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LEESWIJZER
Beste lezer,
Dit jaarverslag heeft een structuur die aansluit bij waar wij voor staan en hoe wij werken.
We beginnen bij de doelen die wij ons gesteld hebben en de ontwikkelingen die daarop van invloed
zijn. Wij spelen daar flexibel op in. Daarna beschrijven wij wat in 2018 is bereikt op de doelen die wij
onszelf gesteld hebben. In het verlengde van wat wij deden en doen wordt ook inzicht gegeven in hoe
wij onze doelen en opdrachten in de toekomst verder willen uitwerken. Tot slot beschrijven wij hoe wij
dat als bedrijf organiseren en geven wij weer hoe onze (interne) toezichthouders er tegenaan kijken.
Een legenda van gebruikte afkortingen treft u achterin dit jaarverslag.
Marc P.C. Jansen
Directeur Bestuurder

INLEIDING: GETALLEN VAN HEDEN EN EEN JAAR GELEDEN
Wat
Aantal verhuurbare eenheden
(exclusief zorgcentrum)
Mutatiegraad (vrijgekomen
woningen)
Woningzoekenden ingeschreven
Gemiddelde kale huurprijs
Huurprijs huurklasse Goedkoop
Huurprijs huurklasse Betaalbaar
Huurprijs huurklasse Duur tot
huurtoeslaggrens
Huurprijs huurklasse Duur boven
huurtoeslaggrens
Gemiddelde WOZ waarde
verhuurbare eenheden
(exclusief zorgcentrum)

31 december 2017
1.145

31 december 2018
1.141

7,6%

7,3%

2.529
€ 543,69
9,7% van de woningen
74,4% van de woningen
13,8% van de woningen

3.500
€ 550,53
8,9% van de woningen
73,8% van de woningen
14,4% van de woningen

2,1% van de woningen

2,9% van de woningen

€ 150.000
(1.145 eenheden)

€ 154.000
(1.141 eenheden)

Aantal personeelsleden
FTE
Fulltime/parttime
Mannen/vrouwen
Gemiddelde leeftijd in jaren
Gemiddeld dienstverband in jaren
Totaal ziekteverzuim
Uitgaven voor opleidingskosten

14
11,17
5/9
6/8
49,3
15,10
5,15%
4,76% van loonsom

14
11,17
6/8
6/8
50,3
16,10
1,78%
3,14% van loonsom
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1. DOELEN EN BELEID
1.1

MISSIE EN VISIE

Een kleine corporatie, werkzaam in en betrokken bij 8 dorpen in gemeente Overbetuwe, met korte
lijnen naar huurders en woningzoekenden. Dat zijn wij. Ons woningbezit ligt verspreid over de dorpen
Andelst, Hemmen, Heteren, Herveld, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten.
Aan het einde van 2018 beschikten wij over 1.224 verhuureenheden, waaronder 4 woonwagens, 1
woonwagenstandplaats, 9 garageboxen en een zorgcentrum met 60 verzorgingseenheden en 14
verpleeghuiskamers.
Onze missie:
Woonstichting Valburg zorgt voor goed verhuurbare woningen voor haar primaire doelgroep van lage
inkomens in Oosterhout, Slijk Ewijk, Herveld, Andelst, Zetten, Heteren en Valburg en beheerst de
kostenontwikkeling van deze woningen. .
Onze visie
In onze dorpen zal er altijd een bevolkingsgroep zijn die wisselende (maatschappelijke) ondersteuning
nodig heeft. Onze samenleving kenmerkt zich door een goed, passend en onderling afgestemd
aanbod van deze ondersteuning op de vlakken van wonen, welzijn en zorg. Deze aansluiting van
vraag en aanbod draagt sterk bij aan goed en duurzaam leven en wonen in onze dorpen.
Woonstichting Valburg neemt in deze samenleving verantwoordelijkheid voor de woningen voor
huishoudens met de minste financiële middelen. Wij staan tussen onze doelgroep, weten wat hun
kansen en bedreigingen zijn en zorgen voor een bij de vraag aansluitend en betaalbaar aanbod van
huurwoningen. Wij gaan verantwoord om met de aan ons toevertrouwde maatschappelijke middelen
en zetten deze in voor een duurzaam resultaat. Wij kunnen onze keuzes legitimeren.
Dit doen wij onder steeds veranderende politieke, economische en financiële omstandigheden. Dat
dwingt ons tot flexibiliteit en creativiteit om onze dienstverlening en producten betaalbaar en duurzaam
aan te kunnen blijven bieden. Alleen door slimme samenwerking met anderen zoals de gemeente,
bewonersorganisaties, welzijns- en zorgpartijen, leveranciers etc., kunnen wij onze bewoners méér
dan een huis, een passend thuis bieden.
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Onze kernwaarden
In de uitvoering van onze missie en visie zijn wij herkenbaar op onze kernwaarden:
• Samenwerkend: Ambities halen wij niet zonder samenwerking.
Het bereiken van goed wonen is ondenkbaar zonder samenwerking. Samenwerking gaan we
aan op basis van openheid, vertrouwen en respect.
• Menselijke maat: De woonbehoefte van de bewoner staat centraal.
Door op kleine schaal te werken en de vraag van bewoners voorop te stellen, vermijden wij
dat systemen, structuren en procedures leiden tot mensvreemde oplossingen.
• Verbonden: Wij laten mensen met een lager inkomen goed wonen.
We weten wat er leeft en speelt binnen onze doelgroep en binnen de dorpen waarin wij
werkzaam zijn. Vanuit deze kennis en verbondenheid zetten wij ons in voor vitaal en leefbaar
wonen in ons werkgebied.
• Duurzaam: Onze kinderen mogen rekenen op dorpen die duurzame kwaliteiten hebben. Wij
hebben aandacht en zorg voor het heden en de toekomst. Dat tonen wij in de woning, in de
leefomgeving, in onze werkwijze en in onze relaties.

1.2

BEDRIJFSPLAN & PRESTATIEAFSPRAKEN

Bedrijfsplan 2019- 2022
Wij werkten in 2018 voor het laatst met het Bedrijfsplan 2014-2018. In de loop van 2018 hebben wij
een nieuw Bedrijfsplan gevormd voor de periode 2019-2022. De basis is hetzelfde format en dezelfde
plannings- en rapportagecyclus, maar met een toekomstgerichte nieuwe inhoud en nieuwe
kernwaarden. In de uitvoering van de werkzaamheden zoals omschreven in het Bedrijfsplan 20192022 zijn wij herkenbaar op onze nieuwe kernwaarden: betrouwbaar, enthousiast, ondernemen,
ontmoeten.
Woonagenda & Prestatie-afspraken
Voor de prestatieafspraken 2019 en 2020 leverden wij begin juli een activiteitenoverzicht, ook wel
“bod” genoemd. In december zijn de prestatieafspraken door alle betrokken partijen getekend.
Zie verder Hoofdstuk 3.

1.3

ONTWIKKELINGEN IN 2018

Politiek & Regelgeving
Algemeen
Wij nemen een kentering waar als het gaat om de reputatie en positie van corporaties. Zonder dat er
al veel is bereikt zijn er tekenen dat er begrip komt voor de grote maatschappelijke opdrachten en de
onbalans met de beschikbare, want afgeroomde, middelen. Ook in procedures, zoals bij de
geschiktheidstoets voor de RvC, wordt het beleid ietsje losser. De Autoriteit Wonen en WSW zoeken
elkaar op, om de administratieve last en dubbel werk terug te dringen. Eind 2018 kwam er een
opdracht uit de Tweede Kamer om een onderzoek in te stellen naar de (financiële) draagkracht van de
corporatiesector in verhouding tot de opgaven.
Energietransitie
Landelijk is veel aandacht uitgegaan naar de Klimaattafels en de koers die gevormd is in de afgelopen
zomer om de relevante sectoren een bijdrage te laten leveren aan de Parijse Akkoorden (CO2
neutraal in 2050). Voor de bebouwde omgeving is voor de kortere termijn (juli 2018 – 2021)
afgesproken om (geplande) nieuwbouw alsnog aardgasvrij te bouwen. Voor de langere termijn gaan
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woningen en gebouwen wijk voor wijk verduurzaamd worden. Dat kan bijvoorbeeld met warmtenetten,
helemaal elektrisch, met warmtepompen of met duurzaam gas. Dit wordt lokaal maatwerk. De
gemeenten vormen een warmtevisie voor 2021 in samenwerking met warmteleveranciers,
netbeheerders, corporaties en particulieren. De zogenaamde Klimaattafels hebben eind 2018
adviezen voorgelegd aan de regering. Hieruit volgen hoge ambities voor de corporatiesector. Er is
vastgelegd dat het Rijk met Aedes in 2019 een onderzoek doet naar de financiële mogelijkheden van
woningcorporaties. Die worden bekeken in relatie tot al hun maatschappelijke opgaven, waaronder
verduurzaming.
Met een prijsverschuiving in de energiebelasting wordt het gebruik van aardgas ontmoedigd en het
gebruik van schone stroom aangemoedigd. Met een nieuw soort lening, de gebouw gebonden
financiering, wordt het voor huizenbezitters eenvoudiger om ook maatregelen te nemen. Isoleren moet
zo’n 25% goedkoper worden. De woningcorporaties krijgen een rol als startmotor. Zij bezitten veel
huizen waardoor de verduurzaming grootschalig kan worden aangepakt. Dan dalen de kosten en
wordt het ook aantrekkelijk voor mensen met een koopwoning.

ATAD
Landelijk heeft Aedes een lobby gevoerd om te vermijden dat corporaties gaan vallen onder de regels
van de ATAD. Deze internationale regels moeten voorkomen dat internationaal werkende bedrijven
oneigenlijk vennootschapsbelasting vermijden. Deze lobby heeft helaas geen effect gehad, de ATAD
is ingevoerd en corporaties vallen onder deze regeling. Becijferd is dat dit voor de sector een extra
last van 1 miljard oplevert. Voor Woonstichting Valburg betekent de invoering van de ATAD een
jaarlijks gemiddeld extra last van € 60.000.
Gemeenteraadsverkiezingen
In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Binnen onze gemeente leidde dat tot een
nieuw samengesteld college waarbinnen het CDA twee wethouders heeft en GBO en VVD ieder één.
De wethouder met “Wonen” in de portefeuille is dezelfde gebleven, de heer J. van Baal. Sinds de
verkiezingen staat sociale woningbouw hoger op de agenda. Dat merken wij bij de medewerking van
de gemeente aan diverse projecten. Ook de versterking van de dorpen en het werken op dorpse
schaal hebben aan belang gewonnen.
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Strategie & beleid
Visitatie.
In het voorjaar van 2017 kozen wij ervoor om mee te doen met de experimenten die Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland (SVWN) zocht. In samenwerking met twee corporaties, Tablis Wonen
en Beter Wonen en het bureau Pentascope hebben wij de focus gericht op vernieuwing van het
maatschappelijk gesprek. Met het oog op de opgestapelde (externe) toetsing en verantwoording
hebben wij getracht een dubbelslag te slaan: “Meer gesprek en minder (dubbel) werk”. Daarnaast
zochten wij naar nóg een extra waarde van de visitatie: inpassing van de visitatie in de 4 jaarcyclus
van het Bedrijfsplan.
Die laatste doelstelling is gehaald. Meer gesprek is ook gehaald met name door een prima dialoog
met 12 verzamelde belanghouders. Het “minder (dubbel) werk” is helaas niet gehaald. In mei is het
visitatierapport goedgekeurd door de SVWN. De rapportage is in juni, mét de reactie van de RVC en
Bestuurder, gepubliceerd op onze site.
Betaalbaarheid & huurprijsbeleid
In ons huurprijsbeleid streven wij naar een betaalbare prijs-kwaliteitverhouding. Wij streven naar een
huur die 70% bedraagt van wat wij wettelijk, maximaal, mogen vragen. De jaarlijkse huurverhoging
gebruiken wij om naar de nagestreefde huurprijzen te groeien. Huishoudens met een hoger inkomen
zullen wij meer huurverhoging geven. Huishoudens die al op of boven de 70% betalen, krijgen geen
huurverhoging. Nieuw sinds 2017 is dat corporaties ook rekening moeten houden met toepassing van
de huursombenadering. Alle huurverhogingen gedurende een kalenderjaar mogen niet boven een
maximum uitstijgen.
In 2018 is die maximale huursom 2,4%. Na toepassing van een gedifferentieerde huurverhoging in juli
en toepassing van ons huurprijsbeleid zijn wij over heel 2018 uitgekomen op een verhoging van
1,01%. Ter vergelijking (bron CBS): de corporaties in Nederland komen over 2018 uit op gemiddeld
1,7%. Commerciële verhuurders komen uit op 3% stijging.
SVB
Wij werken nog steeds op de koers van ons Strategisch Vastgoed beleid (SVB) dat in 2016 is
gevormd. Hierin staat het doel om in 2025 op gemiddeld label A te zitten. Voorwaarde is wel dat wij
onze nieuwbouw en renovatieprojecten kunnen realiseren.

SVB en duurzaamheid.
In het SVB is duurzaamheid en daarbinnen de energietransitie een van de twee belangrijkste opgaven
die wij ons stelden. Verder kijkend ligt er de opgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn als samenleving.
Op basis van de door ons ingevulde routekaart van Aedes hebben wij moeten vaststellen dat wij
zonder externe CO2 neutrale warmte en/of energieleveringen deze opgave niet kunnen halen.
Landelijk is tot 2050 € 109 miljard nodig voor de corporatiesector als geheel. Wij zouden € 1,9 miljoen
per jaar moeten investeren, om in de buurt van de opgave te komen.
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Wij kunnen € 1,2 miljoen per jaar investeren en dat brengt ons naar een EI van 0,32. (wij zitten nu
gemiddeld op 1,53). Wij hebben wel de visie dat corporaties een voorbeeldrol in de woningbouw
moeten nemen. Maar duidelijk is ook dat er veel samenwerking en innovatie nodig is. De bij de
Klimaattafels afgesproken aanpak om op wijkniveau samen te gaan werken biedt perspectief.
Positief voor het bereiken van het gemiddeld label A in 2025 is, dat wij op de daarvoor noodzakelijke
projecten medewerking krijgen van de gemeente. In de eerste helft van 2019 willen wij onze strategie
bepaald hebben voor hoe wij gaan groeien naar CO2 neutraal in 2050. Vanuit die strategie zal
doorwerking plaatsvinden naar het overleg met onze partners en zullen wij onze inbreng leveren bij de
vorming van de gemeentelijke visie.
SVB en Langer thuis Wonen.
Naast duurzaamheid is Langer Thuis Wonen een speerpunt in ons SVB. Wij vormen onze
woningvoorraad om, naar een voorraad waarmee wij aan de toekomstige vraag kunnen voldoen.
Belangrijke resultaten op dit vlak liggen de in de projecten Beatrixstraat Zetten, Grintpad Herveld en
Hoge Hof Herveld. In Oosterhout nemen wij een rol in wonen voor ouderen in het te creëren Hart voor
Oosterhout. Ook in Zetten zijn wij actief in het burgerinitiatief Zicht Op Zetten om het dorp zich zo te
laten ontwikkelen dat langer thuis wonen kan. Het “60+ en seniorenbeleid” werpt vruchten af. Mede
door intensieve voorlichting en gesprekken.

Huurverhogingen Woonstichting Valburg per 1 juli 2018:
Wij hebben een gematigde huurverhoging toegepast die wel blijft bijdragen aan ons huurprijsbeleid.
De verhogingen zijn als volgt:
• Bij een inkomen lager dan € 41.056,- :
-als de huur meer is dan 70% van maximaal
:
0,0% huurverhoging
-als de huur nog geen 70% is van maximaal
:
1,4% huurverhoging.
• Als het inkomen hoger is dan € 41.056,:
2,4% huurverhoging.
• Als de huur hoger is dan € 710,68
:
1,4% huurverhoging.
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Innovaties
Wij willen vanuit onze maatschappelijke positie, maar ook vanuit werkgeverschap, bijdragen leveren
aan innovaties. Activiteiten op dit gebied in het afgelopen jaar waren:
• Zoeken naar mogelijkheden voor realisatie van goedkope, duurzame kleine woningen;
• Deelname aan een samenwerkingsverband van Hogeschool Arnhem Nijmegen, makers en
corporaties inzake ‘Realiseer de sociale huurwoning 2025 zoals deze nog niet te zien is in de
Benelux’;
• In het samenwerkingsverband Woonkr8 van de corporaties in de woningmarktregio, vervullen
wij het voorzitterschap in de coalitie Collectieve woonvormen;
• Wij participeren in de coalitie “Woonkr8 Energie”.
• Met twee andere corporaties (Tablis en Beter Wonen), Pentascope (visiterend bureau) en de
Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN) hebben wij bij onze visitatie in 2018
een experiment uitgevoerd voor vernieuwing van de visitatiemethodiek.
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2. RESULTATEN OP HET BEDRIJFSPLAN 2014 -2018
In ons bedrijfsplan focussen wij op 3 doelen die van direct belang zijn voor de doelgroep:
1. Onze huurders blijven tevreden over de technische kwaliteit van de woning.
2. Onze huurders kunnen de woning blijven betalen.
3. Onze huurders kunnen een voor hen geschikte woning bij ons vinden.
Per doel formuleerden wij strategieën en maatregelen die ertoe moeten leiden dat wij de gestelde
doelen bereiken. Onderstaand overzicht toont de ontwikkeling en voortgang op de doelen in 2018.
Een groene kleur geeft aan dat de voortgang op schema ligt. Een rode kleur geeft aan dat de planning
niet gehaald wordt. In dat laatste geval wordt onder elk hoofddoel een toelichting gegeven en wordt in
de meest rechtse kolom de nieuwe planning vermeld.

2.1

HUURDERS TEVREDEN HO UDEN OVER DE TECHNISCHE KW ALITEIT VAN
HUN WONING
De technische kwaliteit van de woning wordt door minimaal 75% van onze huurders als
"goed onderhouden" beoordeeld.

1.1

Beter inzicht creëren in de verwachtingen van de klant over de technische kwaliteit
van de woning.

1.1.1

Klantonderzoek: Resultaten vanuit het huurdersoordeel 2017 (Aedes
Benchmark) zijn vastgelegd en waar nodig vertaald naar verbeterpunten in de
relevante werkprocessen

1.1.2

De verbeterpunten vanuit het huurdersoordeel 2017 (Aedes Benchmark)
hebben geleid tot aanpassingen in het reparatie- en/of mutatieproces.

1.1.3

De (bewoners)ervaringen en verbeterpunten betreffende de 4 NOM-woningen
zijn geanalyseerd en gerapporteerd in aanbevelingen

1.1.4

De verbeterpunten betreffende NOM-woningen zijn verwerkt in ons Programma
van Eisen en in ons Plan van Aanpak voor projecten met nieuwe NOMwoningen.

1.2

Beter inspelen op individuele behoeften van huurders door ruimte te maken voor
zelfwerkzaamheid en keuzemogelijkheden.

1.2.1

Het ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Veranderingen door huurders) is
vastgesteld en gecommuniceerd met bewoners.

1.2.2

Wij trekken mede een haalbaarheidsonderzoek naar collectieve woonvormen,
samen met andere corporaties in de regio, dat leidt voor 2019 tot
aanbevelingen aan corporaties en minister.

