijsinflatie
Looninflatie
Bouw- en onderhoudsinflatie
Leegwaarde-ontwikkeling
Leegwaarde-ontwikkeling Utrecht
Reguliere huurstijging boven inflatie
2015

Norm instandh.onderhoud / vhe EGW
Norm instandh.onderhoud / vhe MGW
Beheernorm / vhe EGW
Beheernorm / vhe MGW

Voor 2016 bedraagt de basis IRS 0,46% (2015: 1,76%) en de risico-opslag 5,50% (2015: 4,90%) wat
resulteert in een gewogen gemiddelde disconteringsvoet van 5,28% (2015: 7,32%). De gehanteerde
exit yields liggen tussen de 4,90% en 12,50% (2015: 3,15% en 12,66%).
Ter indicatie van de gevoeligheid (en onder verwijzing naar 4.7.1 waarin de schattingselementen in de
waardering worden benoemd): het effect van een kleine afwijking in de modelparameters als de
disconteringsvoet en de exit yield kan relatief grote gevolgen hebben. De aanpassing van de
gemiddelde disconteringsvoet met 0,2% kan een effect van € 27 tot 29 miljoen hebben. Voor de exit
yield geldt dat een aanpassing van 0,1% een effect van € 10 miljoen op de marktwaarde hebben.
Meer in algemene termen geeft de taxatie een benadering van de marktwaarde die kan afwijken van
de feitelijke realisatie van die marktwaarde. Een bandbreedte van 5 – 10% in de taxatie heeft, gesteld
dat die afwijking zich bij alle waarderingscomplexen tegelijkertijd zou voordoen, een effect van € 75 tot
€ 150 miljoen.
De materiele vaste activa en de vastgoedbeleggingen zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q.
voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de verzekerde waarde geïndexeerd. Het onroerend goed is
nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met leningen met WSW-borging. Wij hebben het WSW
gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen op het bezit. Van deze
volmacht heeft het WSW gedurende het verslagjaar geen gebruik gemaakt.
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• Vrijheidsgraden
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per
per waarderingscomplex
waarderingscomplex

Hieronder wordt de invulling van een aantal gehanteerde vrijheidsgraden toegelicht:
Markthuur
De markthuur wordt bepaald aan de hand van een percentage van de leegwaarde, gedifferentieerd
naar type vastgoed, oppervlakte en leegwaardeklasse. Van een groot aantal referentietransacties zijn
de leegwaardepercentages bepaald. De percentages voor de markthuur liggen eind 2016 tussen de
4,5% en 6,75% van de leegwaarde.
Leegwaarde
De leegwaarde per eind 2016 is bepaald op basis van de gerealiseerde verkooptransacties in 2016
zoals geregistreerd door de NVM.
Onderhoud
Voor 2016 is aangesloten bij de meest recente onderhoudsnormen per vastgoedtype gebaseerd op de
VTW normen. De gemiddeld gehanteerde onderhoudsnorm in de marktwaardeberekening bedraagt €
881 per woning per jaar. Alle woningen kennen een onderhoudsnorm binnen de bandbreedte van €
570 en € 984 afhankelijk van het type woning en de leeftijd.
Mutatie- en verkoopkans
De mutatiegraad uitponden en doorexploiteren wordt per cluster bepaald op basis van een vijfjaars
gewogen gemiddelde. Bij die bepaling wordt de gehanteerde mutatiegraad op clusterniveau binnen
een bandbreedte gehouden, om excessen vanuit toevalligheden (vooral bij kleinere complexen) uit te
sluiten en recht te doen aan de verkoopmogelijkheden in de huidige markt Voor 2016 is een
bandbreedte gehanteerd van 2% tot 48% bij doorexploiteren en van 2% tot 15% bij uitponden.
Achterstallig onderhoud
Er is per complex bekeken of er sprake is van achterstallig onderhoud en welke bedragen hiermee
gemoeid zouden zijn. Dit betreft met name kosten voor asbestsanering, houtrotherstel en herstel van
daken en vloeren. Bij 4,2% van de waarderingscomplexen is een bedrag opgenomen, binnen een
bandbreedte van € 1.200 tot € 10.500 per woning.
• Bedrijfswaarde en WOZ-waarde
Ter toelichting op de marktwaarde in verhuurde staat zijn de bedrijfswaarde en de WOZ-waarde van
het vastgoed in exploitatie opgenomen:
2016
Daeb

Niet-daeb

2015
Daeb

Niet-daeb

WOZ-waarde
Marktwaarde
Bedrijfswaarde

1.929.132
1.419.299
509.284

76.565
71.673
53.142

1.930.892
1.295.732
587.267

73.024
65.246
55.143
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Verloopoverzicht bedrijfswaarde
2016
Bedrijfswaarde 31-12-2015 Daeb
Bedrijfswaarde 31-12-2015 Niet-daeb

587.267
55.143
642.410

Bedrijfswaarde 31-12-2016 Daeb
Bedrijfswaarde 31-12-2016 Niet-daeb

509.284
53.142
562.426
-79.984
8.551

Mutatie
Autonome mutatie
Mutatie in het bezit
Investeringen in nieuwbouw en groot onderhoud
Desinvesteringen (verkopen)
Herclassificaties naar voorraad
Overige mutaties

14.733
-930
-1.696
584
Subtotaal

Herwaardering
Indexering
Huurbeleid
Onderhoud
Exploitatiebeleid
Desinvesteringsbeleid