Toelichting:
1.1.1/1.1.2 Woonstichting Valburg scoort met een 7,12 vanuit het huurdersoordeel 2017 (Aedes
Benchmark) iets beter dan onze referentie (6,89). Hieruit zijn geen verbeterpunten gehaald.
1.1.3 De bevindingen van de bewoners van de NOM-woningen zijn als tips en tops gerapporteerd.
1.2.1 Middels een afstudeerstage HAN Rechten is een ZAV-beleidsdocument met implementatiestappen opgesteld en vastgelegd.
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2.2

HUURDERS KUNNEN HUN WONING BLIJVEN BET AL EN

a. De huur voor de doelgroep wordt niet hoger dan circa 70% van de maximum huurprijs
én niet hoger dan de huurtoeslaggrens (voor zover betrokkene daar recht op heeft);
b. We beperken de energielast van onze woningen door de energieprestatie te verbeteren
van gemiddeld C (EI=1,66) naar gemiddeld A (EI=1,17) voor het totale woningbezit in
2025
2.1

Woningen aanbieden met een zo laag mogelijke huur

2.1.1

Voor augustus 2018 komen tot een actualisatie van het Huurprijsbeleid

2.1.2

We laten de gemiddelde huurprijsontwikkeling in 2018 minimaal 20% lager
uitkomen dan maximaal toegestaan volgens de huursombenadering.

2.1.3

We bouwen 6 ’Tiny Houses“ met een huur die lager is dan € 400,- en bieden
die vanuit een marketingmix aan.

2.1.4

Besparen op bedrijfskosten: De fiscale advieskosten en de
ondersteuningskosten bij het software pakket FMP zullen in 2017 20% lager
uitvallen dan in 2016.

2.2

Vroegtijdig signaleren van huurschulden en ingrijpen door betere samenwerking

2.2.1

De incassoprocedure “lean“ inrichten om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan in
het tegengaan van huurschulden.

2.2.2

De gemeente Overbetuwe maakt een schulden preventieplan. De
aanbevelingen uit dit plan worden na interne afweging overgenomen en
samenwerken met de diverse partijen wordt verbeterd in het tegengaan van
(huur)schulden.

2.3

Energielasten beheersbaar houden

2.3.1

We brengen jaarlijks ca. 25 woningen naar label A (EI=1,05) :
- Reno11 (6 woningen Clara Fabriciuspark en 5 woningen Margrietstraat) zijn
energetisch verbeterd naar een EI gelijk of beter dan 1,05;
- Reno24, 24 “oude” bejaardenwoningen in verschillende dorpen zijn
energetisch verbeterd naar een EI gelijk of beter dan 1,05;

2.3.2

Voorbereidingen energetisch verbeteren 25 woningen in 2019 zijn afgerond.

2019

2.3.3

Onderzoek betreffende aanbesteding van meerdere renovatieprojecten over
meerdere jaren in één keer is afgerond.

2019

2.3.4

Afspraken maken met de gemeente over inzet van voorlichting, communicatie
of andere methoden die bijdragen aan bewustwording van het eigen
(energieverbruik-) gedrag van huurders.

2.3.5

Als extra inspanning voor verduurzaming plaatsen we, bij huurders die daar om
vragen, zonnepanelen bij maximaal 40 woningen.

2019

2019
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Toelichting:
2.1.1. Na analyse van het huidige Huurprijsbeleid is besloten dat de streefhuur 70% van de maximale
huur blijft. Uit de maandrapportages blijkt dat onze uitgestippelde koers goed gehandhaafd blijft. Wel
gaan we enkele knelpunten oplossen:
1) 1 à 2 persoonshuishoudens met een inkomen hoger dan de huurtoeslaggrens worden gedwongen
naar een 1-gezinswoning door ons beleid. Gedeeltelijke oplossing: Woningen die zich bevinden in de
categorie van € 597,- tot € 640,- die niet geschikt zijn voor een grootte van 3 of meer
persoonshuishouden, worden toegewezen aan 1 à 2 persoonshuishoudens met een inkomen boven
de huurtoeslaggrens.
2) Renovatiewoningen worden allemaal te duur en zijn niet meer toegankelijk voor huurtoeslaggerechtigden. Op het moment dat er geen passend hoog inkomen is, toppen we deze woningen af.
3) Zittende huurders met een te hoog inkomen (> € 41.056,-), scheefhuurders, kunnen niet
doorstromen. Deze huurders mogen reageren op woningen vanaf € 640,-. Hiermee komt ook een
woning vrij. Aandachtspunt: de 10% vrije ruimte mag niet overschreden worden.
4) Beperkt de vrije sector voor hogere inkomens instellen; dit mag 5% van ons bezit zijn.
2.1.3. Er is besloten om te stoppen met het ontwikkelen van 6 Tiny Houses op de locatie achter het
kantoor van Woonstichting Valburg. Mede omdat de Hoge Hof leegkomt (naar verwachting in 2019)
en daar mogelijkheden kunnen gaan ontstaan voor kleine woonvormen. Wij zullen wel verder
onderzoeken of een vorm van kleine woningen plek kan krijgen in het project Veldzicht.
2.1.4. In G-5 verband is Ernst & Young aangesteld als fiscaal adviseur. Daar alle vijf corporaties voor
deze adviseur hebben gekozen is ook de maximale korting op het tarief van toepassing. De
ondersteuningskosten voor FMP (één op één begeleiding) zijn gedaald naar nihil in 2018, daar staat
wel tegenover dat er wel geïnvesteerd is het volgen van klassikale opleidingen van FMP.
2.2.1 Het lean inrichten van de incassoprocedure wordt niet als kansrijk gezien door de benodigde
collega’s. Bovendien zijn we “tevreden” over de hoogte van de huurschulden. In overleg is daarom
besloten dit onderdeel niet uit te voeren.
2.2.2. Eind 2018 zijn wij een samenwerking aangegaan met de gemeente om vroegsignalering op te
zetten. Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat bij instanties voor
schuldhulpverlening. Een dilemma waar gemeenten mee worstelen is de vraag wanneer burgers met
dreigende problematische schulden benaderd moeten worden. Gebeurt dit te vroeg dan gaat dit in
tegen de gedachte van zelfredzaamheid van burgers en is er bovendien de kans dat er nog geen
probleem is. Gebeurt dit te laat en zijn de schulden al groot, dan is de kans op een oplossing klein.
Het is dus zaak voor gemeenten om hierin het goede moment te vinden. Huishoudens met
beginnende betalingsproblemen kunnen sneller opgespoord worden door vroegsignalering. In 2019
moet dit gestalte gaan krijgen.
2.3.2./2.3.3. Er is besloten om in 2019 geen 25 woningen energetisch te verbeteren. De
voorbereidingen hiervoor zijn dan ook niet gestart. Deze woningen willen we betrekken bij het
onderzoek (2.3.3) om één opdracht te geven voor meerdere renovatieprojecten verspreid over
meerdere jaren. Beide onderdelen (2.3.2 en 2.3.3.) zullen meegenomen worden in het in 2019 te
vormen beleid hoe onze koers wordt om in 2050 CO2 neutraal te zijn.
2.3.4. Er zijn 18 energiecoaches opgeleid die vanuit Overbetuwe Duurzaam voorlichting gaan geven.
Wij steunen deze actie, samen met de andere woningcorporaties.
2.3.5. In het 2e kwartaal zijn we aangehaakt bij het project “Energiedaken” van Talis, waarbij totaal ca.
1000 woningen voorzien zouden worden van energiedaken (zonnepanelen, zonnecollectoren of
(hybride) warmtepompen). Door het aanbrengen van één of meerdere systemen zouden er 2
labelstappen gemaakt worden. De kosten hiervan zouden gedeeltelijk gefinancierd worden door de
STEP-subsidie. Doordat de STEP-subsidie niet meer verstrekt wordt, is het project “Energiedaken” dit
jaar geannuleerd. In de prestatieafspraken met de gemeente is vastgesteld dat we in 2019 een aantal
daken zullen voorzien van zonnepanelen.
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2.3

MEER WONINGZOEKENDE( N)/HUURDERS KUNNEN EEN GESCHIKTE
WONING VINDEN

3.1

Wensen en behoeften van onze woningzoekenden en huurders in beeld krijgen: wat
maakt huurders tevreden of ontevreden bij een “nieuwe” huurwoning of aanpassing
van een huurwoning.

3.1.1

Klantonderzoek: resultaten vanuit de telefonische enquête onder maximaal
40% van de nieuwe huurders (steekproefsgewijs) zijn vastgelegd en vertaald in
verbeterpunten

3.1.2

Permanent klankbord in de vorm van een klantpanel is opgezet.

3.2

Type woningen afstemmen op huidige en toekomstige woningzoekenden

3.2.1

Ten behoeve van Project Beatrixstraat in Zetten (18 appartementen en 3
grondgebonden woningen voor ouderen) is met gemeente Overbetuwe een
intentieovereenkomst gesloten.

3.2.2

Ten behoeve van Project Beatrixstraat in Zetten (18 appartementen en 3
grondgebonden woningen voor ouderen) is met gemeente Overbetuwe een
exploitatieovereenkomst gesloten.

3.2.3

Er is een aankoopbeleid geformuleerd dat past bij onze wensportefeuille
conform het SVB.

3.2.4

24 seniorenwoningen (type C) in Oosterhout en Valburg zijn geschikt en
aantrekkelijk gemaakt voor bewoning door kleine huishoudens (senioren,
jongeren, alleen-gaanden).

3.2.5

Ten behoeve van Project de Hoge Hof in Herveld een keuze maken tussen
scenario’s A en B:
A: ontmoeten en verbinden (vanuit maatschappelijk vastgoed) en woningen
B: woningbouw conform behoefte SVB en locatie.

3.2.6

Ten behoeve van Project Grindpad in Herveld (9 nultreden patiowoningen voor
senioren) is met de ontwikkelaar een exploitatieovereenkomst gesloten.

3.2.7

Toekomstbestendig maken van woningen door het uitvoeren van
woningverbeteringen (aanbrengen 2e toilet, geluidswerende wand,
buitenberging etc.) bij hiertoe in het SVB gelabelde mutatiewoningen.

3.3

Het doorstroombeleid en de participatie van andere partijen daarin nader vormgeven

3.3.1

Het doorstroombeleid omzetten naar een definitieve uitwerking waarbij de
opgedane kennis wordt verwerkt om senioren te laten verhuizen naar een
seniorgeschikte woning. Doel is: 3 senioren verleiden d.m.v. het
doorstroombeleid, te verhuizen van een gezinswoning naar een
seniorgeschikte woning.

3.3.2

Afspraken maken en vastleggen met Gemeente Overbetuwe voor de
participatie bij het doorstroombeleid in de vorm van uren en of een financiële
bijdrage, vanuit het gemeenschappelijk doel langer thuis wonen mogelijk te
maken zodat mensen passend wonen en de zorgkosten dalen.

2019

3.3.3

Afspraken maken tussen gemeente en woningcorporaties over de uitstroom
van cliënten uit residentiële setting naar Arnhems voorbeeld.

2019

2019

2019

2019

2019
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Toelichting:
3.1.1. Er zijn geen enquêtes gehouden: het huurdersoordeel is in de Aedes Benchmark 2017
meegenomen en wij scoorden hierbij onder nieuwe huurders een 8,0. Gelet op de goede score is het
formuleren van verbeterpunten niet urgent. Ook willen wij huurders niet (onnodig) overbevragen.
3.1.2. Op een oproep in het Woonjournaal van december 2017 is geen respons gekomen. Na een
herhaalde oproep in het Woonjournaal van juli 2018 hebben zich 3 huurders gemeld aan wie in tertaal
3 de eerste vraag is voorgelegd. Aan de hand van evaluatie van ervaringen gaan we in 2019 het
huurderspanel verder vormgeven.
3.2.1 Voor het project Beatrixstraat is in tertaal 3 een wijziging doorgevoerd: 4 van de 21 woningen
worden vrije sector woningen. Deze wijziging dient verwerkt te worden in de intentieovereenkomst.
Gemeente en Woonstichting Valburg zijn beide akkoord met de intentieovereenkomst maar deze is
nog niet getekend. Dit zal in tertaal 1 van 2019 gebeuren. Goed om te vermelden is dat de planning
geen vertraging heeft opgelopen: ondanks dat er officieel nog geen intentieovereenkomst is, zijn
gemeente en Woonstichting Valburg doorgegaan met het project.
3.2.3. Aankoopbeleid: Er is een aanzet, aanhakend op eigen beleid (SVB, 60+ en verhuizen), echter
nog onvoldoende onderbouwd en consistent. Tot op heden heeft een aankoopbeleid weinig prioriteit.
Nadere uitwerking tot een samenhangend beleid wordt in 2019 gekoppeld aan de voorziene
aanpassing van het SVB.
3.2.6 Onzekerheden over afspraken tussen gemeente en Jan Oosterhout ontwikkeling heeft tot
vertraging geleid. Jan Oosterhout Ontwikkeling en Woonstichting Valburg zijn akkoord over de prijs en
kwaliteit van het project. In tertaal 1 van 2019 zal het investeringsvoorstel aan de RVC worden
voorgelegd en kan de exploitatieovereenkomst worden getekend.
3.3.2. De afspraken met de gemeente zijn niet tot stand gekomen. Deze komen terug in de
Prestatieafspraken.
3.3.3. Vanuit de extramuralisering van instellingszorg en decentralisaties in het sociaal domein,
neemt de gemeente haar regierol rond de afstemming van wonen en zorg. Dit betekent dat zij, zoals
ook vastgelegd in prestatieafspraken, in 2018 het volgende inzichtelijk maakt: Opgave op basis van
inzicht in de vraag vanuit verschillende doelgroepen. Afspraken over een kwalitatief goede begeleiding
en budget/ inkoop met zorgaanbieders. De gemeente pakt individuele casussen aan, er is (nog) geen
duidelijke opgave zoals verwoord in de prestatieafspraken.
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2.4

ACTIES TER VERBETERING VAN DE BEDRIJFSVOERING

Hierna volgen de acties die wij in 2018 planden om de bedrijfsvoering te verbeteren/versterken. Deze
afspraken hebben in de regel geen direct effect op de doelgroep maar zijn wel nodig om het voor de
doelgroep goed te kunnen doen.

Acties in 2018 om de bedrijfsvoering te verbeteren
1

Communicatie

1.1

Jaarverslag vernieuwd (alleen digitale webversie)

1.2

Twee thema-avonden gehouden voor de RvC

2

Organisatie

2.1

Bedrijfsplan 2018 – 2022 gemaakt

2.2

Vervolgacties lean werken bepaald

2.3

Strategisch Vastgoed beleid: inventarisatie van noodzakelijke aanpassingen in
het SVB is gemaakt, implementatieplan is vastgesteld en gecommuniceerd naar
belanghouders.

2.4

De management letter 2017 wordt omgezet in verbeteracties

2.5

De cyclische, standaard processen in de bedrijfsvoering zijn in een Jaaragenda
opgenomen zodat ieders bijdrage als taak in de agenda’s is opgenomen.

2.6

Het onderhoudsbeleid is vastgesteld.

2019

2.7

Vastgoeddata van het totale bezit zijn opgenomen en geïmplementeerd in de
systemen (0-prognose, Empire, Autocad).

2019

3

Personeel

3.1

Minimaal twee inhouse Workshops gehouden

3.2

Organisatiebrede training in najaar afgerond

3.3

Inzet stagiairs en afstudeerders niet alleen bij projecten maar ook in andere
teams (Wonen en of Staf of Financiën)

3.4

Integriteitsbeleid en -regeling samen met de klokkenluidersregeling is
geactualiseerd.

3.5

Diverse opleidingen en trainingen op basis van evaluatiegesprekken en
persoonlijke ontwikkeling afgerond.

2019

2019
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4

ICT

4.1

Release Empire Cloud geïmplementeerd (SAAS).

4.2

Intranetportaal Office365 is geïmplementeerd.

4.3

Huurderportaal ingevoerd zodat we digitaal 24/7 bereikbaar zijn.

4.4

Website geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.

4.5

Woningzoekenden worden in onze website geregistreerd.

4.6.

Opzichters werken in woningen en projecten met een notebook

4.7

Rapportages zijn verbeterd door gebruik van PowerBI en Empire datawarehouse.

4.8

We voldoen aan de eisen en procedures van de AVG/GDPR

4.9

Server (Domeincontroller) is vervangen

5

Financiën

5.1

Ontwikkeling Financiële administratie afgerond in vastgelegd financiële beleid
(FMP, verplichtingenadministratie, integratie 24 business risks WSW, scenario's
berekenen).

5.2

Actualisatie investeringsstatuut goedgekeurd door RvC.

5.3

Invoeren COSO-model inclusief verbindingenstatuut afgerond.

2019

2019

2019

2019

2019

Toelichting:
2.1 De keuze om de visitatie in te zetten als “omgevingsanalyse” voor het maken van een nieuw
Bedrijfsplan heeft geleid tot vertraging. Het concept-bedrijfsplan 2019-2022 was klaar in tertaal 3.
2.2 De lean aanpak is uiteindelijk na toepassing op enkele werkprocessen niet doorgezet. In het
proces van vorming van het Bedrijfsplan zijn doelen bepaald voor organisatieontwikkeling die de lean
methode minder nodig maken.
2.3 Dit punt is meegenomen in het bedrijfsplan 2019-2023. We zullen deze stap niet zetten, aangezien
er nu geen noodzakelijke aanpassingen zijn voor dit jaar. Tevens is er voor gekozen om het SVB in
2019 te gaan herijken, daar zullen de noodzakelijke wijzigingen worden opgepakt.
2.6 Het concept onderhoudsbeleid voor planmatig onderhoud is in samenwerking met Inspectrum
opgesteld. De uitwerking hiervan zal vastgesteld worden in 2019.
2.7 Volgens de woningwet 2015 zouden we per 31-12-2018 de GebruiksOppervlakte (afgekort: GO’s)
volgens NEN2580 vastgelegd moeten hebben t.b.v. de markwaarde berekening. Deze verplichting is
verschoven naar 2021. De opdracht aan een extern bureau om dit voor ons te bepalen is verstrekt.
Voor 1-7-2019 zullen de data van de GO in empire zijn vastgelegd. Hoe de data voor het onderhoud
aan de buitenzijde van woningen worden opgezet, wordt vastgelegd in het onderhoudsbeleid.
3.4 Afspraak is ook gebaseerd op de uitslag van een door de AW gehouden onderzoek naar Integriteit
rond opdrachtgeverschap. In tertaal 2 is het gesprek met collega’s geopend en zijn concepten
ontwikkeld voor geactualiseerde regelingen. Het voornemen was om in tertaal 3 een plan van aanpak
gevormd en regelingen vastgesteld te hebben. De diverse op gedrag gerichte regelingen zijn in
concept klaar maar worden nog besproken met de OR en collega’s. Af te ronden in tertaal 1 van 2019.
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4.1 Naar aanleiding van onze testbevindingen en door vertragingen bij Microsoft is dit naar achter
geschoven. Op dit moment is de planning dat dit in tertaal 2 van 2019 in gebruik genomen kan
worden.
4.3 Het huurderportaal zal op zijn vroegst in de tweede helft van 2019 geïmplementeerd worden i.v.m.
de overgang naar de Cloud versie van Empire.
4.7 Rapportages zijn verbeterd, en ook continu in ontwikkeling. Het gebruik van PowerBI en het
Datawarehouse is tot na de livegang van Empire Cloud uitgesteld i.v.m. technische wijzigingen.
4.8 Hoofdzaken van de AVG zijn ingevoerd. Een aantal zaken moeten nog verder uitgewerkt en
afgerond worden. Zo is een privacy verklaring op de website geplaatst, leveranciers moeten nog
geïnformeerd worden.
4.9 Dit wordt afgerond na de overgang naar de Empire Cloud omgeving, en zal dus naar verwachting
eind tertaal 2 2019 gerealiseerd zijn.
5.3 De invoering van de AVG binnen de organisatie heeft de deadlines van deze onderwerpen
vertraagd. Met de accountant zal in 2019 afstemming plaats vinden over de noodzaak en prioriteit.
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3. RESULTATEN OP DE PRESTATIE-AFSPRAKEN

3.1 PREST ATIEAFSPRAK EN 2018-2019

In tertaal 3 van 2017 vormden wij met de gemeente en de huurdersorganisatie Um ’t Huus eerste
prestatieafspraken conform de Woningwet. Um ’t Huus heeft niet mede ondertekend. De afspraken
die wij maakten zijn ten behoeve van monitoring door de gemeente en ons, samengevat in het
volgende overzicht. De stand van zaken per eind 2018 is kort weergegeven, vanuit ons perspectief en
is dus niet besproken en vastgesteld met de gemeente. Deze wijze van monitoring en weergave moet
gelezen worden als een “groeimodel” dat wij steeds verder gaan verbeteren. Voor 2019 zijn inmiddels
nieuwe prestatieafspraken gemaakt waarin eventuele “overloop” vanuit de onderstaande afspraken is
meegenomen.

Prestatieafspraak

Thema

Eigenaarschap

Stand van zaken
eind 2018

1

Woonstichting Valburg, huurdersorganisatie Um 't Huus en
de gemeente formuleren in
2018 een tiental do's en don'ts
met betrekking tot de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking.

Samenwerking en
Procesafspraken

Gemeente,
Woonstichting,
Huurdersvereniging

Overgenomen in
afspraken voor 2019

2

Samen met Woonstichting
Valburg, Huurdersorganisatie
Um 't Huus en andere partners
op de woningmarkt wil de
gemeente uitvoering geven
aan actuele thema's uit de
Woonagenda Overbetuwe
2020; Afhankelijk van het
thema vindt overleg plaats
over de aanpak en de alliantie,
waarin de aanpak plaatsvindt.
Op thema’s/onderwerpen
waarop partijen initiatieven
nemen rond het Wonen
worden de andere partijen in
het vroegste stadium
betrokken om afspraken te
maken over betrokkenheid in
het vervolg.

Samenwerking en
Procesafspraken

Gemeente,
Woonstichting,
Huurdersvereniging

Continue proces

3

Woonstichting Valburg,
huurdersorganisatie Um 't
Huus en de gemeente stellen
jaarlijks de bestuurlijke

Samenwerking en
Procesafspraken

Gemeente,
Woonstichting,
Huurdersvereniging

Continue proces;
overleggen zijn niet
allemaal gevoerd.
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4

5

6

overleggen vast. Voor 2018
gaan we uit van de volgende
bestuurlijke overleggen:
2x Wst Valburg – huurdersorganisatie Um 't Huus gemeente (februari,
november); 1x corporatieshuurders-organisaties gemeente (juli); 1x
huurdersorganisaties.
Woonstichting Valburg en de
gemeente gaan verder in
gesprek over de projecten
Beatrixstraat, Grintpad, Hoge
Hof, Wouter Plasstraat, Hart
voor Oosterhout en Ekowijk
Veldzicht.
Om de groei in de portefeuille
of nieuw voor oud te realiseren
is het essentieel dat de
gemeente voor gronden in het
bezit van gemeente een
grondprijs rekent die past bij
een sociale huurwoning met
een maximale huur tot de 2e
aftoppingsgrens. Daar waar de
gemeente geen grondeigenaar
is van beoogde woningbouwlocaties en waar Woonstichting
Valburg sociale huurwoningen
wil afnemen, is de gemeente in
financiële zin geen partij.
Om sociale woningbouw
gelijke tred te laten houden
met de vrije sector stuurt de
gemeente bij nieuwe
ontwikkelingen op een
realisatie van 30% sociale
woningbouw, die betaalbaar is
(huur tot 2e aftoppingsgrens).
Woonstichting Valburg
participeert in de woonalliantie
doorstroming (trekker: Rabobank), samen met gemeente,
Rabobank en andere corporaties. Doel hiervan is om
doorstroming tussen huurmarkt en koopmarkt te
continueren door het verschaffen van informatie over

Beschikbaarheid en
Betaalbaarheid

Gemeente/Woonstichting Valburg

De kansen op
realisatie van deze
projecten zijn
toegenomen door het
geven van voorrang
aan projecten voor
sociale huur.

Beschikbaarheid en
Betaalbaarheid

Gemeente/Woonstichting Valburg

De door de gemeente
vastgestelde grondprijzen dragen in de
ogen van de
corporaties niet bij
aan de realisatie van
betaalbare sociale
huurwoningen.

Beschikbaarheid en
Betaalbaarheid

Alliantie Rabobank,
gemeente,
corporatie

Bijeenkomst is
geëvalueerd. Kosten
worden grotendeels
vergoed door Menzis.
De alliantie
Doorstroming is
opgeheven.
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financieringsmogelijkheden
van koopwoningen. De
gemeente zal in het kader van
doorstroming de starterslening
in stand houden en promoten.
7

De gemeente gaat de
procedure m.b.t. 'bewijs van
inschrijving' vereenvoudigen
en de kosten van dit bewijs
van inschrijving niet langer
doorbelasten aan inwoners die
binnen Overbetuwe verhuizen.

Gemeente,
Woonstichting,
Huurdersvereniging

Legesverordening is
vastgesteld. Een
bewijs van inschrijven
is leges vrij.
Machtigingsformulier
moet nog tussen
gemeente en wst
afgestemd worden.

8

De gemeente gaat de
campagne 'langer thuis' om
veilig en comfortabel langer
zelfstandig te kunnen blijven
wonen in 2018 concretiseren
door het aanstellen van een
woon-adviseur, het handhaven
van een blijverslening, en het
beschikbaar stellen van een
domoticakoffer. Woonstichting
Valburg en huurdersvereniging
Um 't Huus participeren, waar
het hun huurders betreft in de
voorgenoemde trajecten o.a.
ook door de comfortwoningen
te promoten & in projecten
seniorenwoningen te
realiseren.
De gemeente krijgt vanuit het
Rijk een taakstelling voor de
huisvesting van statushouders.
Woonstichting Valburg levert
naar rato van de woningvoorraad haar bijdrage hieraan.
Gemeente en Woonstichting
Valburg streven er naar om
maximaal 10% van de jaarlijks
voor verhuur vrijkomende
woningen toe te wijzen aan
statushouders.
De gemeente zal in overleg
met de buurgemeenten treden
om meer gezinnen te
huisvesten in plaats van
alleenstaanden. Dit om
optimaal gebruik te maken van
de woningtypen in de huur-

Gemeente,
Woonstichting,
Huurdersvereniging

"Domoticabus project
on-hold gezet.

9

Project HANDIG gaat
door.

Met de blijverslening
is het ook voor
huurders mogelijk een
consumptieve lening
af te sluiten tot 10.000
euro.

Beschikbaarheid en
Betaalbaarheid

Gemeente,
Woonstichting

Woonstichting
Valburg zou dit jaar
18 mensen moeten
plaatsen (van de
totaal 66). Eind 2018
zijn er 13 mensen
geplaatst. De
achterstand zal
meegenomen worden
naar 2019.

De gemeente heeft
een monitor
ontwikkeld.
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10

portefeuille van Woonstichting
Valburg. De gemeente komt
eind 2018 met een monitor
waarin de mate van integratie
en participatie van statushouders wordt weergegeven.
De gemeente stelt een
contactpersoon aan die als
schakel dient tussen de
corporaties en het sociaal
domein. Verbinding op zowel
uitvoeringsniveau (proces) als
beleidsniveau(inhoud).

Beschikbaarheid en
Betaalbaarheid

Gemeente,
Woonstichting

Er zijn door de
gemeente meerdere
personen opgegeven
als schakel naar het
Sociaal Domein.

Gemeente,
Woonstichting

Uitwisseling van
gegevens vindt plaats.

11

Woonstichting Valburg en
gemeente monitoren de
komende jaren vraag en
aanbod, door jaarlijks in kaart
te brengen: Totaal verhuurde
woningen; Uitsplitsing vrijkomend huurwoningaanbod uit
woonruimteverdeelsysteem
levensloopgeschikt, statushouders, urgenten, woningruil;
aantal toegewezen woningen
aan een zorgpartij, uitgesplitst
naar aantal per organisatie. De
resultaten van de monitoring
worden ook besproken met de
huurdersvereniging.

12

De gemeente zal het proces
om voor 1-1- 2020 te komen
tot nieuwe huisvestingsverordening in gang zetten.
Woonstichting Valburg zal deel
uitmaken van de klankbordgroep in dit proces.

Beschikbaarheid en
Betaalbaarheid

Gemeente,
Woonstichting

Gemeente
Overbetuwe neemt
deel aan de regionale
werkgroep.
Woonstichting
Valburg is nog niet
aangehaakt.

13

Woonstichting Valburg wil haar
woningvoorraad tot 2026
uitbreiden met maximaal 50
woningen; en wil ruimte
scheppen voor collectieve
woonconcepten.

Beschikbaarheid en
Betaalbaarheid

Gemeente,
Woonstichting

Zowel de ontwikkeling
(groei) van de
woningvoorraad als
ruimte voor collectieve
woonvormen is
afhankelijk van de
medewerking door de
gemeente aan
woningbouwprojecten
en de financiële
ruimte die Wst.
Valburg heeft.
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14

Vroegtijdig afstemmen
planning en aanpak woningonderhoud/-verbetering (WSV)
versus aanpak openbare
ruimte (gemeente) om waar
nodig en mogelijk werk met
werk te maken.

Duurzaamheid en
Kwaliteit

Woonstichting,
Gemeente

Een gemeentelijk
medewerker van de
buitendienst is
contactpersoon voor
de corporaties.
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Om woonlasten te beperken
zet de gemeente, samen met
Woonstichting Valburg en de
huurdersvereniging Um 't Huus
energiecoaches in om
bewustwording bij bewoners
over energieverbruik te
vergroten.

Duurzaamheid en
Kwaliteit

Gemeente,
Woonstichting,
Huurdersvereniging

Energiecoaches
hebben de cursus
energiecoach
gevolgd. 19 sept.2018
is de samenwerkingsovereenkomst
ondertekend. De
coaches zijn gestart.
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Woonstichting Valburg
stimuleert kopers van sociale
huurwoningen om te verduurzamen. Daar waar koopwoningen deel uit maken van
complexen welke Woonstichting Valburg gaat
verbeteren, tracht zij de
koopwoningen mee te nemen
in de aanpak.

Duurzaamheid en
Kwaliteit

Woonstichting

In het inmiddels
afgeronde renovatieproject De Tip, in
Herveld hebben twee
woningeigenaren
meegedaan in de
schilrenovatie.
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Gemeente Overbetuwe heeft
als ambitie om per 2050 een
CO2-neutrale woonomgeving
gerealiseerd te hebben. In lijn
hiermee stelt Woonstichting
Valburg uiterlijk in 2018 een
plan van aanpak op voor haar
woningvoorraad, met als
uitgangspunt CO2-neutraal in
2050. De gemeente maakt in
2018 inzichtelijk op welke
manier zij als gehele
gemeente in 2050 CO2neutraal is.

Duurzaamheid en
Kwaliteit

Gemeente,
Woonstichting,
Huurdersvereniging

Overleg is opgestart.
Woonstichting
Valburg vormt in 2019
een strategie.
Gemeente deed
offerteuitvraag naar
twee partijen om een
warmteplan op te
stellen en een
uitvoeringsstrategie.
Naar verwachting
wordt medio maart
gestart en heeft het
proces van opstellen
plan en strategie een
doorlooptijd van 8
maanden. Gemeente
ziet WoCO als
belangrijke
stakeholder
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18

De gemeente Overbetuwe
streeft er naar om alle nieuwbouwwoningen welke vanaf
2018 op door de gemeente
verkochte grond worden
gerealiseerd aardgasloos te
bouwen. Op van derden
aangekochte of eigen grond
zal dit plaatsvinden vanaf
2021.
Woonstichting Valburg wil in
2018 op 75 daken zonnepanelen aanbrengen. Bij 35
woningen, tegelijkertijd met de
renovatie, gaat de Woonstichting hiervoor geen extra huurverhoging in rekening brengen.
Bij de 40 andere woningen een
huurverhoging van € 5.

Duurzaamheid en
Kwaliteit

Woonstichting,
Gemeente

Woonstichting
Valburg wil alle
nieuwbouwwoningen
Nul Op de Meter,
gasloos bouwen.

Duurzaamheid en
Kwaliteit

Woonstichting,
Gemeente

De zonnepanelen op
de 35 renovatiewoningen zijn
geplaatst. De 40
overige woningen
krijgen dit jaar géén
zonnepanelen.
Reden is dat het
samenwerkingsproject
met andere
corporaties is gestopt
omdat de STEPsubsidie is geëindigd.
De afspraak loopt
over naar 2019.
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Woonstichting Valburg en
huurdersvereniging Um 't Huus
maken zich hard voor een
duurzaam groen- en waterbeleid, gericht op het behoud
van beplanting en bomen in de
openbare ruimten en in vooren achtertuinen van de
woningen van Woonstichting
Valburg.

Duurzaamheid en
Kwaliteit

Woonstichting,
Huurdersvereniging

WSW voerde rond 15
woningen in Zetten
een project uit waarin
stenen door groen zijn
vervangen. Wij zijn
met de gemeente in
gesprek over een
vervolg, waarbij
aanpak, kosten en
subsidies thema's zijn.
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Vanuit de extramuralisering
van instellingszorg en centralisaties in het sociaal domein,
neemt de gemeente haar
regierol rond de afstemming
van wonen en zorg. Dit
betekent dat zij in 2018 het
volgende inzichtelijk maakt:
Opgave op basis van inzicht in
de vraag vanuit verschillende
doelgroepen. Afspraken over
een kwalitatief goede begeleiding en budget/ inkoop met
zorgaanbieders.

Wonen en
Zorg/Leefbaarheid

Gemeente

Arnhem is als
centrumgemeente
verantwoordelijk voor
de volledige regionale
uitvoer. Eind 2017 is
een regionaal visiedocument vastgesteld. Men werkt op
dit moment aan een
uitvoeringsagenda.
Samen met de
corporaties moet er nu
een lokale vertaling
gemaakt worden.
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Woonstichting Valburg stuurt
waar mogelijk op een goede
balans met betrekking tot het
huisvesten van bijzondere
doelgroepen. En informeert via
het LEVO over bewoners met
een behoefte naar specifieke
begeleiding en komt in het
LEVO of in andere fora tot
concrete, volgbare afspraken
over een kwalitatief goede
begeleiding.

Wonen en
Zorg/Leefbaarheid

Woonstichting,
Gemeente

Een woonoverlast
casus die momenteel
speelt, wordt wat
betreft Woonstichting
Valburg, aangegrepen
om de samenwerking
met diverse partijen
(gemeente, Forte
Welzijn, RIBW,
Huisarts, Kernteam
e.a.) te evalueren.
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Gemeente informeert
mantelzorgers en –ontvangers
over mogelijkheden vergunningsvrij bouwen en plaatsen
van een mantel-zorgunit.
Woonstichting Valburg staat
onder bepaalde voorwaarden
het plaatsen van een mantelzorgunit toe en verwerkt dit in
het ZAV (Zelf Aangebrachte
Voorzieningen) beleid.

Wonen en
Zorg/Leefbaarheid

Gemeente,
Woonstichting

Woonstichting
Valburg besteedt
binnen haar
vernieuwde ZAV
beleid aandacht aan
mantelzorgunits.
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Gemeente en Woonstichting
Valburg maken inzichtelijk
welke voorzieningen onder de
WMO vallen, waarvoor
huurders rechtstreeks naar
Woonstichting Valburg kunnen
als ‘individuele pandaanpassing’ en welke voorzieningen
men zelf kan aanschaffen en
waar die te verkrijgen zijn. Een
en ander wordt verwerkt in een
praktisch document.
De huurdersorganisatie kijkt
mee of het ontstane inzicht
voldoende is.

Wonen en
Zorg/Leefbaarheid

Gemeente,
Woonstichting,
Huurdersvereniging

Het bedoelde
overzicht is er nog
niet.
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Woonstichting Valburg zet in
op vroegtijdig ondersteunen
van huurders bij het voorkomen van huurachterstanden en participeert in het
project ‘onschuld’ om schuldproblematieken aan te pakken.
Woonstichting Valburg draagt
zorg dat de gemeente geïnformeerd wordt over huurders,

Wonen en
Zorg/Leefbaarheid

Gemeente,
Woonstichting

Inschakeling van de
gemeente vlak voor
ontruiming is te laat
en heeft geen
toegevoegde waarde,
mede omdat de
gemeente en ander
partijen (LEVO) al
eerder betrokken zijn.
De omvang van de
24

die in afwijking van hun
reguliere betaalpatroon een
huurachterstand van twee
maanden opbouwen, om
sneller in actie te kunnen
komen om ontruimingen te
voorkomen en gemeente zal
bij het voorkomen van huurachterstanden sneller schakelen door bij dreigende ontruimingen binnen 5 werkdagen
een intake van de betreffende
huurder te organiseren.

huurschuld is redelijk
"onder controle".
Wij begrijpen dat de
gemeente flinke
ambities heeft op dit
vlak en gaan graag
het gesprek aan over
de aanpak.
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Woonstichting Valburg,
Huurdersorganisatie Um 't
Huus en gemeente hebben
aandacht voor, ondernemen of
dragen bij aan activiteiten om
saamhorigheid in kernen te
bevorderen, om hiermee
zelfredzaamheid van de
bewoners in de kernen te
bevorderen.

Wonen en
Zorg/Leefbaarheid

Gemeente,
Woonstichting,
Huurdersvereniging

Woonstichting
Valburg participeert in
projecten als Zicht Op
Zetten, Hart voor
Oosterhout, pilot
Eenzaamheid,
Alliantie Armoede,
netwerk WWWenZO.
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Sociaal kernteam maakt
gebruik van signalen van
corporaties en bewonersorganisaties en komt tot actie,
met respect voor individu en
privacy en vice versa.
Na een gegeven signaal geeft
het Sociaal Kernteam een
terugkoppeling aan de
corporatie over de uitgevoerde
actie en het effect daarvan.

Wonen en
Zorg/Leefbaarheid

Gemeente,
Woonstichting,
Huurdersvereniging

WSV heeft goede
contacten opgebouwd
met de Kernteams

3.2. PREST ATIEAFSPRAKEN 2019 – 2020
Wij hebben begin juli een activiteitenoverzicht (“bod”) uitgebracht voor de prestatieafspraken 2019 –
2020. In december 2018 hebben wij samen met de huurdersorganisatie (Um ’t Huus) en de gemeente
onze handtekeningen gezet onder de prestatieafspraken voor 2019- 2020.
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4. RESULTATEN OP ONZE PROCESSEN
4.1

CREËREN VAN WONING AANBOD

Projecten
Nr.