12.691
-49.177
-15.438
-645
-19.553
-16.413

Subtotaal

-101.226

Totaal

-79.984

De autonome ontwikkeling van de bedrijfswaarde bestaat uit de vrijval van de kasstromen in 2016, het
effect van de minimale levensduur van het hanteren van een minimale levensduur van 15 jaar en het
verschuiven van alle kasstromen. De autonome ontwikkeling in 2016 doet de bedrijfswaarde met € 8,6
miljoen toenemen.
Door investeringen in nieuwbouw en groot onderhoud die in 2016 zijn afgerond is de bedrijfswaarde
toegenomen met € 14,7 miljoen. De stijging als gevolg van nieuwbouw is € 12,2 miljoen en het groot
onderhoud heeft door levensduurverlenging geleid tot een toename van de bedrijfswaarde met € 2,5
miljoen. Door de in 2016 gerealiseerde verkopen nam de bedrijfswaarde af met € 0,9 miljoen.
De herclassificatie van 36 woningen van vastgoed in exploitatie naar de voorraad heeft geleid tot een
afname van de bedrijfswaarde met € 1,7 miljoen. De overige voorraadmutaties bestaan uit het in
exploitatie nemen van vier woningen die zijn teruggekocht uit koopgarant, één woning die terugkwam
uit de verkoopvoorraad en de toevoeging van 4 bergingen. De toename van de bedrijfswaarde
hierdoor is € 0,6 miljoen.
De aanpassing van de indexen in de bedrijfswaarde heeft een grote daling van de bedrijfswaarde tot
gevolg. De bedrijfslasten dalen met € 16,9 miljoen door lagere indexering op de kosten. Daar staat
tegenover dat de huurinkomsten dalen door de lager ingerekende inflatie. Het effect hiervan is een
daling van de bedrijfswaarde met € 41,6 miljoen. Tenslotte heeft de stijging van de WOZ-waarde
gevolgen voor de hoogte van de verhuurderheffing. Een daling van de bedrijfswaarde met € 24,5
miljoen. Per saldo daalt de bedrijfswaarde door de aanpassing van de indexen met € 49,2 miljoen.
De huren zijn in 2016 minder snel gestegen als ingerekend in de bedrijfswaarde in de jaarrekening
2015. Verder hebben er gedurende het jaar mutaties plaatsgehad die effect hebben op contracthuur
en streefhuur. Het gevolg van deze aanpassingen is een daling van de bedrijfswaarde met € 15,4
miljoen.
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De aanpassingen in het onderhoud uit de meerjarenbegroting 2017 e.v. leidt tot een afname van de
bedrijfswaarde met € 0,6 miljoen. Enerzijds zit hierin een toename van de bedrijfswaarde in van € 11,8
miljoen als gevolg van de aanpassingen in de meerjaren planmatig onderhoudsbegroting. De
aanpassingen zijn door onze onderhoudspartners aangeleverd en intern beoordeeld. Tegenover de
stijging staat een daling van € 12,4 miljoen als gevolg van een verdere correctie op de ingerekende
dagelijks onderhoudsuitgaven.
De ingezette organisatieverandering wordt langzamer uitgevoerd dan voorzien. De vergroting van de
efficiency die hiermee gepaard gaat wordt minder snel ingerekend, waardoor de bedrijfswaarde
afneemt. Verder is in tegenstelling tot in de bedrijfswaarde 2015 door veranderde richtlijnen de
saneringsheffing en de bijdrage Autoriteit Woningcorporaties wel ingerekend. De verhoogde tarieven
voor de verhuurderheffing leiden tot een afname van de bedrijfswaarde met € 8,4 miljoen. In totaal
neemt de bedrijfswaarde door deze aanpassingen af met € 19,6 miljoen.
In de bedrijfswaarde 2015 is voor de eerste vijf prognose jaren rekening gehouden met 76 vrije
verkopen. De verkopen zijn echter voor de komende jaren opgeschort. Hierdoor vallen de
verkoopopbrengsten weg, terwijl de exploitatie van de woningen langer doorloopt. Per saldo leidt dit
tot een afname van de bedrijfswaarde met € 16,4 miljoen.
De totale bedrijfswaarde van € 562,4 miljoen bestaat voor € 509,3 miljoen (11.458 verhuureenheden)
uit Daeb-bezit en voor € 53,1 miljoen (819 verhuureenheden) uit Niet-daeb-bezit.
De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het sociaal vastgoed in exploitatie zijn:

Jaarlijkse huurverhoging 2017 (2016)
Jaarlijkse huurverhoging 2018 (2017)
Inkomensafhankelijke huurverhoging wordt niet ingerekend
Huurharmonisatie wordt berekend op basis van streefhuur en
mutatiegraad
Mutatiegraad
Jaarlijkse huurderving
Norm klachtenonderhoudskosten per woning
Norm mutatie-onderhoudskosten per mutatie
Jaarlijkse stijging onderhoudskosten
Minimale levensduur
Maximale levensduur
Restwaarde grond
Disconteringsvoet
Moment van discontering

2016

2015

0,60%
1,07%
-

0,90%
1,20%
-

6,50%
1,0%
€ 237
€ 3.565
2,50%
15 jaar
50 jaar
€ 5.000
5,00%
Medionum

6,50%
1,0%
€ 217
€ 3.066
2,50%
15 jaar
50 jaar
€ 5.000
5,00%
Medionum.

Bij de bedrijfswaarde berekening gelden de volgende parameters.

Huurstijging
Inflatie
Onderhoud
Beheer
Salarissen
Huurderving
Disconteringsvoet
Ontwikkeling WOZ-waarde
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2017
0,60%
1,07%
1,60%
1,60%
1,00%
5,00%
4.50%

2018
1,07%
1,53%
1,90%
1,90%
1,90%
1,00%
5,00%
3.67%
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2019
1,53%
2,00%
2,20%
2,20%
2,20%
1,00%
5,00%
2.83%

2020
2,00%
2,00%
2,50%
2,50%
2,50%
1,00%
5,00%
2.00%

2021
2,00%
2,00%
2,50%
2,50%
2,50%
1,00%
5,00%
2.00%

2022
2,00%
2,00%
2,50%
2,50%
2,50%
1,00%
5,00%
2.00%

De parameters vanaf 2022 zijn de door het Autoriteit woningcorporaties (Aw) voorgeschreven
parameters. De parameters 2017 t/m 2021 zijn specifiek door GroenWest bepaald maar zijn afgeleid
van de Aw parameters voor het beoordelingskader van de scheiding daeb/niet-daeb.
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
De waardeverandering houdt verband met de ontwikkeling van de verkoopprijzen in 2016. Op basis
van taxaties van de terugkoopverzoeken van verkochte woningen onder voorwaarden in 2016 is per
complex de stijging bepaald. De gemiddelde stijging komt uit op 7.00% in 2016, waarmee de
voorraad is gewaardeerd. Ter vergelijk: het indexcijfer van het CBS bestaande koopwoningen voor de
provincie Utrecht bedroeg in 2016 6,9% (2015: 3,8%).
Activa in ontwikkeling en ten dienste van
De activa in ontwikkeling en de vaste activa ten dienste van de bedrijfsvoering zijn gewaardeerd tegen
historische kostprijs. Het verloop in de waarde van deze activa is in onderstaand overzicht
weergegeven.
Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie
Waardering 31 december
Effect stelselwijziging

Onroerende
Totaal
en roerende
zaken ten
dienste van de
exploitatie

1.136
690

3.545
-

4.681
690

1.826

3.545

5.371

35.572
-31
-14.315
-18.765

716
-1.274
1.274
-401
-10
-

36.288
-1.305
1.274
-401
-10
-14.315
-18.765

Totaal mutaties

2.461

305

2.766

Boekwaarde 31 december

4.287

3.850

8.137

Boekwaarde 1 januari 2016
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Mutatie actuele waarde
Oplevering nieuwbouw en groot onderhoud
Mutatie voorziening

De activa in ontwikkeling betreft nieuwbouw voor € 4,2 miljoen (€ 6,9 miljoen investering met een
onrendabel van € 2,8 miljoen) Voor verbetering van bestaand bezit zijn projecten onderhanden
waarvoor ultimo 2016 € 169 duizend (€3,6 miljoen investering met een onrendabel van € 3,4 miljoen)
is uitgegeven.
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Financiële vaste activa
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Deelnemingen

Waardering 31 december
Effect stelselwijziging

Latente
belasting
vordering

Leningen
u/g

Totaal

1.919
776

5.623
2.829

139
-

7.681
3.605

2.695

8.452

139

11.286

Totaal mutaties

-

-1.360
-1.360

-3
15
36
48

-3
15
-1.324
-1.312

Boekwaarde per 31-12-2016

2.695

7.092

187

9.974

Boekwaarde 1 januari 2016
Mutaties
Aflossing
Nieuwe lening
Waardemutatie

Looptijd < 1 jaar

848

De lening u/g aan de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) is in het verslagjaar afgelost.
Ultimo boekjaar bestaat de lening u/g alleen nog uit leningen van de Starters Rente Regeling. 26
kopers (2015: 22) hebben ultimo boekjaar gebruik gemaakt van deze regeling. De looptijd van de
lening is 10 jaar en wordt contant gemaakt tegen een disconteringsvoet bepaald op het gemiddelde
rentepercentage van de lening portefeuille van 3,33 (2015: 5).
De deelnemingen betreffen:

Woningnet BV
CV Uithof III

Vestigings
plaats
Weesp
Utrecht

Aandeel
0.00%
10.55%

Resultaat
boekjaar

Waarde
31-12-2016
95
2.600
2.695
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Latente belastingvordering
De samenstelling van verwerkte en niet-opgenomen beschikbare verrekenbare tijdelijke verschillen en
compensabele verliezen is als volgt:
31-12-2016
Nominale
Opgenomen
waarde
onder
financiële
vaste activa
(contant)
Verrekenbare tijdelijke verschillen
-Langlopende leningen
-Verkopen na terugkoop VOV
-Voorraad
-Afschrijvingen
Compensabele verliezen

31-12-2015
Nominale
Opgenomen
waarde
onder
financiële
vaste activa
(contant)

2.018
5.991
1.242
5.094
16.855

369
1.286
307
1.152
3.978

2.419
6.624
74
6.920
21.723

441
1.392
18
1.544
5.057

31.200

7.092

37.760

8.452

De op contante waarde gewaardeerde latenties zijn berekend tegen 2,46% (gelijk aan de gemiddelde
vreemd vermogenskostenvoet; 3,28% onder aftrek van 25% vennootschapsbelasting (2015: 2,85%)).
Voorraden
De voorraden betreffen vooral woningen, grond en kantoorpanden beschikbaar voor verkoop.

Koopgarant teruggekocht
Koopwoningen bestaand bezit
Eigen kantoorpanden
Voorraad grond
Materialen
Totaal

31-12-2016

31-12-2015

966
721
1.343
3.030
3.030

3.870
1.119
805
2.558
8.352
65
8.417

De voorraad teruggekochte koopgarant woningen is gedaald naar vijf woningen (2015: 22). Er zijn
meer woningen verkocht dan terug gekocht. Er zijn 25 woningen met een waarde van € 4 miljoen
teruggekocht uit koopgarant en er zijn 38 woningen voor € 6,5 miljoen verkocht. Vier woningen zijn na
terugkoop opnieuw de verhuur in gegaan.
De voorraad koopwoningen bestaand bezit is ultimo 2016 één woning en een zorgcomplex met 35
verhuureenheden ((2015: 16 woningen). De waarde van deze voorraad bedraagt € 0,7 miljoen (2015:
€ 1,1 miljoen). De voorraad ultimo 2015 is verkocht in 2016 (2015: 31 woningen met een waarde van €
3,9 miljoen).
Van de voorraad grond in Veldwijk, gemeente Woerden is in 2016 een deel verkocht voor een waarde
van € 0,5 miljoen en een deel is in 2016 verhuurd en overgegaan van voorraad naar activa in
exploitatie voor €0,5 miljoen. De voorraad grond ultimo boekjaar bestaand uit twee grondpositie een
deel in Vledwijk en een deel in Rijnenburg, gemeente Utrecht.
Vorderingen
In de vorderingen zijn huurdebiteuren voor een nominaal bedrag van € 547.000 opgenomen (2015: €
577.000). Hierop is een voorziening voor oninbaarheid van € 249.000 getroffen (2015: € 280.000).
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Liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opvraagbaar.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt gesplitst in gerealiseerd en niet-gerealiseerd vermogen. Het verloop van
het eigen vermogen kan als volgt weergegeven worden:
Overige
reserves

Herwaarderingsreserve

Totaal

Stand 1-1-2016

311.143
-15.840
295.303

726.994
726.994

311.143
711.154
1.022.297

Resultaat boekjaar volgens voorstel
Resultaat bestemming volgens voorstel
Stand 31-12-2016

123.773
86.541
332.535

86.541
813.535

123.773
1.146.70

Effect stelselwijziging

Stand 31-12-2015

Het ongerealiseerde vermogen betreft de herwaardering van de op actuele waarde gewaardeerde
onroerende goederen: het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kosten zonder
afschrijvingen en de actuele waarde.
De bedrijfswaarde ultimo 2016 bedraagt €562 miljoen (2015: €642 miljoen). Dit is €143 miljoen (2015:
€30 miljoen) lager dan de oorspronkelijke historische kostprijs ad €705 miljoen (2015: €672 miljoen)..
Met de toepassing van de huidige verslaggevingsregels waarbij op basis van RJ 645 bij
voorkeursmethode vergelijking van de marktwaarde moet plaatsvinden met de oorspronkelijke
historische kostprijs is de consequentie dat het verschil tussen de historische kostprijs en
bedrijfswaarde (2016: €143 miljoen, 2015: €30 miljoen) wordt opgenomen bij de overige reserves.
Concreet houdt dit in dat, bij het conform de huidige uitgangspunten realiseren van de huidige
bedrijfswaarde, het bedrag van € 143miljoen niet gerealiseerd zal worden van de overige reserves. Dit
bedrag kan dan ook zonder wijziging van beleid of het beter presteren dan de huidige aannames niet
als vrij beschikbaar en gerealiseerd worden beschouwd.
In de statuten van GroenWest is geen artikel opgenomen betreffende de resultaatbestemming.
Voorzieningen
De mutaties in de voorzieningen zijn in het onderstaande schema samengevat:
Onrendabel
Voorziening
Overige
investering·
garantie voorzieningen
nieuwbouw en verplichtingen
herstructurering
Stand 31-12-2015
Effect stelselwijziging
Stand 1-1-2016
Mutaties 2016
Dotatie
Vrijval
Uitgaven
Totaal
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17.764
-3.177
14.587