Naam

Kerndoel en Stand van zaken

713

Zetten, Veldstraat

Kerndoel: Energieprestatie en Langer Thuis Wonen.
Realisatie van een eko-wijk, met 24 woningen voor CPO DWO, 10
woningen voor CPO Senioren, 9 kleine woningen, 2 vrije sector kavels
en verkoop van circa 5 ha cultuurgrond.
Stand van zaken: Het project is niet door de projectprioritering
gekomen van maart 2018. Wel zijn belangrijke aspecten van het
project opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord van de Gemeente.
Wij zijn verder gegaan met voorbereiden van het project om
goedkeuring van de Gemeente te krijgen wellicht in februari 2019.

734

Grintpad, Herveld

Kerndoel: Energieprestatie en Langer Thuis Wonen.
Nieuwbouw van 9 seniorenwoningen, voldoend aan de eisen in het
SVB.
Stand van zaken: Project heeft projectprioritering gekregen bij de
gemeente. Ontwikkelaar Jan Oosterhout heeft nu de keuze gemaakt
om de bestemmingsplanprocedure in te gaan. Jan Oosterhout is
begonnen met het opstellen van de Turn-Key overeenkomst voor de 9
sociale huurwoningen voor ons.

Onb

Kleine woningen

Kerndoel: Differentiatie in woningvoorraad, betaalbaarheid.
Stand van zaken: In het project De Hoge Hof willen we 10 kleine
woningen voor starters realiseren. In project Veldzicht 9 kleine
woningen voor starters.

736

Beatrixstraat
Zetten

Kerndoel: Energieprestatie en Langer Thuis Wonen.
Nieuwbouw van totaal 21 seniorenwoningen die voldoen aan de eisen
in het SVB.18 appartementen en 3 grondgebonden woningen.
Stand van zaken: Aannemer Dijkhof Bouw heeft selectie gewonnen,
nu wordt het plan verder uitgewerkt. De gemeente en omwonenden
zijn zeer positief over het plan dat door Dijkhof Bouw is aangeboden.

740

Hoge Hof

Kerndoel: Energieprestatie, Langer Thuis Wonen en goed aanbod
voor jongeren. Sloop-nieuwbouw van huidige verpleeg- en verzorgingstehuis naar 14 grondgebonden woningen en 28 appartementen.
Stand van zaken: Vanuit de regiekamer van de gemeente hebben we
positief advies gekregen. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van
de stimuleringsregeling sociale woningbouw van Gemeente
Overbetuwe. Projecten met 90% sociale woningbouw krijgen
voorrang. Het project De Hoge Hof voldoet hieraan.
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Vastgoed aankopen
In 2018 zijn 3 woningen aangekocht. VOV-woningen Aldershof 16 en Peperstraat 6 in Oosterhout zijn
door ons (verplicht vanwege de VOV-constructie) teruggekocht van de bewoners. Ook de VOVwoning Bernadottestraat 38 in Zetten is teruggekocht.
Twee woningen, Aldershof 16 en Peperstraat 6 in Oosterhout, zijn vervolgens weer verkocht als vrije
sector koopwoningen voor resp. € 241.000 en € 225.000 k.k.
Bernadottestraat 38 in Zetten is in augustus 2018 aangekocht en wordt in mei 2019 in eigendom aan
ons overgedragen. Deze woning wordt niet verkocht maar zal in mei als sociale huurwoning worden
aangeboden.
Type
Tussenwoning
Tussenwoning
Tussenwoning

4.2

Straat & Dorp
Aldershof 16
Oosterhout
Peperstraat 6
Oosterhout
Bernadottestr.
38 Zetten

Label
C

Terugkoopprijs k.k.
€ 207.760,-

Verkoopprijs k.k.
€ 241.000,-

E

€ 202.950,-

€ 225.000,-

C

€ 144.000,-

nvt

WONINGEN BIJ DE TIJD HOUDEN

Planmatig en niet-planmatig onderhoud
Ons onderhoud wordt verdeeld in planmatig en niet-planmatig onderhoud (mutatieonderhoud en
klachtenonderhoud). Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd conform de begroting 2018. In 2018
zijn 111% van de totaal begrote onderhoudskosten geboekt. De onderhoudskosten zijn onderverdeeld
in 3 posten: planmatig onderhoud, klachtenonderhoud en mutatieonderhoud. Het gewenste niveau
van de onderhoudskwaliteit is gekozen in ons SVB 2016 -2026.
Daarnaast kennen we nog renovatie als onderhoudstype. Een deel van de kosten bij renovatie wordt,
op basis van fiscale voorschriften, toegerekend aan “onderhoudskosten”. Deze kosten worden in deze
paragraaf niet behandeld.
Binnen de totale onderhoudskosten zijn, op delen van de onderhoudsbegroting, afwijkingen die wij
hierna benoemen.
Omschrijving planmatig onderhoud.
Voor veel van onze onderhoudsactiviteiten wordt een cyclische onderhoudsbehoefte aangehouden.
Deze wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen van de verwachte onderhoudsbehoefte zijn
geconstateerd.
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Planmatig onderhoud kan worden onderverdeeld in routinematig en conditie-afhankelijk onderhoud.
Routinematig onderhoud is tijdsafhankelijk onderhoud dat wordt uitgevoerd na het verstrijken van een
bepaalde periode. Deze periode kan cyclisch zijn. Een voorbeeld is de 2-jaarlijkse controle van de cvketel. Conditie-afhankelijk onderhoud vindt plaats op basis van de daadwerkelijk vastgestelde
technische conditie van een bouwdeel. Tijdens geplande inspecties komen eventuele gebreken aan
het licht en wordt bepaald welke onderhoudsactiviteiten er nodig zijn.
In 2018 is € 690.000,- uitgegeven aan planmatig onderhoud. Dit betreft 71% van wat in 2018 is
opgenomen in de begroting. Belangrijke afwijkingen van de geplande werkzaamheden en kosten zijn:
• Een gedeelte van het geplande onderhoud in 2017 aan dakgoten en platte daken is vanwege
de weersomstandigheden in december doorgeschoven naar het voorjaar van 2018.
• Een groot gedeelte van het geplande planmatig onderhoud is doorgeschoven. Dit geldt voor
een gedeelte van het schilderwerk, het vervangen van voegwerk bij een aantal woningen en
het vervangen van dakgoten. Het schilderwerk wordt via een prestatiecontract uitgevoerd. Het
resultaat hiervan is dat de schilder i.o.m. woonstichting Valburg heeft besloten dat het
schilderwerk van een aantal panden een jaar later uitgevoerd kan worden. Het doorgeschoven
bedrag is € 170.000,-. Het doorschuiven van het vervangen van het voegwerk en dakgoten
heeft als reden dat aannemers deze werkzaamheden dit jaar niet meer ingepland kregen. Dit
betreft een post van € 160.000,-.
• In voorgaande jaren werd het onderhoudsdeel van de VVE’s geboekt op servicekosten. In
2018 zijn deze kosten van € 37.400,- geboekt op onderhoud. Dit deel was in de begroting van
2018 niet opgenomen.
Omschrijving klachtenonderhoud.
Dit is het niet geplande onderhoud dat wel uitgevoerd moet worden. In 2018 is € 339.000,- uitgegeven
aan klachtenonderhoud. Dit betreft 150% van wat in 2018 is opgenomen in de begroting.
Het aantal bonnen voor klachtenonderhoud is t.o.v. 2017 gestegen met 15%.
Een eenduidige verklaring voor de stijging van het klachtenonderhoud is niet te geven. Wel is ons het
afgelopen jaar het volgende opgevallen:
Door de januari-storm zijn er in die maand 2x zoveel reparatieverzoeken uitgevoerd.
In augustus (warm!) zien we een flinke toename in het spontaan afgaan van rookmelders.
Het klachtenonderhoud op het onderdeel hang/sluitwerk van ramen en deuren betrof in
november 1/3 van het totaal aantal reparatieverzoeken in deze maand.
Omschrijving Mutatie-onderhoud: doorverhuren en verbeteren
Dit is het niet geplande onderhoud dat wel uitgevoerd moet worden, om te voldoen aan de gewenste
kwaliteit. Het Strategisch Voorraad Beleid (SVB) beschrijft aan welke kwaliteitseisen onze woningen
moeten voldoen. Hiervoor hanteren wij mutatieonderhoud: bij wisseling van huurder worden onze
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woningen binnenshuis op het in het SVB geformuleerde standaard kwaliteitsniveau gebracht.
In 2018 is € 820.000,- uitgegeven aan mutatieonderhoud. Dit betreft 175% van wat in 2018 is
opgenomen in de begroting. Bij de begroting van 2018 zijn we uitgegaan van 90 mutaties waarbij de
gemiddelde mutatiekosten zijn begroot op € 5.300,- per mutatie. In werkelijkheid zijn er voor 84
mutaties kosten geboekt, de kosten per mutatie bedraagt gemiddeld € 9.800,-.
Belangrijke afwijkingen van de werkelijke kosten t.o.v. de begrote kosten:
-

-

Zoals ook de voorgaande jaren het geval is, zijn er altijd een beperkt aantal woningen waarbij
de mutatiekosten hoog zijn (> € 15.000,-). Dit zijn voornamelijk woningen waarin de bewoners
al lang wonen en waar we de afgelopen jaren geen onderhoud in de woning hebben hoeven
uitvoeren. Opvallend dit jaar is dat dit aantal “grote” mutaties relatief hoog is (25% van het
aantal mutatiewoningen).
Er heeft een stijging plaatsgevonden van mutaties bij jaren tachtig woningen. In de jaren
tachtig zijn er 280 woningen gebouwd. Deze woningen zijn nu circa 30 jaar oud, waardoor
keuken, badkamer en toilet aan renovatie toe zijn. Bij 40% van de mutatiewoningen zijn de
badkamer, keuken en toilet gerenoveerd. De kosten per woning voor deze “b-k-t” renovatie
bedragen gemiddeld €12.000,-.

De toename van het vervangen van badkamers, keukens en toiletten, zoals die in 2017 is ingezet, zet
zich in 2018 voort. Naast de aantallen die bij mutaties worden vervangen zijn in onderstaande tabel
ook de b-k-t renovaties opgenomen welke buiten de mutaties om vervangen worden. In 2018 zijn de
volgende aantallen vervangen:

Badkamers
Toiletten
Keukens

Aantal vervangen in 2018:
47
39
43

% van begroting
118%
260%
215%

Aantal begroot in 2018
40
15
20

We verwachten dat volgend jaar de stijging van mutatiewoningen voor jaren tachtig woningen doorzet.
Vooralsnog blijven we de huidige mutatie uitgangspunten hanteren (standaardkwaliteit).
Tabel 1 toont de totale mutatiekosten in 2018 in vergelijking met voorgaande jaren.

geboekte mutatiekosten per jaar
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Mutatiekosten

Tabel 1: Onderhoudskosten mutatie totaal per jaar
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Onderhoudskosten
Tabel 2 toont de totale onderhoudskosten van 2018 in vergelijking met de vorige jaren. Voor 2018
hadden we begroot dat de totale onderhoudskosten op € 1.673.000 (excl. onderhoudsdeel van de
renovatieprojecten) zouden uitkomen. In werkelijkheid zijn de onderhoudskosten uitgekomen op
€ 1.807.000 (108%).

€ 2.000.000
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Klachten
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Tabel 2: Kosten per onderhoudssoort (excl. kosten die vanuit de renovatieprojecten op onderhoud
geboekt worden)
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Tabel 3: Onderhoudskosten per woning
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Renovatie
In 2018 zijn er 35 woningen energetisch verbeterd naar een EI van maximaal 1,05 (label A):
• 11 “oude” bejaardenwoningen, “Reno 11”. Dit project stond in 2017 gepland maar is
doorgeschoven naar 2018. Aannemer Jansen & van Ralen heeft de werkzaamheden
uitgevoerd. De 11 woningen aan de Margrietstraat en de Clara Fabriciuspark zijn allemaal
opgeleverd in 2018.
• De werkzaamheden om 24 “oude” bejaardenwoningen (“Reno24”) energetisch te verbeteren
zijn in december 2018 afgerond. Aannemer Jansen & van Ralen heeft de werkzaamheden
uitgevoerd.
Na uitvoering van dit renovatieproject hebben deze “oude” bejaardenwoningen:
• Een frisse, nieuwe uitstraling;
• Extra bergruimte;
• Energielabel A (goed geïsoleerd, gemiddelde EI=0,94);
• Zonnepanelen op het dak;

Voor renovatie

Na renovatie

In de begroting van 2018 is € 403.000,- opgenomen voor het onderhoudsdeel van de verbeteringen
(dit is het deel van de projectkosten dat betrekking heeft op onderhoud en wordt niet gezien als
verbetering1). In werkelijkheid is hiervoor uitgegeven € 684.689,-. Dit verschil is ontstaan door:
-

1

bij de begroting is uitgegaan dat 25% van de totale investeringskosten, op onderhoud geboekt
zouden worden. In werkelijkheid betrof dit 38%.
Het totale investeringsbedrag is na vaststellen van de begroting voor 2018 verhoogd op grond
van prijsstijgingen in de bouw met circa 16%.

Bron: fiscale praktijkhandreiking onderhoud en verbetering woningcorporaties, sept 2014, uitgever belastingdienst
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Verduurzaming
Onderstaand overzicht toont de hoeveelheid verhuureenheden per energielabel in 2018. Daarbij zijn
de doelen (renovatieprojecten) in de kolom “doel 2018” verwerkt.
Energielabel

Aantal
2017

Doel
2018

Aantal
2018

4

4

4

A

333

364

399

B

164

164

205

C

351

344

252

D

141

123

156

E

95

85

92

F

50

50

21

3

3

5

1137

1137

1134

91

91

90

1228

1228

1224

NOM

G
Totaal woningen
Niet gelabelde verhuureenheden (nog niet afgemelde
woningen, garages, zorgcentrum, woonwagens en standplaats)
Totaal verhuureenheden

In 2018 is het energielabel van 1/3 van ons bezit (opnieuw) opgenomen door een gecertificeerd
bureau. De verklaring voor de verschillen tussen het werkelijke aantal labels met onze gestelde
doelen is 2-ledig:
1. In 2018 zijn woningen energetisch verbeterd. Dit betreft de renovatieprojecten en de
individuele aanvragen om HR++ glas aan te brengen.
2. Sinds 2015 is er landelijk een gewijzigde berekeningsmethodiek voor het opnemen van
energie-labels ingevoerd. Het label van vóór 2015 en na 2015 kan daardoor verschillen.
Energie-labels zijn 10 jaar geldig.
Bewoners kunnen individueel HR++ glas aanvragen. Daar staat wel een huurverhoging tegenover.
In 2018 is er bij 13 woningen op verzoek van de bewoner, geheel of gedeeltelijk, HR++ glas
aangebracht.
Zelf aangebrachte Voorzieningen (ZAV)
Middels een afstudeerstage HAN Rechten is in 2018 een ZAV-beleidsdocument met implementatiestappen opgesteld en vastgelegd.Van 1 januari t/m 31 december 2018 zijn 25 ZAV’s aangevraagd.
Hiervan is er 1 geweigerd.
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4.3

VERHUREN EN VERKOPEN VAN WONINGEN

Zetten

Totaal

6

15

-

14

3

11

52

101

8,9%

Betaalbaar

119

141

26

124

18

64

350

842

73,8%

13

18

7

47

-

20

59

164

14,4%

1

2

5

10

-

1

15

34

2,9%

139

176

38

195

21

96

476

1.141

100%

Duur tot huur toeslaggrens
Duur boven

huurtoeslaggrens2

Subtotaal
Eenheden verzorgingstehuis
Garages
Totaal

Herveld

Goedkoop

Huurprijs klassen1

Andelst

Valburg

Slijk - Ewijk

Oosterhout

Heteren

De woningvoorraad: goedkope en betaalbare woningen
Het grootste deel van ons bezit valt binnen de goedkope of betaalbare voorraad. Ingedeeld in
huurprijsklassen geeft dat per 31 december 2018 het volgende beeld:

74

74

9
150

%

9
251

38

195

21

96

477

1.224

Goedkoop is een kale huurprijs met een grens tot en met € 417,34 (2017: € 414,02),
Betaalbaar is boven €437,14 tot en met € 640,14 (2017: € 414,02 tot en met € 635,05),
Duur tot huurtoeslaggrens is boven € 640,14 tot en met € 710,68 (2017: € 635,05 tot en met
€ 710,68), Duur boven huurtoeslaggrens is boven € 710,68 (2017 idem).
2 Dit omvat de zogenaamde Niet-DAEB-woningen en DAEB-woningen met een kale huur boven de
liberalisatiegrens.
1

Vanaf het jaar 2016 worden in dit overzicht de huurprijsklassen gehanteerd over het betreffende jaar.
De meeste woningen zijn bereikbaar voor huurtoeslag (2018: 97,1%; 2017: 97,9%).
Reacties op te huur aangeboden woningen
In 2018 is het aantal reacties op woningen opvallend toegenomen. Wellicht is één van de redenen dat
de economie beter draait, waardoor meer mensen willen verhuizen. Sinds maart 2017 vragen wij geen
inschrijfkosten meer, daardoor is het aantal woningzoekenden toegenomen en uiteraard ook het
aantal reacties op de woningen. Wij hebben de naam vrij snel een woning te kunnen leveren.
Hulpverleners verwijzen daarom graag naar ons door, zeker nu wij geen inschrijfkosten meer vragen.
Bijna alle woningcorporaties in deze regio zijn aangesloten bij het woonruimte-verdeelsysteem Entree.
Bij dit systeem mogen woningzoekenden die geen passend inkomen hebben voor een bepaalde
woning hier niet op reageren. Bij ons mag dat wel: als er bijvoorbeeld bij een woning met een hoge
huur niemand reageert met een passend (hoog) inkomen, dan verlagen wij de huur en kan het zijn dat
de woning naar iemand gaat die met een niet-passend (laag) inkomen had gereageerd. Bovendien
mogen woningzoekenden bij ons ongelimiteerd reageren. Bij Entree mogen woningzoekenden
maximaal twee reacties plaatsen, waarna zij te zien krijgen wanneer ze weer mogen reageren op
andere woningen.
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Tabel: Gemiddeld aantal reacties op aangeboden woningen

Woningaanbiedingen / verhuringen
Het volgende overzicht geeft weer dat van 1 januari t/m 31 december 2018 in totaal 84 woningen zijn
aangeboden aan en geaccepteerd door woningzoekenden. De gegevens zijn gesplitst naar inkomen,
huurhoogte, leeftijd en huishoudgrootte (één-, twee- of drie- of meerpersoonshuishoudens).
Het betreft de gegevens van de personen die op het huurcontract staan. Inwonende kinderen tellen
ongeacht de leeftijd alleen mee voor de huishoudgrootte, niet voor het inkomen.
De woningaanbieding vindt plaats via ons eigen aanbodsysteem, met toepassing van de regionale
huisvestingsverordening: de woningen worden te huur aangeboden op onze website met vermelding
van alle aspecten die voor de huurder van belang zijn.
Halverwege 2017 is afgesproken met Entree (de regionale woning-aanbiedingswebsite) dat voortaan
ook naar onze website wordt verwezen voor sociale huurwoningen.