475
475

14.497
-2.185
-18.764
-6.452

44
-43
1
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Totaal

560
560

18.799
-3.177
15.622

-34
-29
-63

14.541
-2.219
-18.837
-6.514

Stand 31-12-2016

8.135

476

497

9.108

< 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar

8.135

43
433

497

8.178
930

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering
Aan de voorziening Onrendabele investeringen nieuwbouw en toekomstige herstructurering worden
de verlieslatende contracten en verplichtingen als gevolg van genomen investeringsbesluiten
toegevoegd. De uitgaven van verlieslatende investeringen worden in mindering gebracht op de
voorzieningen.
De dotatie (sloop)nieuwbouw projecten betreft 12 daeb woningen in Vleuten, 32 daeb woningen in
Woerden en 52 daeb woningen voor statushouders in Woerden. De vrijval van de voorziening voor
onrendabele investeringen in nieuwbouw heeft voornamelijk betrekking de projecten Pius X, 30 daeb
woningen in Woerden, De melodie 44 daeb woningen in Utrecht en de projecten Land van Winkel 60
daeb woningen in Abcoude en Vinkeveld 38 daeb woningen in Vinkeveen.
In de dotatie herstructurering is € 11,5 miljoen opgenomen voor 33 groot onderhoudsprojecten (2015:
€ 10,9 miljoen). Verder € 0,6 miljoen voor energetische projecten (zonnepanelen en labelstappen)
(2015: € 4,1 miljoen).
Voorziening garantieverplichtingen
In de overige voorzieningen is een voorziening opgenomen in verband met de garantstelling voor vier
leningen aan de door Dutch International Guarantees for Housing (DIGH) verstrekte leningen aan
buitenlandse woningcorporaties (zie tevens de niet uit de balans blijkende verplichtingen). In 2015 is
definitief duidelijk geworden dat het business model van DIGH niet meer voortgezet kon worden. Al in
2014 zijn door DIGH voorbereidingen in gang gezet om de totale leningenportefeuille van DIGH te
verkopen. Met de partij uit Roemenië (Habitat for Humanity) is toen door DIGH een overeenkomst
gesloten over de afwikkeling van de leningovereenkomst. In het verslagjaar is met betrekking tot de 2
Ceprodel leningen besloten om tot een afkoop te komen. Het afkoopgedeelte van Groenwest bedraagt
inclusief rente ongeveer € 15 duizend. Hiervoor is de voorziening met € 11 duizend opgehoogd. In
2016 heeft de partij uit Armenië (ASBA) voor de derde maal de annuïteit van haar lening niet kunnen
voldoen. GroenWest is hiervoor aangesproken (€ 43 duizend). Wij verwachten dat de relatie met
ASBA eveneens tot een afwikkeling gaat komen. De hoogte van de voorziening is in het verslagjaar
met € 10 duizend afgenomen. De voorziening voor de totale portefeuille van DIGH blijft daarmee
ultimo 2016 op € 0,5 miljoen staan.
Overige voorzieningen
Daarnaast zijn in de overige voorzieningen de verplichtingen uit hoofde van Verzilverd Wonen (€ 0,2
miljoen) en loopbaanontwikkeling (€ 0,3 miljoen) opgenomen.
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Langlopende schulden
Leningen overheid en kredietinstellingen
2016

2015

Leningen overheid en kredietinstellingen:
Boekwaarde per 1 januari
Kortlopend deel 1 januari
Boekwaarde per 1 januari

305.588
32.310
337.898

303.241
32.007
335.248

Bij: Nieuwe leningen
Af: aflossingen
Totaal mutaties boekjaar

45.000
-32.310
12.690

40.675
-38.025
2.650

Boekwaarde per 31 december
Af naar kortlopend deel 31 december

350.588
-31.821

337.898
-32.310

318.767

305.588

141.359
209.229

157.281
180.618

Boekwaarde per 31 december
Looptijd < 5 jaar
Looptijd > 5 jaar
Renteconversies

De leningenportefeuille bestaat voor € 46 miljoen uit leningen met een variabele rente. Deze variabele
rente wordt periodiek bepaald door het 1-maands Euribortarief (€ 6 miljoen), het 3-maands
Euribortarief (€ 30 miljoen) en het 6-maands Euribortarief (€ 10 miljoen) te verhogen met een met de
bank overeengekomen liquiditeitsopslag. In de lening portefeuille hebben een tweetal leningen van
ieder €5 miljoen een variabele hoofdsom. Van de totale hoofdsom van €10 miljoen is ultimo 2016 € 6
miljoen opgenomen.
De totale leningenportefeuille van € 351 miljoen is verkregen onder borging van het WSW. De
marktwaarde (contante waarde van de uit hoofde van bestaande leningscontracten rente- en
aflossingsverplichtingen) bedraagt € 484 miljoen.
Aflossingsverplichtingen
Aflossingsverplichtingen binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 32
miljoen (reguliere aflossing en eindaflossing) zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen,
maar opgenomen onder de kortlopende schulden.
Het aflossingsschema van de leningen en de daarmee samenhangende renterisico’s zijn als volgt:

Reguliere aflossingen
Eindaflossingen
Renteconversies
Herz. opslag basisrente/ roll over
Renterisico
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2017

2018

2019

2020

2021

Totaal

1.521
30.300
20.000
51.821

1.577
21.100
24.400
47.077

906
38.800
883
40.589

472
30.200
673
31.345

483
16.000
2.523
10.000
29.005

4.959
136.400
4.078
54.400
199.837
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Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen
Stand 01-01
Mutaties nieuw
Mutaties teruggekocht
Waardeverandering

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen
Stand 31-12

2016

2015

59.923
-3.357

64.595
-6.205

56.566

58.390

580
-4.082
2.752

465
-5.137
2.848

-750

-1.824

56.421
-605

59.923
3.357

55.816

56.566

Ultimo 2016 zijn er nog 322 woningen onder Koopgarant (2015: 347). In 2015 is overeenstemming
bereikt met de gemeente De Ronde Venen en de gemeente Woerden in 2016 om woningen die
teruggekocht worden uit de Koopgarant als vrije verkoop door te mogen verkopen. Hiervoor is een
bedrag opgenomen van € 0,4 miljoen (15 woningen) voor de gemeente De Ronde Venen en voor de
gemeente Woerden € 0,6 miljoen (28 woningen).
Kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
Met de gemeente Woerden is overeenstemming bereikt om woningen die terug gekocht worden uit de
koopgarant als vrije verkoop door te mogen verkopen. In 2016 zijn er 19 woningen terug gekocht,
Hiervoor is € 460 opgenomen (zie ook de toelichting op de terugkoopverplichting van woningen
verkocht onder voorwaarden).
De schulden aan kredietinstelling betreffen het kortlopend deel van de langlopende schulden (zie
onder de toelichting bij de langlopende schulden).
De schulden ter zake van pensioenen heeft betrekking op de nog te betalen pensioenpremies aan de
Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (SPW).
De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonbelasting en sociale premies
Totaal
Overige schulden
Bruidsschat VvE's
Overige schulden
Totaal
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31-12-2016

31-12-2015

835
257

1.003
352

1.092

1.355

307
24

307
31

331

338

Overlopende passiva
Niet vervallen rente
Vooruit ontvangen huren
Nog te betalen kosten opgeleverde projecten
Overig
Totaal

31-12-2016

31-12-2015

6.177
790
693
2.977

6.573
828
242
2.361

10.637

10.004

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Samenwerking
Samen met Portaal, Bo-Ex, Mitros en SSH staat GroenWest garant voor een lening van totaal € 796
duizend die de Bank Nederlandse Gemeente verstrekt aan de Stichting Dutch International
Guarantees for Housing. Deze middelen worden ingezet voor sociale woningbouwprojecten in de
gemeente Leon in Nicaraqua. GroenWest neemt voor 3,27% deel in deze garantie (€ 26 duizend
restant hoofdsom ultimo 2016: € 17 duizend). Daarnaast staat GroenWest garant voor een lening van
een bouwproject in Armenië voor een lening van € 712 duizend (restant hoofdsom ultimo 2016 € 661
duizend). Voor GroenWest betekent het totaal een garantstelling van totaal € 678 duizend (restant
hoofdsom).
Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw en renovatie van woningen tot
een bedrag van € 12,8 miljoen (2015: € 20,8 miljoen).
Met Woonstichting Nieuwkoop is een beëindigingsovereenkomst afgesloten. GroenWest (voorheen
Westhoek Wonen) heeft een bijdrage (€ 685.000,-) betaald aan Woonstichting Nieuwkoop voor de
realisatie van een nieuwbouwproject in Nieuweveen. Mocht het project niet doorgaan, dan wordt de
bijdrage door GroenWest teruggevorderd.
Onderhoudsverplichtingen
Voor het planmatig onderhoud is de restant verplichting ultimo 2016 € 0,3 miljoen (2015 € 0,5
miljoen).
Leasecontracten
De schuld inzake afgesloten operational leasecontracten bedraagt gedurende de resterende looptijd
€ 250.387. Hiervan heeft € 128.816 een looptijd korter dan één jaar en het restant ad € 121.571 een
looptijd tussen 2 en 4 jaar.
Onderlinge zekerheid
De corporaties die deelnemen aan het WSW staan voor elkaar in via de obligoverplichting. Een obligo
is een voorwaardelijke verplichting van de deelnemer om aan het WSW een bepaald bedrag over te
maken. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het bedrag aan geborgde leningen. De hoogte
van het obligotarief is vastgesteld op 3.85%. De grondslag waarover het obligotarief wordt berekend is
het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het lening type variabele hoofdsom en
voor collegiale financiering. Het totale bedrag aan obligoverplichting is € 13 miljoen..
Juridische zaken
Er is ultimo boekjaar één zaak in behandeling die tot financiële gevolgen kan leiden. Het effect op het
resultaat is ten hoogste € 59.000.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening
Resultaat uit exploitatie
Het resultaat uit exploitatie is met 20% toegenomen ten opzichte van het vorig boekjaar omdat onder
andere de onderhoudslasten en direct operationele lasten exploitatie bezit gedaald zijn ten opzichte
van het vorig boekjaar, maar met name de niet gerealiseerde waardeverandering van de
vastgoedportefeuille is de oorzaak van de stijging.
Huuropbrengsten vastgoed in exploitatie
2016

2015

71.742
148

70.692
273

71.890

70.965

-757
-59

-931
-51

71.074

69.983

2.903
1.014

2.726
929

3.917

3.655

-125
-

-109

Subtotaal huuropbrengsten Niet-daeb-vastgoed in exploitatie

3.792

3.546

Totaal

74.866

73.529

Huuropbrengsten Daeb-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen

Af: huurderving wegens leegstand
huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten Daeb-vastgoed in exploitatie
Huuropbrengsten Niet-daeb vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen

Af: huurderving wegens leegstand
huurderving wegens oninbaarheid

De verdeling van de huuropbrengsten daeb en niet daeb (voor huurderving) over de vijf gemeenten in
het werkgebied van GroenWest is als volgt.
2016
2015
De Ronde Venen
Montfoort
Nieuwkoop
Utrecht
Woerden
Totaal

27.399
5.460
61
12.879
30.008

27.255
5.395
60
12.632
29.278

75.807

74.620

De huuropbrengsten zijn in 2016 toegenomen door de oplevering van 2 nieuwbouwprojecten met 91
woningen. Daarnaast hebben we 789 woningen en 58 niet-woningen opnieuw verhuurd. Indien de
oude huur lager was dan de streefhuur, hebben we de huur van de betreffende woning verhoogd. De
streefhuur van sociale huurwoningen bedraagt 60-70% van de maximaal redelijke huur op basis van
het woningwaarderingsstelsel.
In 2016 hebben we de huren voor de doelgroep (huishoudens met een inkomen tot € 44.360) niet
verhoogd. Van woningen met huurder die een hoger inkomen hebben, hebben we de huur met 4,6%
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verhoogd. Per saldo heeft deze inkomensafhankelijke huurverhoging geleidt tot 0,74% hogere
huuropbrengsten.
Lasten verhuur en beheer

Personeelslasten (lonen en salarissen + overige personeelskosten)
Overige beheerkosten (huisvesting, automatisering, algemeen)
Verhuurderheffing
Heffing autoriteit woningcorporaties (AW)
Overige kosten t.b.v. de verhuur
Totaal