Eenpersoons
huishoudens

Jonger dan 65 jaar,
inkomen lager of gelijk
inkomensgrens Wht
Jonger dan 65 jaar,
inkomen hoger of gelijk
inkomensgrens Wht
65 jaar of ouder inkomen
lager of gelijk
inkomensgrens Wht
66 jaar of ouder inkomen
hoger of gelijk
inkomensgrens Wht
Totaal

Maximaal
Jaarinkomen

< kwaliteitskortingsgrens

>kwaliteitskortingsgrens
< laagste
aftoppingsgrens

> laagste
aftoppingsgrens

<=417,34

>417,34 <=597,30

>597,30

22.400

5

23

1

29

22.400

1

0

4

5

22.375

0

6

0

6

22.375

1

3

2

6

7

32

7

46

34

Tweepersoons
huishoudens

Maximaal
jaarinkomen

Jonger dan 65 jaar,
inkomen lager of gelijk
inkomensgrens Wht
Jonger dan 65 jaar,
inkomen hoger of gelijk
inkomensgrens Wht
65 jaar of ouder inkomen
lager of gelijk
inkomensgrens Wht
66 jaar of ouder inkomen
hoger of gelijk
inkomensgrens Wht

< kwaliteitskortingsgrens

>kwaliteitskortingsgrens
< laagste
aftoppingsgrens

> laagste
aftoppings
-grens

<=417,34

>417,34 <=597,30

>597,30

30.400

2

10

0

12

30.400

0

1

3

4

30.400

0

3

0

3

30.400

0

3

1

4

2

17

4

23

< kwaliteitskortingsgrens

>kwaliteitskortingsgrens
< hoogste
aftoppingsgrens

> hoogste
aftoppingsgrens

<=417,34

>417,34 <=640,14

>640,14

30.400

1

13

0

14

30.400

0

0

1

1

30.400

0

0

0

0

30.400

0

0

0

0

1

13

1

15

Totaal


Drie- en
meerpersoons
huishoudens

Maximaal
jaarinkomen

Jonger dan 65 jaar,
inkomen lager of gelijk
inkomensgrens Wht
Jonger dan 65 jaar,
inkomen hoger of gelijk
inkomensgrens Wht
65 jaar of ouder inkomen
lager of gelijk
inkomensgrens Wht
66 jaar of ouder inkomen
hoger of gelijk
inkomensgrens Wht
Totaal

35

Het aantal verhuringen per jaar blijft redelijk constant, zoals ook in de onderstaande tabel te zien is.
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Passend toewijzen
Sinds 1 januari 2016 wijzen wij passend toe zoals bedoeld in de wetgeving. Woningzoekenden met
een niet passend inkomen ten opzichte van de huurprijs komen in principe niet in aanmerking voor
een woning. 95% van alle huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens mogen geen
woning toegewezen krijgen met een huurprijs boven de zg. aftoppingsgrenzen. Als wij niet passend
kunnen toewijzen wordt de huurprijs verlaagd zodat alsnog passend toegewezen kan worden. In twee
gevallen (3%), is niet passend toegewezen. In een van deze twee gevallen is een eengezinswoning
toegewezen aan een statushouder in de verwachting dat gezinshereniging op korte termijn plaats zou
vinden.

Staatssteunregeling

Woningcorporaties moeten tenminste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen (huurprijs tot
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€ 710,68) toewijzen aan de doelgroepen. 10% ruimte is er voor de doelgroep van € 36.798 tot
€ 41.056. Daarnaast is er nog 10% vrije toewijzingsruimte (toewijzing aan inkomens hoger dan
€41.056,-) wijzen wij conform ons huurprijsbeleid woningen toe aan:
- 65-plussers die een sociale huurwoning achterlaten en kwetsbare groepen.
- Als leegstand dreigt is het mogelijk dat wij een woning aan iemand met een te hoog inkomen
aanbieden.
Totaal verantwoord (excl. Incomplete dossiers)
Percentage verhuurd binnen toewijzingsruimte 80% groep
Percentage verhuurd binnen toewijzingsruimte 10% groep
Percentage verhuurd buiten toewijzingsruimte

84
98%
1%
1%

Huurprijsbeleid
In onderstaande tabel geven de grijze kolommen het vastgestelde huurprijsbeleid weer: de huurprijzen
waar wij de vrijkomende woningen volgens het beleid in aan willen bieden. De oranje kolommen
geven aan hoe wij de woningen in eerste instantie hebben geadverteerd. De blauwe kolommen geven
aan hoe we werkelijk hebben toegewezen na aanpassing van de huurprijs.
In de laagste prijscategorie zijn de meeste aanbiedingen gedaan. De middelste categorie is iets
afgenomen en de hoogste categorie is minder dan kan volgens ons beleid. De mensen met de laagste
inkomens zijn goed aan bod gekomen, wij zijn tevreden over dit resultaat.
80%
70%

71%

70%

60%

66%

50%
40%
30%
20%
16%

10%

17%

17%

13%

13%

17%

0%
< 597,29

597,30 > 640,13
Toewijzingen

Zonder verlaging

640,14 > 710,68
Beleid

Tabel: Toewijzingen conform ons huurprijsbeleid in 2018

Directe aanbiedingen
Van de 84 verhuurde woningen via ons aanbodsysteem, zijn er 13 directe woningaanbiedingen.
Directe aanbiedingen worden niet geadverteerd. Ons beleid staat toe dat wij 15% van de vrijgekomen
woningen direct mogen aanbieden. Statushouders, en herstructurering worden niet meegerekend in
deze 15%; het zijn wel directe aanbiedingen. Volgens de 15% regel hebben we nu 5% direct
toegewezen. De volgende tabel toont het aantal directe aanbiedingen:
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Directe aanbiedingen
Statushouders

Aantal woningen
6

Directe toewijzingen zorg/overlast

2

Omklappingen1

0

huurcontract

Leegstandswet²

2

Herstructurering/project

3

Totaal

13

1 Een

huurovereenkomst afgesloten op naam van een instantie, die omgezet wordt naar de bewoner
zelf, is een omklapping.
² Twee woningzoekenden in nood hebben we kunnen helpen door een woning die we gaan slopen
(tijdelijk) te huur aan te bieden.

Statushouders
Doel: voldoen aan ons deel van de taakstelling voor gemeente Overbetuwe. Dit jaar is de taakstelling
voor de gemeente het huisvesten van 66 statushouders. Dat betekent dat Woonstichting Valburg naar
evenredigheid van het bezit, in 2018 in totaal 18 statushouders moet huisvesten.
In 2018 hebben wij 13 statushouders gehuisvest, dit is inclusief 4 mensen in het kader van
gezinshereniging. Dat betekent een tekort van 5. Het valt niet mee om de taakstelling te halen.
Als wij een eengezinswoning aanbieden, wordt deze woning vaak in eerste instantie bewoond door
één persoon. Het is de bedoeling dat er gezinsleden volgen. Het is niet duidelijk of en wanneer deze
gezinsleden komen. Gezinsleden tellen pas mee als ze er daadwerkelijk zijn. Bovendien nemen de
reacties op woningen toe, we gaan woningen reserveren voor de bewoners van de Beatrixstraat
(sloop) en niet alle woningen die vrijkomen zijn geschikt voor statushouders.
Zodra er een geschikte woning vrijkomt (huur < € 597,30, kleine tuin, voldoende slaapkamers, er
wordt gekeken naar omwonenden, we proberen statushouders te verspreiden en in een fijne buurt te
laten wonen), zullen we deze woning voor statushouders aanbieden. Als het nodig is zullen we
hiervoor de huur verlagen.
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Tabel: Aantal gehuisveste statushouders (doel 18 statushouders in 2018).
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Ouderenhuisvesting/ 60+ en verhuizenbeleid
Wij proberen oudere bewoners te verleiden om, als zij in een eengezinswoning wonen, te verhuizen
naar een zogenoemde comfortwoning: woningen die qua ligging, indeling en plattegrond geschikt zijn
voor bewoning door ouderen. Wij hebben in totaal zo’n 300 woningen uit ons woningbestand gelabeld
als comfortwoning.
De verleiding bestaat uit het verkrijgen van een beter geschikte woning met een mogelijke korting op
de huurprijs en een verhuispremie van € 500,-. Om aandacht te vestigen op dit 60+ en
verhuizenbeleid is begin 2018 een extra Woonjournaal uitgebracht met het 60+ en verhuizenbeleid als
thema. Dit Woonjournaal werd en wordt op diverse plaatsen ter inzage neergelegd: gemeentehuis,
huisartsen, dorpshuizen, kappers, bibliotheken enzovoort. De opzichters geven deze Woonjournaals
aan huurders van eengezinswoningen die ouder zijn dan 60 jaar om het 60+ en verhuizenbeleid nog
eens onder de aandacht te brengen. (Huurders hebben de tekst al kunnen lezen in een voorgaand
Woonjournaal). Voorts attenderen alle medewerkers onze samenwerkingspartners op het beleid zodat
ook zij dit kunnen uitdragen. In 2018 hebben we vanuit dit beleid 6 comfortwoningen aan 60plussers
kunnen toewijzen.
Comfortwoningen
vrijgekomen
geen huurkorting
wel huurkorting
2017
34
3
2
2018
24
3
3
Tabel: Aantal vrijgekomen comfortwoningen verhuurd aan de doelgroep
Er wordt geen korting op de huurprijs gegeven als het verschil in huur tussen de woning die verlaten
wordt en de comfortwoning minder dan € 25,- bedraagt. Eén echtpaar had een te hoog inkomen
waardoor ze niet tot onze doelgroep behoorden. Omdat zij al een eengezinswoning van ons huurden
en medische problemen hadden, zijn ze tóch verhuisd zonder de financiële voordelen die het 60+ en
verhuizenbeleid biedt.
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Huuropzeggingen
Het aantal beëindigde huurcontracten in 2018 bedraagt 85.
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Tabel: Aantal beëindigde huurcontracten

Er is een redelijke doorstroom binnen ons woningbezit. Gemiddeld worden er ongeveer 80 woningen
per jaar opgezegd. Slechts een enkele opzegging heeft een reden die direct beïnvloedbaar is. In 2018
zijn er 85 woningen opgezegd. De reden “woning te klein” is minder aangegeven dan de jaren ervoor.
De reden “woonomgeving” is gestegen. Deze reden is opgegeven voor woningen in verschillende
dorpen en straten. Daardoor is minder beïnvloeding van ons mogelijk.

Reden huuropzegging
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Tabel: Redenen huuropzegging
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Huurachterstand
De huurachterstand voor zittende en vertrokken huurders bedroeg ultimo 2018 0,48% van de bruto
jaarhuur. De huurachterstanden worden nauwlettend bewaakt. Doel is te voorkomen dat huurders in
problemen kunnen raken door oplopende achterstand. Bij de cijfers dient te worden opgemerkt dat
sprake is van een momentopname. De cijfers geven de stand aan op 31 december van het boekjaar.
De achterstand is afgenomen ten opzichte van 2017. Strenge aanpak blijft nodig.
Tot en met 31 december 2018 zijn er gemiddeld 41 zittende en oud huurders die samen een
gemiddelde huurachterstand hebben van € 932. De exacte huurachterstand op 31 december 2018 is
€ 38.194.
De ontwikkeling van de huurachterstand in de afgelopen 5 jaar is weergegeven in de volgende tabel:
Huurachterstand zittende en vertrokken huurders
Jaar

Inclusief afboekingen

Exclusief afboekingen

Absoluut

Percentage van de
jaarhuur

Absoluut

Percentage van de
jaarhuur

2013

37.820

0,53

58.555

0,83

2014

53.853

0,73

56.808

0,77

2015

41.431

0,54

52.675

0,69

2016

37.665

0,49

46.818

0,60

2017

40.695

0,52

48.200

0,61

2018

38.194

0,48

49.922

0,63

Hierbij kan voor de afgelopen 3 jaar de volgende specificatie worden gemaakt op peildatum
31-12-2018:
Aantal maanden achterstand in €

2016

2017

2018

Tot 1 maand

8.282

9.487

7.772

1 tot 2 maanden

2.465

3.565

3.784

2 tot 3 maanden

3.279

816

1.012

3 t/m 12 maanden

9.745

13.742

12.329

12 maanden of meer

9.671

4.745

3.686

33.442

32.355

28.583

4.223

8.340

9.611

37.665

40.695

38.194

Aantal huurders (zittend en oud)

47

46

41

Bedrag gemiddelde achterstand

801

885

932

Totaal zittende huurders
Oud Huurders
Totaal

41

Vorderingen en debiteurenbeheer
Doelstelling: Een gemiddelde totale huurachterstand van € 40.000 in 2018. De voorgaande 4 jaren is
het gemiddelde € 42.000. Om het scherp in te zetten wordt het € 40.000.
Het aantal huurders met een huurschuld neemt toe, de huurschuld per huurder wordt kleiner. Hoe
kleiner een huurschuld hoe makkelijker de huurschuld is op te lossen. Vooral het persoonlijk
benaderen van deze huurders zullen we inzetten om de betalingsachterstanden te doen dalen.

Aantal huurders met achterstand
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Tabel: Aantal huurders met betalingsachterstand
In de volgende tabel is te zien dat de gemiddelde huurachterstand t/m december iets onder de
€ 40.000,- zit. Meer dan de helft is van vertrokken huurders, hier hebben we minder tot geen invloed
op. Na vertrek hebben we immers geen drukmiddel meer.

Openstaand bedrag (x 1000)
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Tabel: Openstaand bedrag (x1000)
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Tabel: Gemiddelde bedrag per achterstand
De gemiddelde achterstand per huurder is t.o.v. 2018 gedaald. Dat is een goed teken in de zin dat er
snel actie wordt ondernomen en de achterstanden niet onnodig oplopen. Echter de aantallen zijn wel
toegenomen. Dat wil zeggen dat er meer huurders zijn met schulden. Zie tabel: Aantal huurders met
betalingsachterstand.
Ontruimingen
De ontruimingen zijn toegenomen in 2018: 3 ontruimingen versus 0 in 2017. 2 woningen zijn ontruimd
door de deurwaarder en de officier van justitie. Er is 1 ontruiming geweest met als belangrijkste reden
overlast en 1 ontruiming op basis van huurachterstand. Daarnaast heeft 1 huurder ervoor gekozen zelf
de sleutel in te leveren, nog vóór de gedwongen ontruiming op grond van huurachterstand. Voor deze
ontruiming was wel een vonnis voor Ontbinding & Ontruiming afgegeven, maar deze is dus niet
uitgevoerd door de deurwaarder en de officier van justitie.

Verkoop van woningen
In 2018 zijn 4 huurwoningen verkocht. Daarmee is voldaan aan de in het verkoopbeleid geformuleerde
doelstelling om jaarlijks (gemiddeld) 4 woningen te verkopen. Aan de nieuwe eigenaren van 2
woningen, Molenstraat 10 in Zetten en Prins Bernhardstraat 20 in Andelst, zijn conform het beleid
energievouchers verstrekt, uitsluitend te besteden aan woningisolatie. Voor het te gelde maken van
deze voucher gelden de volgende spelregels:
- De woning heeft energielabel D of lager.
- De voucher vertegenwoordigt maximaal € 3.500,- en mag alleen besteed worden aan woningisolatie.
- De voucher is tot 1 jaar na overdracht van de woning (transportdatum) inwisselbaar bij WSV.
- Uitbetaling aan koper gebeurt nadat koper betalingsbewijzen aan WSV heeft getoond en door WSV
in de woning is gecontroleerd of de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd.
Als een koper een huurder is van WSV die een huurwoning achterlaat, ontvangt deze naast de
energievoucher t.w.v. € 3.500,- ook € 1.750, verhuiskostenvergoeding. Overige kopers ontvangen
geen verhuiskostenvergoeding. De kopers van Molenstraat 10 hebben de waarde van de energievoucher in 2018 uitgekeerd gekregen. Aan hen is conform het verkoopbeleid ook een
verhuiskostenvergoeding uitgekeerd omdat zij huurders van ons waren.
Verkoop van De Zandakkers 29 in Herveld liep moeizaam: een hokkerige woning met weinig
vernieuwings-/uitbreidingsmogelijkheden (gemeentelijk monument), aldus de makelaar. Tijdens de
voorbereidingen om de woning terug te nemen in de verhuur meldde zich alsnog een koper en is de
woning alsnog verkocht en in eigendom overgedragen.
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Type

Straat & Dorp

Label

Koper

Tussenwoning

Julianastraat 4
Andelst

C

Huurders

Tweekapper

Pr. Bernhardstraat 20 Andelst
Molenstraat 10
Zetten

E

Geen
huurders
Huurders

€ 175.000

De Zandakkers
29 Herveld

F

Geen
huurders

€ 205.000

Tweekapper

Tweekapper

E

Verkoopprijs
k.k.
€ 165.000

€ 186.000

Bijzonderheden
Erfpacht; verkoop in
2017, overdracht in
2018

Vraagprijs was bieden
vanaf € 175.000 k.k.,
Oude woning, ruim
perceel, mooie plek
Moeilijk verkoopbaar

Klachtenprocedures
Als klanten ergens ontevreden over zijn, dan proberen we dat zo snel mogelijk op te lossen. In de
meeste gevallen lukt dit en komt het niet tot een klacht. Wie toch ontevreden blijft, kan gebruik maken
van ons interne klachtenprotocol of extern de Klachtencommissie Woningcorporaties en/of de
Huurcommissie inschakelen (afhankelijk van het soort klacht).
Wij maken onderscheid tussen de zogenaamde interne klachtenprocedure en de externe
klachtenprocedures (zie voor een toelichting https://www.wstvalburg.nl/over-ons/klachten/ ).
Interne klachtenprocedure
We ontvingen 6 klachten die via ons klachtenprotocol zijn afgehandeld. Deze klachten betroffen zaken
in en rond het huis. Al deze klachten zijn na een gesprek met de betrokkene, de medewerker en de
directeur afgehandeld.
Nieuw

Bij medewerker

Bij directeur

Afgehandeld

Naar extern bezwaar

T1-18

3

3

3

3

geen

T2-18

1

1

1

1

geen

T3-18

2

2

2

2

geen

Externe klachtenprocedures en rechtszaken
Er dienden geen klachten bij de Regionale Klachtencommissie, de Huurcommissie en de rechtbank.
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4.4

WIJKEN & DE WOONOMGEVING LEEFBAAR HOUDEN

Leefbaarheid, sociale facilitering en handhaving
Wij dragen op meerdere manieren bij aan de ontwikkeling van dorpen. Om ze aantrekkelijk te houden
in de toekomst en daarmee goed wonen mogelijk te houden in de toekomst voor onze doelgroep. En
om daarmee ook de exploitatie van onze woningen in de toekomst veilig te stellen.
Kerngroep WWWenZo
Via de Kerngroep WWWenZO (Welzijn, Wonen, Werk & Zorg en Onderwijs) geven wij mede richting
aan de sociale facilitering en ontwikkeling naar de “participatie-samenleving “. Na een heroriëntatie op
de doelen en werkwijze van de Kerngroep WWW&ZO is gekozen voor een thematisch vervolg.
Als eerste thema is gekozen voor Eenzaamheid. Gefaciliteerd door de gemeente wordt een breed
samengestelde groep van partijen (beroeps en vrijwilligers) geïntroduceerd in Opgave Gestuurd
Werken. Bij die bijeenkomsten worden ook concrete acties vastgesteld. Dit thema krijgt in kleine acties
vervolg.
De Kerngroep WWWenZo is zich aan het oriënteren op de resultaten en werkwijze in samenwerking
met de HAN. In de eerste helft van 2019 worden nieuwe afspraken verwacht.
Zicht Op Zetten
Wij dragen al enkele jaren actief bij aan een visie op de ontwikkeling van Zetten als dorp.
Ondersteund door de HAN Krachtige Kernen. In T3 2017 is een visie vastgesteld: “Zetten 2025:
Levendig, Verbonden en Duurzaam”. In de periode van de gemeenteraadsverkiezingen zijn door het
Comité Zicht Op Zetten 4 ondersteuningsvragen gesteld aan de gemeente. Deze vragen zijn
inmiddels beantwoord door het College van B&W. Begin september is een gesprek gevoerd met de
wethouder en vertegenwoordiging uit het dorp. Partijen zegden samenwerking toe.
De laatste maanden van het jaar is een projectleider benoemd door de gemeente voor De Wanmolen.
Het Dorpshart heeft plannen ontwikkeld met een flink draagvlak in Zetten. De discussie over
toekomstige sportvoorzieningen in de Wanmolen of op de Campus loopt. Met ondernemers zijn de
gesprekken geopend om te werken aan gebiedsmarketing voor de Westpoort van de Stadsregio,
waarbij ook de dorpen Herveld Andelst, Randwijk en Heteren worden meegenomen.