2016

2015

4.615
1.456
9.121
70
114

5.128
1.979
8.427
40
178

15.376

15.752

Uit de ontwikkeling van de lasten van verhuur en beheer blijkt dat onze inzet op efficiëntie effect
sorteert. We realiseren over de gehele een linie een kostenreductie. Die wordt deels teniet gedaan
door de hogere verhuurderheffing.
Onderhoudslasten
2016

2015

6.962
8.370

7.944
11.589

Subtotaal

15.332
3.934

19.533
4.414

Totaal

19.266

23.947

2016

2015

6.775
269
1.325
2.846
4.117
15.332

10.121
239
1.229
3.368
4.576
19.533

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (cyclisch)
Toegerekende kosten

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:

Planmatig onderhoud
Bijdrage planmatig onderhoud aan VvE's
Contractonderhoud
Mutatie-onderhoud
Klachtenonderhoud
Totaal

In 2016 is sprake geweest van minder mutaties (707) dan in 2015 (783) maar wel tegen hogere
gemiddelde mutatiekosten. Het aantal woningen waarbij bij mutatie groot-onderhoud is uitgevoerd lag
eveneens lager 18 (2015: 33).
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Zakelijke lasten
Verzekeringen
Contributie landelijke federatie
Projectresultaat/projectontwikkelkosten
Overige kosten exploitatie bezit
Totaal
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2016

2015

4.084
254
77
-2
100

4.058
243
75
390
78

4.513

4.844

Resultaat uit verkoop
2016

2015

10.549
-9.723
-1.314

18.007
-13.893
-1.252

-488
-41
-529

2.862
-46
2.816

2016

2015

1.488
-1.600
-27

9.670
-7.371
-230

Verkoopresultaat bestaand bezit sociaal vastgoed

-139

2.069

Niet-daeb-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: Marktwaarde
Af: Verkoopkosten

198
-202
-8

568
-514
-6

-12

48

7.517
-6.550
-1.234

4.831
-3.940
-949

-267

-58

1.348
-1.371
-47
-70

1.315
-1.064
-61
190

Resultaat verkochte koop(woningen)
Opbrengst verkoop
Af: Kostprijs
Af: Kosten verkoop

-

1.623
-1.004
-6

Verkoopresultaat

-

613

-488

2.862

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Opbrengst verkopen
Af: Marktwaarde
Af: Verkoopkosten
Subtotaal
Toegerekende organisatiekosten
Totaal
Nadere toelichting op het verkoopresultaat

Daeb-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: Marktwaarde
Af: Verkoopkosten

Verkoopresultaat bestaand bezit commercieel vastgoed
Vastgoed terug uit koopgarant
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: Marktwaarde
Af: Verkoopkosten
Verkoopresultaat bestaand bezit commercieel vastgoed
Activa ten dienste van en grondposities
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: Eerder toegekende Marktwaarde
Af: Verkoopkosten
Verkoopresultaat

Totaal

De verkopen van bestaand daeb-bezit betrof in 2016 één woning uit exploitatie aan een zittende
huurder plus vijf woningen en één complex aan de Meerweg in de gemeente De Ronde Venen van 10
woningen uit voorraad en één niet zijnde woning uit exploitatie (2015:62 woningen) Bij het niet-daebJaarstukken 2016
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bezit is in 2016 één woning verkocht uit exploitatie (2015:3). Van de terug gekochte
koopgarantwoningen zijn in 2016 38 woningen verkocht (2015:26).
Het eigen kantoorpand aan de rendementsweg in Mijdrecht is in 2016 verkocht en een deel van de
grondpositie Veldwijk.(2015: 1 kantoorpand en twee grondposities).
In de verkoopkosten van de terug gekochte woningen uit koopgarant is een bedrag opgenomen van
€ 1,1 miljoen conform de afspraak met de gemeente Woerden. De terug gekochte woningen worden
nu in de vrije verkoop verkocht.
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Het onrendabele deel op nieuwbouw en herstructurering waarover in het verslagjaar besluitvorming
heeft plaatsgevonden en de herwaardering als gevolg van taxaties van grondposities en eigen panden
worden hier verantwoord.
Overige waardeverandering vastgoed
Waardeverandering nieuwbouw huur daeb vastgoed
Waardeverandering nieuwbouw huur Niet-daeb vastgoed
Waardeverandering herstructurering daeb vastgoed
Waardeverandering herstructurering Niet-daeb vastgoed
Waardeverandering aankoop sociaal vastgoed
Waardeverandering voorraad
Waardeverandering grondposities
Waardeverandering eigen panden
Totaal

2016

2015

-191
53
-12.068
-106
-122
-1.031
-98
-10

1.075
308
-14.462
-525
-612
145
-107

-13.573

-14.178

De waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille laat zich als volgt specificeren:
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille VoV
Niet gerealiseerde waardeverandering bestemd voor verkoop
Totaal

2016

2015

117.018
776
227
118.021

101.371
795
597
102.763

De waardeontwikkeling van het vastgoed in exploitatie wordt gevoed door ontwikkelingen in de markt
(stijging van leegwaarde en markthuur), de kwaliteitsverbeteringen van groot onderhoud en renovatie
en door huurstijgingen.
Nettoresultaat overige activiteiten
Opbrengst overige activiteiten
Beheervergoeding van TI WBS Kamerik
Exploitatieopbrengsten beheer voor TI Portaal
Huuropbrengsten verhuur van dak tbv telecommunicatie
Subtotaal
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2016

2015

292
55
58
405

308
59
51
418

2016

2015

Kosten overige activiteiten
Toegerekende kosten voor het beheer van TI WBS Kamerik
Kosten exploitatie beheer TI Portaal
Kosten tbv verhuur dak tbv telecommunicatie
Beheerkosten en dotatie voorziening garantstelling DIGH
Subtotaal

-291
-55
-15
-71
-432

-308
-59
-15
-306
-688

Totaal

-27

-270

Voor het beheer van toegelaten instelling WBS Kamerik (330 verhuureenheden) in de gemeente
Woerden voert GroenWest het beheer uit, hiervoor is een beheervergoeding afgesproken conform de
beheerkosten van GroenWest op basis van het aantal verhuureenheden.
GroenWest en de Utrechtse woningcorporatie Portaal zijn gezamenlijk eigenaar van een complex van
14 eenheden voor de opvang van ex drugverslaafden in de Utrechtse wijk Terwijde. GroenWest voert
het beheer van deze woningen. 50% van de exploitatiekosten en opbrengsten zijn voor Portaal.
Op verzoek van een aantal telecom bedrijven heeft GroenWest op zes complexen het dak ter
beschikking gesteld voor het plaatsen van een zendmast. Het beheer van de exploitatie is uitbesteed
aan een externe partij.
Samen met Portaal, Bo-Ex, Mitros en SSH staat GroenWest garant voor een lening die de Bank
Nederlandse Gemeente verstrekt aan de Stichting Dutch International Guarantees for Housing
(DIGH). Deze middelen worden ingezet voor sociale woningbouwprojecten in de gemeente Leon in
Nicaraqua en een bouwproject in Armenië. Voor het beheer door DIGH is GroenWest een bijdrage
verschuldigd, daarnaast hebben we een voorziening getroffen voor mogelijke inlossing van de
garantstelling.
Overige organisatiekosten
Toegerekende kosten aan treasury activiteiten
Toegerekende kosten aan P&O activiteiten
Toerekende kosten aan jaarverslagleggingsactiviteiten
Kosten raad van commissarissen
Totaal

2016

2015

64
355
457
146

59
420
393
141

1.022

1.014

Onder de toegerekende kosten jaarverslagleggingsactiviteiten zijn de uitgaven aan de
accountantsorganisatie opgenomen. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
2016
Honorarium controlerend accountant
Controle jaarrekening , inclusief IT audit in 2016
94
Controle marktwaarde
50
Controle jaarrekening voorgaand jaar
44
Adviesdiensten
Totaal
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188

2015
65
12
13
90

Leefbaarheid
2016

2015

298
58
21
28

298
54
25
67

Subtotaal

405

444

Totaal

754
1.159

936
1.380

2016

2015

51
-

118
7

51

125

4
14

22
22

18

44

-12.258
-156

-13.315
-80

Subtotaal

-12.415

-13.395

Totaal

12.346

13.226

Directe kosten leefbaarheid
Leefbaarheid schoon heel en veilig
Leefbaarheid sociaal & verbinding
Bewonersparticipatie
Schuldhulpverlening

Toegerekende kosten

Financiële baten en lasten

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren
Renteopbrengsten activa in ontwikkeling
Renteopbrengsten BWS-subsidie
Subtotaal
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten rekening-courant en deposito's
Overige rentebaten
Subtotaal

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten kredietinstellingen
Overige rentelasten

In het boekjaar werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie (zowel
daeb-vastgoed als niet-daeb-vastgoed) € 51 (2015: 118) aan bouwrente geactiveerd, tegen een
rentepercentage van 0,5% (2015: 1,75).
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) , vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde
van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. Het vennootschapsbelastingtarief dat wordt
gehanteerd voor de berekening bedraagt 25%.
De belasting over het resultaat kan als volgt worden gespecificeerd:
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Mutaties in actieve latentie m.b.t.:
- waarderingsverschil leningenportefeuille
- ongerealiseerd verlies woningen verkocht onder voorwaarden
- waarderingsverschil voorraad
- waarderingsverschil afschrijvingen
- ingerekende verliesverrekening
Totaal last

2016

2015

-72
-107
289
-391
-1.079

-72
-230
-62
-509
-162

-1.360

-1.035

De latente vennootschapsbelastingpositie is contant gemaakt tegen 2,46% (2015:2,85%). Dit is de
gemiddelde rente op de langlopende leningenportefeuille ad 3,28 %, (2015:3,80%) onder aftrek van
25% vennootschapsbelasting.
Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat

2016

2015 na
stelsel
wijziging

2015

125.056
78

104.498
78

787
163

125.134

104.576

950

-103.821
-1.724
-13.748
-175

-90.948
-2.124
-8.122
-2.268

-9.276
19.159
-8.122
-1.597

Subtotaal
Extra comptabele verschillen:
Investeringsaftrek en Energie Investeringsaftrek
Aftrekbeperking gemengde kosten

-119.468

-103.462

164

23
23

-120
28
-92

-120
28
-92

Totaal

5.689

1.022

1.022

Commercieel resultaat voor VPB
Resultaat deelneming
Subtotaal
Aanpassingen naar fiscale waardering
Waardeveranderingen vastgoed
Verschillen fiscale en commerciële afschrijvingen
Corr. activeringen van kosten van instandhouding
Overige correcties

Het fiscale resultaat kan worden verrekend met in het verleden gerealiseerde fiscale verliezen.
Hierdoor is de acute belastingplicht nihil. Per eind 2016 heeft GroenWest nog een totaal compensabel
verlies van € 16 miljoen. De aangiften tot en met 2012 zijn definitief vastgesteld en 2013 en 2014 zijn
ingediend.
Resultaat deelnemingen
De jaarlijkse rendementsuitkering van CV Uithoff III bedraagt € 78 duizend.
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Overige toelichtingen
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Salarissen
Ontvangen ziekengeld
Mutatie reservering niet genoten verlofdagen
Voorziening reorganisatie
Subtotaal
Sociale lasten
Pensioenpremie
Totaal

De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Toegerekend vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten verkoop
Toegerekend leefbaarheid
Overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Totaal

2016

2015

6.095
-73
10
-7

6.454
-33
-9
-100

6.025
908
871
7.804

6.312
922
1.175
8.409

2016

2015

3.405
2.554
704
28
586
199
328
7.804

3.858
2.949
359
30
614
215
384
8.409

Ultimo boekjaar waren er 113 (2015:127) werkzame werknemers, berekend op fulltime basis 101,8
fte (2015:114,1 fte). Het gemiddeld aantal fte over 2016 is 104,7 (2015: 112,3). De verdeling van het
aantal werknemers op full time basis, naar activiteiten is als volgt:

Wonen
Vastgoed
Financiën
Strategie en Vastgoedsturing
Bedrijfsvoering
Bestuursondersteuning
Totaal

2016

2015

40,4
22,8
11,7
11,6
8,0
7,3
101,8

46,4
27,9
13,2
12,1
10,8
3,7
114,1

Ultimo 2016 was de (beleids-)dekkingsgraad van het pensioenfonds (SPW) 104% (2015: 109%).
Overige bedrijfslasten

Bedrijfslasten
Personeelskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal
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2016

2015

9.024
2.798

10.107
3.410

11.822

13.517

Verdeling naar activiteiten
Verhuur en beheer
Onderhoud
Verkoop
Leefbaarheid
Overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Totaal

2016

2015

6.071
3.934
41
754
-1
1.023

7.107
4.414
46
935
1.015

11.822

13.517

2016

2015

401
85

441
224

486

665

Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa ten dienste van

Activa den dienste van de bedrijfsvoering
Licenties software
Totaal

Overige informatie
Bezoldiging van bestuurder en commissarissen
Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen van:

Directeur-bestuurder
Commissarissen
Totaal

2016

2015

163
66
229

159
83
242

De bezoldiging van de bestuurders omvat:
•
•
•

Periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, vakantiegeld, gratificatie, ter beschikking
stelling van auto)
Beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten)
Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband

Het totaalbedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
Periodiek betaalbare
beloning
2016
2015
K.L. Verdooren (directeur-bestuurder)

137

132

Beloningen betaalbaar op
termijn
2016
2015
26

26

De beloning van de directeur-bestuurder is conform de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders
Woningcorporaties.
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd (bedragen in
euro’s exclusief BTW).
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Naam

Functie

I.L. Bergsma
E.A. Dijkstra
I. Frijters
B. de Vries
J.J. van Oosten
R.B. De Haas
H. Moesbergen
J.B. Wijbrandi

Voorzitter
Vicevoorzitter
Lid
Lid
Lid
Vicevoorzitter
Lid
Lid

Periode

V.a. 1-1-15
V.a. 1-1-16
T/m 31-12-16
T/m 20-5-15
T/m 31-12-15
T/m 31-12-15

2016

2015

18.000
12.000
12.000
12.000
12.000
66.000

18.000
12.000
12.000
12.000
4.645
12.000
12.000
82.645

Er zijn in het boekjaar geen bonussen toegekend aan de commissarissen.
Leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten behoeve van bestuurders en
commissarissen
Aan de directeur-bestuurder zijn in 2016 geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke verstrekt.
(2015: eveneens nihil).
Wet Normering Topinkomens (WNT)
De bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen kwalificeren in het kader van de Wet
Normering Topinkomens als topfunctionaris. De honorering van deze functionarissen is in
onderstaande tabel weergegeven (bedragen in euro’s exclusief BTW).
Beloning

K. L. Verdooren

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenver
goedingen

Voorziening
beloning
betaalbaar
op termijn

-

26.409

137.028

I.L. Bergsma

18.000

J.J. van Oosten
E.A. Dijkstra
I.M.S. Frijters
B. de Vries
M. Huffstadt

12.000
12.000
12.000
12.000
-

Functie

Directeurbestuurder
Voorzitter
RVC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC

Aanvang
van het
dienstverband
01-12-2012
01-11-2010
01-01-2009
02-04-2013
01-01-2015
01-01-2016
01-01-2017

Overigens zijn er geen andere gegevens die op basis van de WNT gepubliceerd moeten worden.
Gebeurtenissen na balansdatum
Op 29 maart 2017 hebben wij een intentieovereenkomst over de voorgenomen fusie van GroenWest
met Woningbouwstichting Kamerik gesloten. Woningbouwstichting Kamerik is actief in het werkgebied
van GroenWest. Wij verzorgen sinds 1994 de uitvoering van de volkshuisvestelijke taken van
Woningbouwstichting Kamerik. Om de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering van beide
partijen in continuïteit te waarborgen, voegen we onze activiteiten samen door middel van een
juridische fusie.
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten van GroenWest is geen artikel opgenomen betreffende de resultaatbestemming.
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Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten
bedrage van € 123.773 als volgt te bestemmen:
Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 37.232, ten gunste van de
overige reserves te brengen en het niet-gerealiseerde resultaat van € 86.541 ten gunste van de
herwaarderingsreserve te brengen.
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
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Ondertekening
Origineel getekend te Woerden, 23 mei 2017

Bestuur GroenWest

Mevrouw drs. K.L. Verdooren MBA
Directeur-bestuurder

Raad van Commissarissen GroenWest
Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H, Voorzitter

De heer B. de Vries

Mevrouw drs. I.M.S. Frijters

De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS

Mevrouw M. Huffstadt
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5. Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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6. Kengetallen
Gegevens bezit

2016

2015

Woningen in exploitatie
- DAEB
- niet-DAEB
Subtotaal woningen in exploitatie

11.381
302
11.683

11.333
293
11.626

Woningen bestemd voor verkoop

36

16

Overig bezit
- Garages en parkeerplaatsen
- Bedrijfsmatig onroerend goed
- Maatschappelijk onroerend goed
- Woonwagens en standplaatsen
Subtotaal overig bezit

523
47
12
12
594

523
37
17
12
589

12.313

12.231

337

337

Totaal VHE in beheer

12.650

12.568

Aantal gewogen VHE in bezit

11.907

11.830

Aantal gewogen VHE in exploitatie

11.871

11.814

2016

2015

€ 526
€ 801
6,20%
0,55%
1,11%

€ 515
€ 753
7,05%
0,57%
1,15%

2016

2015

€ 1.491 miljoen
€ 562,4 miljoen
€ 2.006 miljoen

€ 1.361 miljoen
€ 642,4 miljoen
€ 2.004 miljoen

€ 125.604
€ 47.378
€ 168.989

€ 115.206
€ 54.378
€ 169.635

Totaal VHE in bezit
VHE's in beheer voor derden

Gegevens verhuur
Gemiddelde netto huur woningen
- DAEB
- niet-DAEB
Mutatiegraad woningen
Huurachterstand per 31 december
Huurderving
Waardering bezit in exploitatie
Marktwaarde verhuurde staat
Bedrijfswaarde
WOZ-waarde
Gem. marktwaarde per gewogen VHE
Gem. bedrijfswaarde per gewogen VHE
Gem. WOZ-waarde per gewogen VHE
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Jaarresultaten

2016

2015

€ 74,9 miljoen
€ 123,8 miljoen
€ 1.146 miljoen
€ 1.574 miljoen

€ 73,5 miljoen
€ 103,5 miljoen
€ 1.022 miljoen
€ 1.444 miljoen

Financiële kengetallen

2016

2015

ICR (interest coverage ratio)
DSCR (debt service coverage ratio) o.b.v.
WSW-methodiek
Loan to value (marktwaarde)
Loan to value (bedrijfswaarde) (WSW)
Solvabiliteit (marktwaarde)
Solvabiliteit (bedrijfswaarde)
Dekkingsratio (WOZ-waarde)
Nominale waarde langlopende leningen per
gewogen vhe

2,59

1,88

1,65
23,5%
62,3%
73,3%
36,4%
17,5%

1,48
24,8%
52,6%
71,6%
44,9%
16,9%

€ 29.533

€ 28.601

2016

2015

101,8
8,05
3,84%

114,1
9,08
5,55%

Huuromzet
Jaarresultaat na belastingen
Eigen vermogen
Balanstotaal

Organisatie
Aantal fte's per 31 december
Aantal fte's per 1.000 beheerde woningen
Ziekteverzuim
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