Hart voor Oosterhout
In Oosterhout heeft de eerste haalbaarheidsstudie naar een Hart voor Oosterhout uitgewezen dat er
een financiële kloof is. Nu wordt gekeken naar een ander scenario. Zonder de kerk zou het
eenvoudiger zijn. Maar een plan zonder de (leegkomende) kerk te betrekken schuift herbestemming
van de kerk slechts vooruit. In de eerste helft van 2019 wordt een keuze verwacht uit scenario’s.
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Woonoverlast
“Samen Goed Wonen” is ons motto. Dat bewoners overlast van een ander ervaren past daar niet bij.
(Beleefde) woonoverlast heeft vele vormen en oorzaken. In veel gevallen worden wij betrokken of
signaleren wij zelf. Mensen met verschillende beperkingen, die voorheen in woonvormen woonden,
blijven nu zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De wens is om mensen zoveel als mogelijk mee te
laten doen in de samenleving en ze niet buiten te sluiten. Zo worden ook deze mensen aangesproken
op wat ze wél kunnen. Dat kan voor hen zelf en voor hun omgeving ook een keerzijde hebben, als ze
het niet of minder goed aan kunnen of de omgeving minder tolerant is.
Overlast is een breed begrip. Denk aan mensen die hun tuin niet verzorgen. Onkruid kan bij buren
irritatie opwekken. In een niet verzorgde tuin staan soms zakken afval. Vaak hebben mensen die de
tuin niet verzorgen meer problemen, bijvoorbeeld dat ze in huis niet netjes zijn, verslaafd zijn aan
alcohol en erg op zichzelf. Willen geen hulp. Zorgmijdend noemen we dat. Factoren die oorzaak en/of
gevolg kunnen zijn van overlast: Geluid, Tuinonderhoud, Huisdieren, Alcohol/Drugs, Parkeren,
Agressie, Hennepteelt, Burenconflict, Illegale onderhuur, Overbewoning, Psychische problemen,
Vernieling/Vandalisme, Vervuiling/Stank.
Het in 2016 vastgestelde tuinbeleid, wat door ons gehandhaafd wordt, helpt om overlastklachten te
verminderen of tegen te gaan. Hieronder is het overlastproces in beeld gebracht. Eind 2017 stonden
er 67 zaken in onze lijst, eind 2018 51. Dat zijn 16 zaken minder. Vijf ervan betreffen tuinen waarvoor
wij een oplossing hebben gevonden. Niet elke zaak is op dit moment actueel. Elf zaken waarvan we 2
jaar niets gehoord hebben en opgeloste zaken, zijn uit de lijst gehaald. Er zijn geen nieuwe zaken
bijgekomen. Een aantal zaken die al lang bij ons bekend zijn, zijn in ernst toegenomen. Het grootste
deel van de zaken heeft een laag risico, dit zijn er 32. Zestien zaken vallen onder het gemiddelde
risico, hulpverlening is ingeschakeld. Twee zaken hebben een hoog risico. Op dit moment speelt er 1
crisissituatie. In deze zaken werken we nauw samen met de gemeente en hulpverleningsinstanties om
de overlast onder controle te krijgen.

Extra Large: 1

Crisis PPP

Bestuurders Directie

Niet willen en
wel/niet kunnen

Casus regisseur

Large: 2

Woonconsulent,
Wijkagent Hulpverlening

Wel willen en
niet kunnen

Buurtbemiddeling
Buurtpreventie

Wel willen en
kunnen

Gedrag

Hoeveelheid
woonoverlast

Uitvoerders

Medium: 16

Small: 32

Risico
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Een aantal overlastzaken wordt besproken in het LEVO (Lokaal Expertiseteam Volwassenen
Overbetuwe). Dan wordt er professionele hulp ingezet, bijvoorbeeld maatschappelijk werk,
verslavingszorg of psychische zorg. De lichtste conflicten worden door buurtbemiddelaars opgepakt.
Als het niet om een conflict gaat, maar wel lichte overlast betreft, vragen wij het kernteam om het
probleem op te lossen.
Via buurtbemiddeling worden met regelmaat en met succes burenconflicten opgelost. Sommige
overlastzaken slepen zich alsmaar voort. Het probleem kan in een mens zitten, elke buur die hij/zij
krijgt daar “is dan iets mee”. Feit is dat wij in een maatschappij leven waar mensen zo lang mogelijk
zelfstandig moeten blijven wonen. Dit houdt in dat wij, ook zullen moeten leren omgaan met mensen
die we misschien liever niet als buur zouden willen hebben.
Wij proberen overlast ook tegen te gaan door mensen te laten verhuizen. Soms past iemand beter in
een andere buurt. Gelukkig lost een probleem zich ook wel eens op omdat mensen zelf verhuizen.
Bewonersparticipatie stimuleren
Zowel in Oosterhout als in Zetten stimuleren wij de burgerinitiatieven om richting te geven aan de
ontwikkeling van de dorpen. In Oosterhout met “Hart voor Oosterhout” en in Zetten met “Zicht op
Zetten”. Ook in projecten betrekken wij zowel de huurders (in de eerste plaats!), buurtbewoners en
ook het dorp (bijvoorbeeld Dorpsraad) bij plannen en voortgang.
Onder deze kop willen wij ook vermelden dat wij er in
zijn geslaagd om alle 14 huishoudens in het
renovatieproject De Tip in Herveld mee te laten doen,
op basis van vrijwilligheid. In een proces van
voorlichting en keuzes maken tussen bewoners,
aannemer en ons, hebben zij uiteindelijk getekend
voor renovatie, energiebesparing door isolatie en
zonnepanelen, meer comfort en een huurverhoging
van € 20,-. Mooi is, dat ook twee huiseigenaren in
deze buurt meededen.

4.5

ONDERSTEUNENDE PROCE SSEN

ICT en Bedrijfshulpmiddelen
Op het vlak van ICT willen wij enigszins voorop lopen. Wij houden de ICT infrastructuur zo klein
mogelijk en borduren voort op Microsoft oplossingen. Zo werken wij sinds 2006 als ERP (centraal
systeem) met Empire van Cegeka DSA, met zo min mogelijk eigen maatwerk oplossingen daarnaast.
In 2017 hebben wij de Release R17 toegepast. Tevens zijn wij in 2017 gestart met het vernieuwen
van onze website om daarmee vooral onze woningen voor woningzoekenden beter vindbaar te maken
op internet en ook onze website gebruiksvriendelijker te maken voor een telefoon of tablet. Maar ook
om een website te hebben die klaar is om als “dienstverleningsplatform” te fungeren. Wij kozen voor
Doitonline, mede omdat onze collega Woonstichting Vryleve ook deze leverancier heeft. Wij laten
onze sites sterk op elkaar lijken en ontwikkelen gezamenlijk verder.
Binnen de Microsoft oplossingen maken wij in toenemende mate gebruik van de mogelijkheden tot
delen en samenwerken aan documenten door gebruik te maken van Office 365 toepassingen zoals
bijvoorbeeld SharePoint, Teams en OneNote. Door gebruik te maken van OneDrive zijn documenten
overal bereikbaar en gemakkelijk te delen met in- of externe personen. Wij zijn hiermee ook aan het
voorsorteren op het volledig werken in de Cloud.
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In het verlengde van omgaan met agressie hebben wij zowel een vaardigheidstraining gehad, als
advies ontvangen voor wat betreft de technische maatregelen die we in kantoor of onderweg kunnen
nemen. Deze adviezen zijn besproken met OR, medewerkers en voor advies voorgelegd aan de
Huurdersorganisatie. Diverse aanpassingen, zoals ook cameratoezicht, zijn in T3 uitgevoerd.
Op uitnodiging van Cegeka-DSA gaan wij mee werken aan een pilot waarin Empire als SAAS
oplossing werkt. SAAS staat voor “Software As A Service” of te wel een dienst in de Cloud. Deze pilot
maakt deel uit van een op zeven plekken uitgevoerde wereldwijde pilot van Microsoft. De pilot is in T2
gaan lopen en de planning is om in december live te gaan.
Personeel
In tertaal 2 is, met gebruik van de reflectie vanuit de visitatie, een aanvang gemaakt met het
Bedrijfsplan 2019-2022. Anders dan bij de vorige 2 plannen, zijn bij de ontwikkeling alle medewerkers
in de organisatie in alle stappen betrokken. Ook vanuit het idee dat zij het zijn die de nieuwe ambities
waar moeten maken en zich zelf en de organisatie daarop ontwikkelen. In tertaal 3 is door inzet van
de Management Drives voor ieder nagegaan waar de persoonlijke drijfveren en kwaliteiten liggen en
dat is afgezet tegen de doelen die wij ons stellen in het Bedrijfsplan.
Bij belanghouders is getoetst hoe zij aankijken tegen de hoofddoelen in ons Bedrijfsplan. Het
Bedrijfsplan is vertaald in een Jaarplan 2019.
In tertaal 2 heeft een student van de HAN de opdracht afgerond om onderzoek te doen naar Zelf
Aangebrachte Voorzieningen. Dit is een aanzet geworden voor het beleid dat wij dit jaar willen
vormen. Ook hebben wij 6 studenten van de HAN, richting Commerciële Economie, opdracht gegeven
om de marketing rond ons doorstroombeleid te onderzoeken en adviezen te geven. Die adviezen zijn
in juli gegeven.

Twee studenten van de HAN, richting Maatschappelijke Ontwikkeling, hebben experimenten
uitgevoerd in Oosterhout en Zetten onder de naam Lentekriebels (mensen activeren en in contact met
elkaar brengen). In september is een studente van de HAN begonnen met een onderzoek naar de in
het Bedrijfsplan 2019 -2022 opgenomen idee om kantoorloos te gaan werken.
Klokkenluidersregeling en gedrags-/integriteitscode
De AW gaf in haar integrale oordeelsbrief 2017-2018 aan dat WSV verschillende maatregelen inzake
integriteit niet doorgevoerd had en/of dat zij deze niet effectief vond, waardoor het risico op
integriteitschendingen mogelijk onvoldoende werd beheerst. Wij hebben daarop de leerpunten
omgezet in acties die leiden tot een voldoende niveau van beheersing van integriteitsrisico’s.

48

Een van die acties was het actualiseren en waar nodig aanpassen van de Klokkenluidersregeling en
de Gedrags- en integriteitscode “Zo doen wij dat bij Woonstichting Valburg” op vigerende wetgeving
(Wet Huis, AVG etc.). De actualisering van deze regelingen, alsmede van het Agressieprotocol en het
Reglement Klachtencommissie Seksuele intimidatie, Discriminatie en Pesten zijn in tertaal 3 afgerond.
Na voorlegging aan de OR en de RvC wordt goedkeuring van de geactualiseerde regelingen voorzien
in tertaal 1 van 2019.
Klant- en relatiebeleid
Klantportaal
Wij richten ons op inzet van een klantportaal. Het doel van een klantportaal is om onze klanten nog
meer mogelijkheden te geven om ons te bereiken, ook op tijden dat het kantoor gesloten is. De
klanten hebben zelf de regie. Voor onszelf wordt het werken efficiënter. Het klantportaal splitsen we
op in een woningzoekenden-portaal en een huurdersportaal. In het najaar van 2018 hebben wij het
woningzoekendenportaal via onze nieuwe website gelanceerd. Woningzoekenden kunnen zichzelf
inschrijven en hun eigen gegevens bijhouden. In 2019 zullen we een huurdersportaal toevoegen.
Huurders kunnen dan digitaal contact met ons opnemen op verschillende vlakken. We zullen
beginnen met de reparatieverzoeken. Huurders kunnen dan hun reparatieverzoeken doorgeven en
meteen een afspraak plannen in de agenda van de opzichter. Ze kunnen hun eigen gegevens inzien
en aanpassen zoals voorgeschreven in de AVG.
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5.
5.1

ORGANISATIE EN FINANCIËN
INTERNE ORG ANISATIE

Organisatie
Op 31 december 2018 waren 14 personen (11,17 fte) in vaste dienst.
Scholing en ontwikkeling
Collega’s investeren volop in hun eigen ontwikkeling, getuige ook de hoeveelheid deelname aan
interne kennissessies/ workshops, organisatie brede trainingen, gebruik van netwerken en deelname
aan externe opleidingen (besteed is 3,14% van de brutoloonsom, een bedrag van € 19.644).
Communicatie
Voor onze externe communicatie gebruiken wij vooral de website, Facebook en ons bewonersblad,
Woonjournaal “Samen Goed Wonen”. Het (papieren) Woonjournaal is in 2018 drie keer verschenen:
in juni en in december een reguliere uitgave en een extra uitgave in maart met als thema 60+ en
verhuizen. Op A-4 formaat, met resp. 16 en 12 pagina’s in full-color en een oplage van ca. 1350 stuks.
Ons Woonjournaal is gratis en wordt bezorgd bij onze huurders en bij onze samenwerkingspartners.
Digitale exemplaren zijn in te zien op onze website.
Op onze website www.wstvalburg.nl publiceren wij nieuws, achtergrondinformatie en belangrijke
documenten en formulieren voor stakeholders en samenwerkingspartners. Zij worden hierop o.m.
geattendeerd via het Woonjournaal en via Facebook. Ook voor bekendmaking van onze te huur zijnde
woningen maken wij gebruik van deze kanalen en van Twitter.
In maart 2018 is onze vernieuwde website online gegaan en sinds 1 november 2018 kunnen
woningzoekenden via de website inloggen om op een woning te reageren en/of om hun persoonlijke
gegevens in te zien of te wijzigen. Zo transformeert de website steeds meer tot een digitale, volledig
responsive balie. Wij streven ernaar om onze huurders en andere relaties zoveel en zo volledig
mogelijk via onze digitale communicatiekanalen te informeren (zie ook bij ICT & Bedrijfshulpmiddelen).
Voor bijzondere, dorpsgerichte informatie gebruiken we de dorpskranten.

Nieuw voor ons zijn ”dialoogsessies”: het per dorp voeren van gesprekken met kleine groepen
huurders met twee centrale vragen: Wat is voor u goed wonen? En: Wat maakt dat u gelukkig bent in
uw leven? De eerste dialoogsessie hielden wij in november met 7 huurders in Oosterhout. In 2019
gaan wij ook dialoogsessies in andere dorpen organiseren.
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In onze interne communicatie streven wij een open cultuur na. Elke maand is er een medewerkersoverleg, dat soms verlengd wordt met een thema bespreking. Ook eens per maand, één week voor
het medewerkers-overleg, voeren de coördinatoren overleg met de directeur bestuurder. De teams
Wonen en TD hebben eveneens minimaal eens per maand teamoverleg. Op intranet delen wij
nieuwtjes, verwonderingen, wetenswaardigheden, anekdotes en ervaringen, bijvoorbeeld uit
cursussen. Buiten deze kanalen zorgen wij voor een gezamenlijk lunchmoment en weten we elkaar
snel en makkelijk te vinden.
Ondernemingsraad
De OR heeft in 2018 twee maal overlegd met de Directeur-Bestuurder en twee maal met de RvC. De
gespreken zijn prettig verlopen.
Kwaliteit werkgeverschap
Norm

2018

2017

2016

2015

2014

Aantal VHE per fte (op ultimo datum)

100

113

113

108

112

112

Ziekteverzuim

4%

1,78%

5,15%

9,39%

5,85%

0,60%

2,25%

3,14%

4,76%

4,30%

4,50%

1,50%

Opleidingskosten**

De definitie van het aantal VHE per fte is in 2017 gewijzigd. Niet alleen de woningen die eigendom zijn
van Woonstichting Valburg, maar ook de woningen waarvoor het beheer gedaan wordt (De Loohof)
worden meegeteld. De aantallen zijn met terugwerkende kracht herrekend.
* het betreft de kosten betaalt aan derden, als % van de brutosalarissen incl. vakantie-uitkering.

Urenverantwoording
Totaal aantal uren

2018

2018 in %

2017 in %

2016 in %

2015 in %

22.088

100%

100%

100%

100%

Algemeen

15.536

71%

74%

64%

66%

Projecten

2.274

10%

11%

11%

14%

Opleiding

502

2%

1%

2%

2%

3.384

15%

14%

18%

13%

393

2%

0%

5%

5%

Overig
Ziek

Bedrijfsvoering
Centraal thema in de bedrijfsvoering is het denken en doen “van buiten naar binnen” en “een leven
lang leren”. We streven naar een “open fouten cultuur”, waarin wij elkaar vooral waarderen om wat we
doen en niet “afrekenen op fouten” en vrijuit spreken over verbetermogelijkheden. Het werk is
verdeeld op basis van processen. De planning in het bedrijfsplan is op teamniveau en gekoppeld aan
individuele eigenaren (collega’s).
Cyclisch werken
Er worden met collega’s elk jaar voortgangsgesprekken in de zomer gehouden gevolgd door
eindejaars-gesprekken aan het eind van het jaar. Die gesprekken staan in het teken van “een leven
lang leren”. Eind 2018 zijn er per collega ontwikkelafspraken gemaakt op basis van de afgenomen
Management Drives. We spreken elkaar dagelijks over plannen en resultaten. Coördinatoren hebben
maandelijks een zogenaamd coördinatorgesprek met de Directeur-Bestuurder. Tijdens deze
gesprekken worden afsprakenlijsten gemaakt die vervolgens aan de deelnemers worden toegestuurd.
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Monitoring
Gesprekken en overleggen worden direct vastgelegd in ICT systemen. De belangrijkste doelen en
resultaten worden gevolgd in maandrapportages. Deze worden gebruikt voor Tertaalrapportages
welke vervolgens gebruikt worden voor de jaarverslaglegging.
Algemene Risicobeheersing
Algemene (externe) risico’s:
Wij rapporteren aan de hand van de Handreiking Risicomanagement van Aedes en de kennis die is
opgedaan in masterclasses bij Naris:
1. Organiseer bewustzijn en bekendheid met risicomanagement.
In T2 is voor de RvC aangevuld met enkele collega’s, een masterclass Risicomanagement gehouden. Verzorgd door NARIS, Erik van Marle.
De PDCA cyclus is uitgebreid met een visitatie voorafgaand aan de vorming van een nieuw
Bedrijfsplan.
2. Stel een risicomanagementstrategie en -beleid op wat kaders geeft aan de organisatie.
Wij stelden een investeringsstatuut op waarin naast andere bestaande kaders aanvullend ook
aandacht geeft aan risicomanagement.
3. Organiseer bewustwording voor de organisatie.
De gegeven Masterclass Risicomanagement is, naast de RvC, bijgewoond door de
projectmanager, coördinator TD, coördinator Financiën en de DB. De masterclass is
aanleiding om meer aandacht te geven aan de beheersingsmaatregelen.
4. Breng de organisatie kennis en kunde bij.
Wij besteden in ruime mate geld en tijd aan opleidingen en cursussen om onze kennis en
vaardigheden te ontwikkelen. Ook worden met regelmaat bijeenkomsten bezocht op het
vakgebied of in netwerken.
5. Organiseer evaluatie en deel uitkomsten.
Wij evalueren met regelmaat onze acties en leren daarvan en zien dat als vast onderdeel van
de werkwijze. In T1 zijn de afgeronde projecten Venus en De Tip geëvalueerd. Tevens is
teruggezien op het vastgelopen project “Toekomstbestendige Hoge Hof”.
6. Informeer Raad van commissarissen (RvC).
De RvC heeft twee vacatures uitgezet met daarin veel aandacht voor aanvulling en spreiding
van kennis en kunde. In oktober heeft op die vacatures benoeming plaatsgevonden.
Grootste inhoudelijke risico’s en onze benadering
Woonstichting Valburg heeft een risicomanagement systeem waarbij de belangrijkste risico’s periodiek
worden gemonitord en gemanaged. Wij kunnen risico’s mitigeren, accepteren, verzekeren of
vermijden. Over het algemeen genomen heeft de stichting een gemiddeld tot lage risk appetite en
worden eventuele risico’s weloverwogen genomen na een zorgvuldig intern afwegingsproces. In 2018
is ons systeem van risico management niet gewijzigd. De belangrijkste risico’s waarmee
Woonstichting Valburg wordt geconfronteerd zijn als volgt samengevat:
• Spreiding portefeuille
Ten einde de risico’s in onze vastgoed portefeuille te managen is sprake van een spreiding
van complexen. Met betrekking tot de concentratie van de portefeuille hebben wij een
gemiddeld tot lage risk appetite. De individuele complexen binnen onze portefeuille, met
uitzondering van het complex De Hoge Hof, generen minder dan 5% van de totale
huurstroom.
Circa 6% van de huuropbrengsten wordt gerealiseerd uit het complex Hoge Hof. Dit complex
is verhuurd aan Stichting Samen Zorgen op basis van een huurovereenkomst die een
wederzijdse opzegtermijn kent van één jaar. Op basis van gesprekken die wij met Stichting
Samen Zorgen hebben gevoerd bestaat het risico dat de huurovereenkomst de komende
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•

jaren wordt opgezegd en het complex op termijn komt leeg te staan. Wij managen dit risico
enerzijds actief door contacten te onderhouden met Stichting Samen Zorgen en anderzijds
door alternatieve plannen te ontwikkelen voor de mogelijk vrijkomende locatie.
Strategisch voorraad beleid
Een van de belangrijkste doelstellingen van Woonstichting Valburg is het realiseren van een
passende woonruimte voor mensen die hierin zelf niet kunnen voorzien. Het risico bestaat dat
de huidige portefeuille op termijn niet meer volledig past binnen de behoeften van onze
doelgroep. Wij hanteren hierbij een gemiddeld tot lage risk appetite. Om tijdig in te spelen op
de gewijzigde behoefte hebben wij een strategisch voorraad vastgesteld. Op basis van ons
strategisch voorraad beleid is het noodzakelijk dat wij op termijn circa 90 woningen afstoten
en gelijktijdig ca. 140 nieuwe woningen ontwikkelen. Ten einde voldoende en geschikte
bouwlocaties te verkrijgen voor onze noodzakelijke nieuwbouwplannen worden enerzijds
actief contacten onderhouden met de lokale politiek en anderzijds worden plannen ontwikkeld
op eigen locaties (bijv. Beatrixstraat en Veldzicht in Zetten). In hoeverre wij tijdig kunnen
beschikken over de gewenste bouwlocaties is uiteindelijk mede afhankelijk van de prioritering
en besluitvorming van de lokale politiek.

Interne risico’s
Vanuit de managementletter (ML) van de accountant kunnen aandachtspunten naar voren komen die
wij oppakken. Wij stellen met genoegen vast dat BT in de Managementletter 2018 (afgegeven begin
2019) constateert dat “veel van onze bevindingen over de afgelopen jaren intern zijn opgepakt en
procedures zijn aangepast”. De daarin gegeven vooruitblik op de jaarrekening leidt tot een aantal
aandachtspunten die bij de controle van de jaarrekening 2018 zijn verwerkt
Financiële Risicobeheersing
Investeringsstatuut.
Vanuit het Reglement Financieel Beleid en Beheer hebben wij in het najaar van 2018 het
Investeringsstatuut vastgesteld. Met dit investeringsstatuut hebben wij een adequaat toetsingskader
om goede beslissingen te nemen voor onze investeringsmogelijkheden. Elk project is uniek. Door elk
project langs de investeringskaders te leggen, toetsen we of het project voldoet aan onze
maatschappelijke, financiële en vastgoeddoelstellingen. Het investeringsstatuut geeft de
medewerkers, Directeur-Bestuurder, de Raad van Commissarissen en de belanghouders van
Woonstichting Valburg inzicht in de beheersingskaders die zekerheid geven dat zij
(des)investeringsbeslissingen op een transparante manier neemt en dat iedere
(des)investeringsbeslissing bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van Woonstichting
Valburg.
Treasury-jaarplan
De belangrijkste risico's die betrekking hebben op alle treasury activiteiten zijn:
• het renterisico;
• het beschikbaarheidsrisico;
• het liquiditeitsrisico;
• het tegenpartijrisico.
Renterisico:
In het in 2016 vastgestelde treasurystatuut is m.b.t. het renterisico vastgelegd dat Woonstichting
Valburg streeft naar een optimale vervalkalender van haar leningenportefeuille. Optimaal betekent hier
dat aansluiting wordt gezocht bij de uitgangspunten van het WSW (24 business risk vragen):
•
Over de eerste vijf jaren per jaar maximaal 15% renterisico, en
•
Over de eerste vijf jaren totaal (jaar 1 t/m 5) en over de tweede vijf jaren totaal (jaar 6 t/m 10)
maximaal 20% renterisico.
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In onderstaande tabel wordt per jaar in % de verhouding weergegeven tussen de leningsbedragen die
expireren en het totaalbedrag van de leningen per jaar getoond. Dit wordt ook uitgedrukt, gemeten
over een periode van vijf jaar inclusief de gestelde grenzen van het WSW (maximum gemiddeld over
de eerste tien jaren is 20%, maximum gemiddeld over de eerste vijf jaren is 15%). Woonstichting
Valburg blijft ruim binnen deze grenzen.

Tabel 4: Renterisico werkelijk per jaar en per vijf jaar, afgezet tegen de normen van het WSW.

Beschikbaarheidsrisico:
Het risico bestaat uit de behoefte aan nieuwe (her)financiering voor de komende twaalf maanden
minus de mate waarin op dit moment met zekerheid in deze behoefte kan worden voorzien. Op basis
van de meest recente meerjarenbegroting is externe financiering gepland in het jaar 2020.
Liquiditeitsrisico:
Het liquiditeitsrisico betreft het risico dat de corporatie of haar verbonden ondernemingen op enig
moment niet aan de direct opeisbare financiële verplichtingen kan voldoen. Volgens de brief van 10
december 2018 van het WSW is Woonstichting Valburg een kleine, stabiele organisatie die invulling
probeert te geven aan de transitieopgave die is voortgekomen uit de huidige portefeuillestrategie. Het
borgingsplafond voor de jaren 2018 t/m 2020 is lager dan de (verwachte) leningenportefeuille. Dit
heeft vooral te maken met een overschot aan liquide middelen ultimo 2018. Voor meer informatie
wordt verwezen naar hoofdstuk 5.3 Financiën in balans.
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Tegenpartijrisico:

Tabel 5: Lening bedrag per financier, jaar 2018 in € en %.

Bij het aangaan van financiële transacties loopt Woonstichting Valburg een kredietrisico. Het kan zijn
dat de tegenpartij niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. In dat geval lijdt Woonstichting
Valburg mogelijk een verlies. Doelstelling is mogelijke verliezen voortkomend uit een gelopen
kredietrisico te minimaliseren. In het treasurystatuut is vastgelegd dat de uitstaande (netto) vordering
per tegenpartij op enig moment niet meer dan € 25 miljoen mogen bedragen. In het voorgaande
overzicht blijkt dat in het jaar 2018 de grens niet overschreden wordt.

5.2

SAM ENWERKING MET EXT ERNEN

Wij hechten zeer aan goede relaties en wederzijds gebruik van kennis en kunde. Samenwerking met
verschillende samenwerkingspartners moet een (indirecte) meerwaarde opleveren voor onze
huurders. Deze meerwaarde bereiken we door elkaars kennis en kunde te delen en te ontwikkelen en
in te zetten voor onze bewoners en woningzoekenden.
Relatiedag gewijzigd
Na de visitatie begin 2018 hebben wij besloten om meer te investeren in de dialoog, vooral met
huurders. De jaarlijks gehouden relatiedag gaan wij nu alleen nog uitvoeren als wij “bijzondere”
thema’s hebben. Met name de aanvankelijke doelstelling om de relatiedag te gebruiken als jaarlijks
verantwoordingsmoment voldeed niet meer. Het advies van de visitatiecommissie om minder vanuit
standpunten en meer vanuit de dialoog in contact te zijn met belanghouders speelde ook een rol. Door
met groepen belanghouders het gesprek aan te gaan, kan meer diepte worden gevonden dan op een
relatiedag.
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Samenwerking met gemeente Overbetuwe
De samenwerking met de gemeente Overbetuwe is verbeterd, mede als gevolg van de hogere
prioriteit die sociale woningbouw heeft gekregen. Wij hebben voor de verkiezingen met bij alle
politieke partijen gesproken. In het College hebben wij goede contacten met de diverse wethouders.
Ambtelijk is er versterking gekomen. In november 2018 is het jaarlijks gesprek geweest tussen het
voltallig College van B&W en onze RVC in aanwezigheid van de Directeur Bestuurder. In december
2018 sloten wij met gemeente en huurdersorganisatie de prestatieafspraken.
Samenwerking met partners in zorg en welzijn
Steeds meer mensen in ons werkgebied hebben een vorm van zorg of begeleiding nodig. Door
wijzigingen in regels en wetgeving wordt steeds meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid. En dat
heeft consequenties voor de woonsituatie. Om hier adequaat op in te kunnen spelen, werken wij
samen met diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en
kunde en woonvormen aanbieden die passend zijn voor bewoners met een zorg- of begeleidingsbehoefte. Samenwerkingspartners in dit licht zijn:
•

Stichting De Loohof
Voor Stichting De Loohof beheerden wij sinds 2001 48 seniorenwoningen in Zetten. Wij
hebben die overeenkomst in het najaar van 2018 opgezegd, omdat de verschillen van beleid
te groot werden. Het nieuwe bestuur van De Loohof stelde nieuw beleid op dat zich niet
verhield met het beleid dat wij voorstaan, zoals het vragen van maximale huurprijzen en
inmenging met de woningtoewijzing. Het beheer eindigde op 31 december 2018.
Consequentie van het nieuwe huurprijsbeleid van De Loohof is wel dat er 48 woningen
worden onttrokken aan de betaalbare sociale huur.

•

Kerngroep Welzijn, Wonen, Werk en Zorg
Sinds 2015 zijn wij als deelnemer in de Kerngroep Welzijn, Wonen, Werk en Zorg en
Onderwijs (WWW&ZO) doorgegaan met het vorm geven aan de transformatie naar de
“participatiesamenleving”. De Kerngroep werkt als trekker en initiatiefnemer in het bredere
netwerk van WWW&ZO. Vanuit dit netwerk zijn thema’s als armoede en eenzaamheid op de
kaart gezet. De kerngroep bereidt een steviger bestuurlijk draagvlak voor.

•

Stichting Philadelphia: Begeleid Wonen
In Zetten verhuren we 12 appartementen aan Stichting Philadelphia. In 11 van deze woningen
wonen mensen die bij het zelfstandig wonen enige begeleiding nodig hebben. Philadelphia is
met ons in gesprek om meer woningen beschikbaar te stellen voor wonen met zorg op
afstand.
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•

I-Care
Sinds 2010 werken we samen met I-Care. I-Care is een woon- en jobcoach-organisatie
speciaal voor jongeren en jongvolwassenen van 17 jaar en ouder met een verstandelijke
beperking, gedrags- en psychiatrische problemen. Op dit moment zijn er 2 woningen verhuurd
aan mensen, die door I-Care worden begeleid.

•

Vluchtelingenwerk
De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk helpen vergunninghouders te integreren binnen onze
dorpen. Integratie is primair een verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij houden een
vinger aan de pols op dit vlak. In 2016, 2017 en 2018 hebben wij totaal 69 statushouders in
onze woningen ontvangen.

•

Lokaal Zorgnetwerk Gemeente Overbetuwe
We nemen deel aan het Lokale Zorgnetwerk -overleg in de gemeente Overbetuwe. Dit overleg
beperkt zich tot de bewoners in de dorpen waar wij woningen verhuren. In dit overleg spreken
de deelnemers over complexe cliëntsituaties. Zo wordt gezamenlijk geprobeerd de mensen
die hulp te geven, die zij nodig hebben.

•

Sociale Kernteams
In Herveld-Andelst, Oosterhout, Zetten-Hemmen en Heteren zijn Sociale Kernteams gevormd.
Dit zijn teams van beroepskrachten samen met dorps- of buurtbewoners. Bewoners zijn er
vooral om vragen van mensen te verbinden met vrijwillige zorg en hulp. Ze verbinden mensen
aan elkaar. De beroepskrachten hebben meer verstand van zorg en zwaardere hulpverlening.
Zij voeren altijd het eerste (keukentafel)gesprek.

•

Stichting Samen Zorgen (SSZ)
De verbinding met SSZ voor wat betreft de verhuur van gebouw De Hoge Hof zal medio 2020
eindigen. Voor wat betreft de verhuur en verkoop van de 92 Hofstaete appartementen
bewaken wij samen met SSZ de verkoop en verhuur aan de doelgroep van 60 plussers. Wij
bevorderen het gebruik van toekomstige ontmoetingsfuncties in de te renoveren Hoendrik.
Ook op andere manieren versterken wij elkaar om het langer thuis wonen mogelijk te maken.

•

Zorgalliantie.
Wij zijn lid van de Zorgalliantie.nu. Dit is een vraaggestuurd kennis- en leernetwerk dat huidige
en toekomstige professionals klaarstoomt voor de toekomst op thema’s van overmorgen. Op
de volle breedte van de domeinen welzijn, wonen, zorg en onderwijs. De alliantie wil
organisaties verbinden en samenwerken over de grenzen heen van deze domeinen.

Samenwerking voor leefbaarheid & dorpsontwikkeling
Op meerdere vlakken en in verschillende rollen leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van de
dorpen waar wij werken. Dat vanuit ons belang in de waardeontwikkeling en verhuurbaarheid van
onze woningen. Maar ook vanuit de opvatting dat wij een voorbeeldrol kunnen vervullen waar het gaat
om actieve participatie in de samenleving:
juist in dorpen ligt een voedingsbodem om
door samenwerking van partijen, vrijwillig en
beroeps, overheid, maatschappelijke
organisaties en commerciële partijen de
samenleving vorm te geven. Concreet werken
wij momenteel mee in de groep “Hart voor
Oosterhout” en het burgerinitiatief “Zicht Op
Zetten”.
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Samenwerking met commerciële partijen
Ook met de profitsector streven wij langdurige relaties na, die we continu op scherp houden door
(prijs- en kwaliteit) vergelijk. We hebben daarbij een zekere voorkeur voor lokale en regionale partijen.
Wij zullen, anders dan bij ketenintegratie, het meer gaan zoeken in netwerkverbanden waarin
wisselende partijen in hechte samenwerking tot de gewenste resultaten komen. Bij projecten of
ontwikkeling van beleid halen wij ook de kennis van de profitsector aan tafel om onder meer in
workshops tot kennisontwikkeling en inzet te komen.
Samenwerking op de arbeidsmarkt.
Wij zijn samenwerkingspartner in het Stimuleringsfonds Leren Werken gebouwde Omgeving regio
Nijmegen. Sinds 2013 stelt het Stimuleringsfonds zich ten doel bij te dragen aan een naadloze
aansluiting van theorie naar praktijk, een doelstelling die onverkort blijft gelden voor de komende
jaren. Door inzet van samenwerkingspartners binnen het StiFo zijn in 2018 voor 49.638 uur aan Social
Return-plaatsen gerealiseerd, bestaand uit 39.503 uur voor leerlingen Leren-werken en 10.135 uur
voor zogenaamde zij-instromers. Woonstichting Valburg realiseerde in deze samenwerking in 2018
met het Stimuleringsfonds 1.035 SR-uren (peildatum 20-01-2019).
Samenwerking binnen de sector
Wij zijn lid van Aedes en MKW (vereniging van Midden en Kleine Woningcorporaties). Wij bezoeken
selectief bijeenkomsten van deze clubs als dat aansluit bij onze thema’s. De leden van de Raad van
Commissarissen hebben zich aangesloten bij de VTW (Vereniging van Toezichthouders
Woningcorporaties). Tevens werken wij binnen de sector samen met:
•

Regionaal: De G5
Wij werkten sinds 2006 samen in de G5 met Woonstichting Vryleve, Woonstichting Gendt,
Woonstichting Woongenoot en Woningbouwstichting De Gemeenschap. In het najaar van 2018
hebben wij besloten om de samenwerking te stoppen. Directe aanleiding was dat De
Gemeenschap in een fusie ging met Standvast. Een andere aanleiding was dat Woonkr8 als
platform van de woningcorporaties in de regio, samenwerking van corporaties in de regio
stimuleert.

•

Regionaal: Woonkr8
Het samenwerkingsverband van voorheen Kr8 en G5 samen met enkele niet verbonden
corporaties. In dit verband is de gedachte om op basis van enkele brede bijeenkomsten, voor
thema’s “coalitions of the willing” te sluiten die aan het werk gaan op die thema’s. Wij hebben
sinds eind 2016 het voorzitterschap voor de coalitie “Collectieve Woonvormen”. Wij doen ook mee
in de coalitie “Kracht in mobiliteit” (gericht op kansen voor medewerkers) en in “Woonkr8 Energie”.

•

Gemeentelijk: Vivare en Woningstichting Heteren
Met Vivare en Heteren delen wij de inspanning om betaalbare woningen in een leefbare omgeving
te bieden in de gemeente Overbetuwe. Veel van onze inspanningen zijn gericht op informatieuitwisseling, kennisdeling en afstemming van de afspraken met gemeente.
Bij de vorming van prestatieafspraken is in 2018 samengewerkt.

Lidmaatschappen en deelname in organisaties/netwerken.
Het volgende figuur verbeeldt het netwerk waarvan wij deel uitmaken om huurders goed te kunnen
laten wonen. De huurder staat centraal in samen goed wonen.
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5.3

FINANCIËN IN BALANS

Ons financiële beleid is gericht op het waarborgen van de financiële continuïteit en het realiseren van
de maatschappelijke doelstelling. De financiële gevolgen van onze activiteiten worden continu gevolgd
en minimaal driemaal per jaar doorgerekend in de zogenaamde Tertaalrapportages.
Jaarresultaat
Het jaarresultaat over 2018 bedraagt € 16.611.256, het resultaat over 2017 bedroeg € 5.087.553. Het
jaarresultaat 2018 wordt, voor het gerealiseerde deel, ten gunste van de overige reserves gebracht.
Deze reserve is bestemd voor bestedingen op het gebied van de volkshuisvesting.
Realiseerbaarheid van de waarde onroerende zaken in exploitatie
Het jaar 2018 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van
2017. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de
woningportefeuille van Woonstichting Valburg heeft dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd.
De totale omvang van de woningportefeuille is met € 16 miljoen gegroeid naar een waarde van € 147
miljoen. Dit betreft een waardegroei van 12%. De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg
van een verder aangetrokken koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een
stijging van de leegwaarde van onze vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een
bepalende factor in.
De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op de
waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze achter ten
opzichte van 2017 door een gematigde huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee geven wij
invulling aan onze maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid.
Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de
marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde
als vertrekpunt neemt.
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het
toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de
bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De
waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde), is geen
exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting
over moet maken voor de jaarrekening.
De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is.
Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in
komende perioden, onder meer samenhangend met:
• Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie
van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. In de praktijk bepaalt
Woonstichting Valburg bij mutatie de nieuwe huur mede rekening houdend met passend toewijzen
en afspraken met de huurdersvereniging over huursomstijging. Dit betekent dat de ingerekende
streefhuur niet c.q. niet altijd direct bij mutatie wordt gerealiseerd, waarbij als 'afslag' de beste
schatting is verwerkt.
• Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo 2018 in de beleidswaardebepaling niet
is aangepast ten opzichte van de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018
opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en regio waarin Woonstichting Valburg
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actief is. Dit ondanks dat door het in de beleidswaarde inrekenen van een lagere huur
(betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud) een lager risicoprofiel kan worden verondersteld.
• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus investeringen
en/of toerekening van niet direct vastgoedgerelateerde bedrijfslasten.
• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten.
Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van
het vastgoed in exploitatie
Per 31 december 2018 is in totaal € 87 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen
vermogen (2017: € 72 miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen
marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het
Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet
voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde
van het opmaken van de jaarverslaggeving.
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van
Woonstichting Valburg. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze)
verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te
realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals
demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de
doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar
niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd
worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden
verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger dan ingerekend
in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.
Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde (en daarmee
van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd.
Het bestuur van Woonstichting Valburg heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen
vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting
ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB- en Niet-DAEB bezit in exploitatie
en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 76 miljoen. Het verschil tussen
de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:
(x € 1.000)
Marktwaarde verhuurde staat
Beschikbaarheid (doorexploiteren)
Betaalbaarheid (huren)
Kwaliteit (onderhoud)
Beheer (beheerkosten)
Beleidswaarde

(x € 1.000)
€ 146.950
€ 19.450
€ 40.802
€ 12.210
€ 3.422
€ 75.844
€ 71.066

Dit impliceert dat circa 64% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties
onderhevig.
Toelichting
De huuropbrengsten zijn in het verslagjaar gestegen met 0,73% ten opzichte van 2017. De
vergoedingen zijn aangepast op basis van een kostendekkende exploitatie. De verkoopopbrengsten
betreffen de boekwinst op verkoop van bestaand bezit.
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Het resultaat over het boekjaar 2018 is als volgt te herleiden (x € 1.000):
Omschrijving

Prognose 2018

Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten

7.898

7.909

7.852

Vergoedingen

114

114

114

Netto verkoopopbrengsten
vastgoedportefeuille

103

257

220

Overige bedrijfsopbrengsten

30

23

26

Som der bedrijfsopbrengsten

8.145

8.303

8.212

Omschrijving

Prognose 2018

Werkelijk 2018

Werkelijk 2019

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiele vaste activa

51

41

34

Overige waardeveranderingen materiële
vaste activa

1.079

1.030

101

7

18

12

Personeelskosten

761

739

765

Lasten onderhoud

2.076

2.530

1.644

Overige bedrijfslasten

2.049

2.039

1.806

Som der bedrijfslasten

6.023

6.397

4.362

512

16.010

3.901

-

1

1

Rente lasten

-1.185

-1.188

-1.241

Som financiële baten en lasten

-1.185

-1.187

-1.240

1.449

16.729

6.511

-510

-94

-1.400

-

-24

-24

-939

16.611

5.087

Erfpacht

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
immateriële vaste activa en
vastgoedportefeuille
Financiële baten en lasten
Rentebaten

Resultaat vóór vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Resultaat deelneming
Resultaat na vennootschapsbelasting

De overige bedrijfsopbrengsten omvatten administratieve vergoedingen, inschrijvingen,
administratieve service- en beheersvergoedingen.
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De afschrijvingen zijn bepaald aan de hand van de waarderingsgrondslagen en hebben betrekking op
de zaken van het eigen werkapparaat.
De lasten onderhoud hebben betrekking op zowel het planmatig onderhoud; schilderwerk, houtrot,
dakgoten, daken, gevelwerk als op het niet cyclisch onderhoud, klachten-, mutatie- en
contractonderhoud. De overige bedrijfslasten hebben betrekking op belastingen, verhuurderheffing,
verzekeringen, contributie, bestuurskosten en kosten werkapparaat.

Meerjarenprognose
De financiële meerjarenraming wordt jaarlijks geactualiseerd. De meest recente aanpassing vond
plaats in november 2018 (meerjarenbegroting 2019). Voor de huurverhogingen 2019 is, in
tegenstelling tot de vorige begroting, niet aangesloten bij de meest recente prognose van het CPB
voor prijsinflatie, maar een huurverhogingspercentage ingerekend van 1%. In de bedrijfslasten is
rekening gehouden met zowel de verhuurderheffing als de saneringsheffing. In 2019 is het nieuwe
bedrijfsplan geactualiseerd, rekening houdend met nieuwe regelgeving.
De specificaties zijn gebaseerd op de navolgende uitgangspunten:
−

Stijging huur: 2019 t/m 2023 1,00%, na 2023 2,0%.

−

Stijging variabele lasten: 2019 2,30%, 2020 2,20%, 2021 2,10%, 2022 2,00%, 2023 2,00% na
2024 2,0%.

−

Stijging bouwkosten: 2019 4,20%, 2020 2,80%, 2021 2,60%, na 2021 2,50%.

−

De kosten voor het klachtenonderhoud zijn gemiddeld € 270 per woning, de kosten voor het
mutatieonderhoud zijn gemiddeld € 7.600 per woning;

−

Behoudens de kosten voor het reguliere onderhoud is voor de jaren 2019 t/m 2023 in totaal € 1,8
miljoen aan onderhoudskosten voortvloeiend uit renovatieprojecten opgenomen.

−

Activering van de onderhoudsuitgaven welke een levensduur verlengend karakter hebben, voor
zover de marktwaarde dit toelaat.
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Kasstroomprognose/investerings- en bestedingsruimte
Op basis van De Prospectieve Informatie (dPi) en de Verantwoordingsinformatie (dVi) verslagjaar
2017 is door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een borgingsplafond vastgesteld op
basis van onze investerings- en herfinancieringsprognose voor de jaren 2018 t/m 2020.
Het door het WSW vastgestelde plafond en het op basis van onze begroting benodigde plafond
(x € 1.000) voor deze jaren is als volgt:

Vastgesteld door WSW (dPi 2017)
Begroot door Woonstichting Valburg (meerjarenbegroting
2019)
Ruimte

2018

2019

2020

28.574

26.663

32.198

30.862

29.862

36.426

-2.288

-3.199

-4.228

Er is sprake van een negatieve ruimte, oftewel een deel van het geleende bedrag wordt niet geborgd
door het WSW. Het WSW heeft aangegeven dat bij het bepalen van de maximale leningsbedragen,
de leningsbedragen gecorrigeerd worden met de beschikbare saldi aan liquide middelen.
Woonstichting Valburg heeft aangegeven dat zij niet de mogelijkheid heeft leningen aanvullend af te
lossen, dit kan alleen door extra kosten te maken (boetes voor vervroegd aflossen). Het WSW stelt
dat het borgingsplafond elk jaar wordt verstrekt en er dus minder waarde aan dient te worden gehecht
indien een corporatie niet kan aflossen.
Op 14 december 2018 is het dpi-verslagjaar 2018 ingediend. Eind 2019 zal op basis van deze
gegevens en de nog in 2019 aan te leveren dVi -2018 het nieuwe borgingsplafond door het WSW voor
de jaren 2019 tot en met 2021 bekend worden.
Het WSW omschrijft Woonstichting Valburg als een kleine, stabiele organisatie die invulling probeert
te geven aan de transitieopgave die is voortgekomen uit de huidige portefeuillestrategie. Het WSW
geeft Woonstichting Valburg het risicoprofiel “laag".
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Meerjarenbegroting 2019 tot en met 2023
BEDRIJFSBEGROTING
op basis van
marktwaarde
(x € 1.000)

Werkelijk

Begroot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

8.303

8.431

8.498

9.178

9.132

9.645

Overige
waardeveranderingen
materiële vaste activa

-1.030

-27

-2.232

-5.735

-402

-2.562

Bedrijfslasten

-5.367

-5.163

-4.974

-5.051

-5.164

-5.339

1.906

3.241

1.292

-1.608

3.566

1.744

Niet-gerealiseerde waarde
veranderingen immateriële
vaste activa en
vastgoedportefeuille

16.010

3.048

2.911

2.815

2.926

2.959

Rentelasten en -baten

-1.187

-1.141

-1.174

-1.265

-1.310

-1.366

Vennootschapsbelasting

-94

-230

-510

-477

-505

-526

Resultaat deelneming

-24

-

-

-

-

-

16.611

4.918

2.519

-535

4.677

2.811

2021

2022

2023

108.932 111.451

110.916

115.593

-535

4.677

2.811

111.451 110.916

115.593

118.404

2021

2022

2023

148.986 151.219

155.834

161.359

535

535

535

111.451 110.916

115.593

118.404

39.557

42.502

Bedrijfsopbrengsten

Saldo

Jaarresultaat

PROGNOSE VERLOOP
EIGEN VERMOGEN ( x
1000 )

Stand begin boekjaar
Jaarresultaat
Stand einde boekjaar
BALANSPROGNOSE
(x 1000)

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Eigen vermogen
Leningen (incl. kortlopend
deel)

Werkelijk

Begroot

2018

2019

101.713

104.014

16.611

4.918

118.324

108.932

Werkelijk

2020

2.519

Begroot

2018

2019

150.747

138.077

511

535

118.324

108.932

30.862

29.862

2020

535

36.426

39.233
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Kritische Prestatie
Indicatoren

Werkelijk

Begroot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Interest Coverage Ratio

2,3

2,1

1,7

1,8

1,8

1,9

Debt Service Coverage
Ratio1

1,3

1,1

0,9

1,0

0,9

1,1

Loan to Value

22%

22%

27%

27%

27%

27%

Solvabiliteitsratio

76%

75%

73%

72%

72%

72%

Dekkingsratio

18%

16%

19%

18%

18%

18%

In bovenstaande tabel (KPI’s op basis van de meerjarenbegroting) is gebruik gemaakt van de marktwaarde als
grondslag voor de KPI’s, daar er sprake is van een overgangsjaar in waarde-begrippen, vanaf volgend jaar zijn de
KPI’s op basis van de beleidswaarde, de vervanger van de bedrijfswaarde. De dekkingsratio is op basis van de
WOZ-waarde van het onroerend goed.
1De

DSCR voldoet volgens de meerjarenbegroting niet aan de minimale streefwaarden van het WSW. De DSCR
geeft niet altijd het juiste inzicht omdat wel rekening wordt gehouden met aflossingen maar niet met extra
ontvangsten uit verkopen: In de brief van 23 november 2017 geven AW en WSW aan dat de DSCR vervalt
vanwege de complexiteit en een hoge correlatie met de andere kasstroomratio ICR. De DSCR wordt nog wel
getoond, maar de relevantie is beperkt.

Toelichting Kritische Prestatie Indicatoren en streefwaarden:
In hoofdstuk 2.1 van het Reglement financieel beleid en beheer is vastgelegd dat het vermogen en het
resultaat wordt afgezet tegen de prestatie-indicatoren en streefwaarden. Woonstichting Valburg
hanteert in het maatschappelijk verkeer geaccepteerde financiële prestatie indicatoren en
streefwaarden om een juist oordeel te kunnen vormen omtrent de stand en ontwikkeling van de
financiële huishouding. Deze sluiten aan bij de door AW/WSW gedefinieerde financiële ratio’s. Op 12
november 2018 is door AW/WSW het gezamenlijk beoordelingskader gepubliceerd. In deze publicatie
wordt de indicator DSCR niet meer gebruikt vanwege haar complexiteit en is een nieuw waardebegrip
geïntroduceerd, de beleidswaarde. De beleidswaarde is de vervanger van de bedrijfswaarde.
Op 7 februari 2019 ontvingen alle corporaties een brief van AW/WSW over de ontwikkelingen rond de
beleidswaarde. In oktober 2018 is voor het eerst de beleidswaarde ultimo 2017 opgevraagd bij alle
corporaties. De uitkomsten zijn door AW/WSW geanalyseerd. Uit deze analyse komt naar voren dat
op sectorniveau de beleidswaarde en de bedrijfswaarde vergelijkbaar zijn: de verdeling in waarde blijft
ongeveer gelijk, de gemiddelde waarde van de beleidswaarde (en de waarde per corporatiewoning) is
vergelijkbaar.
AW/WSW benadrukken in deze brief dat voor het boekjaar 2018 het overgangsregime nog van
toepassing is. Aan de beleidswaarde ultimo 2018 zal dan ook minder relevantie toegekend worden als
het gaat om handhaving en het toepassen van het borgingsplafond.
Daar de beleidswaarde als vervanger dient voor de bedrijfswaarde en AW/WSW aangeven dat de
waarde van bedrijfswaarde en beleidswaarde ongeveer gelijk zijn, is onderstaand overzicht opgesteld
aan de hand van de beleidswaarde ultimo 2018. De beleidswaarde wordt toegepast bij de Prestatieindicatoren LTV en Solvabiliteit. Voor de Dekkingsratio werd tot en met 2017 als grondslag gebruikt de
WOZ-waarde van het vastgoed in exploitatie. AW/WSW hebben aangegeven dat vanaf 2018 de
marktwaarde in verhuurde staat als basis dient. Na het definitief worden van de streefwaarden/
grenswaarde van AW/WSW zal Woonstichting Valburg haar eigen streefwaarden actualiseren. De
grondslag van de prestatie-indicatoren ICR en DSCR zijn niet gewijzigd. Vanaf 2019 zal
Woonstichting Valburg de DSCR niet meer opnemen als prestatie-indicator.
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Toetsing verslagjaar 2018 aan de Kritische Prestatie Indicatoren en streefwaarden
Nr.

Prestatie
indicator

Toelichting

Waarde
ultimo
verslagjaar
2018

Minimale
streefwaarden
WSW en AW

Streefwaarden/
grenswaarden
Woonstichting
Valburg per 1
januari 2016

1.

Interest
Coverage
Ratio
(ICR)

Meet de mate waarin
de corporatie kasstromen uit de normale bedrijfsuitoefening genereert om de
rente-uitgaven over
het vreemd vermogen te kunnen voldoen (meet de rente
verdiencapaciteit)

ICR = 2,3

De corporatie
moet in staat
zijn 1,4 keer de
rente van het
vreemd
vermogen te
kunnen
voldoen uit de
operationele
kasstroom.

Woonstichting
Valburg moet in
staat zijn ten minste
1,8 keer de rente op
het vreemd
vermogen te
kunnen voldoen.

Debt
Service
Cove-rage
Ratio
(DSCR)

Meet in hoeverre de
corporatie in staat is
om voldoende
kasstromen uit de
normale bedrijfsuitoefening te
genereren om, indien
nodig, voldoende
aflos-singen op het
vreemd vermogen te
kunnen voldoen.

DSCR = 1,3

De corporatie
moet in staat
zijn 1,0 keer de
aflossing en
rente over het
vreemd
vermogen te
kunnen
voldoen uit de
operationele
kasstroom.

Woonstichting
Valburg moet in
staat zijn ten minste
1,2 keer de rente op
het vreemd
vermogen te kunnen
voldoen.

3.

Loan To
Value
(LTV)

Meet in hoeverre de
bedrijfswaarde van
het vastgoed in een
gezonde verhouding
staat tot de
schuldpositie*.

LTV = 43%
(2017: 47%)

De corporatie
heeft hoogstens 75% van
de waarde van
het vastgoed
beleend.

Woonstichting
Valburg hanteert
een percentage van
ten hoogste 65%.

4.

Solvabiliteitsratio

Meet de omvang van
het weerstandsvermogen in relatie
tot het totaal
vermogen (vastgoed
gewaardeerd op de
bedrijfswaarde).*

Solvabiliteit
= 53%

De corporatie
heeft een
weerstandsvermogen van
ten minste
20% van het
totale
vermogen

Woonstichting
Valburg hanteert
een percentage van
ten minste 30%.

Meet de verhouding
tussen de schuldrestant en de
onderpand-waarde
(WSW hanteert hier
als grondslag de
WOZ-waarde) van
het vastgoed.**

Dekkingsratio = 21%

Het schuldrestant heeft
een waarde
van hoogstens
50% van de
WOZ-waarde
van het vastgoed (2018:
70% o.b.v.
marktwaarde
verhuurde
staat).

Woonstichting
Valburg hanteert
een percentage van
ten hoogste 40%
van de WOZwaarde.

2.

5.

Dekkingsratio

(2017: 3,1)

(2017: 1,8)

(2017: 50%)

(2017: 18%)

67

* vanaf 2018: vastgoed gewaardeerd op beleidswaarde.
** vanaf 2018: grondslag marktwaarde in verhuurde staat

In het kader van de financiële continuïteit zijn diverse keuzes van de corporatie van belang.
Investeringen in nieuwbouw- en onderhoudsprojecten worden gefinancierd met, indien aanwezig,
eigen middelen van de corporatie. Verder worden bij het aantrekken van leningen toekomstige
renterisico's zoveel mogelijk gespreid, middels variatie in looptijden en rekening houdend met de
actuele rentestand en de vervalkalender.
Deelneming Veldzicht Zetten B.V.
De deelneming betreft de bij akte d.d. 27 april 2010 opgerichte besloten vennootschap Veldzicht
Zetten B.V. te gemeente Overbetuwe. Woonstichting Valburg heeft ultimo 2018 een kapitaalbelang
van 100%. In deze verbinding vinden geen activiteiten plaats. Wel is sprake van een grondpositie
waarop nog geen bouwbestemming rust en die is gefinancierd door Woonstichting Valburg. Gelet op
de huidige onzekerheden omtrent grondposities, is de vordering van Woonstichting Valburg op
Veldzicht Zetten B.V. ultimo 2012 reeds voorzien tot de waarde van de grond, op basis van
liquidatiewaarde.

Woonstichting Valburg
KENGETALLEN
Verhuureenheden (VE) 1,2
Bouwjaar (oorspronkelijk, DVIindeling)

2014

2015

2016

2017

2018

29

27

26

26

25

1945 – 1959

221

215

215

214

206

1960 – 1969

149

148

146

145

146

1970 – 1979

249

243

231

230

234

1980 – 1989

268

268

280

280

280

1990 – 1999

102

103

112

112

110

2000 – 2009

187

187

187

187

187

2010 en later

21

29

30

34

36

Totaal

1.226

1.220

1.227

1.228

1.224

Kwaliteit woningbezit

2014

2015

2016

2017

2018

Planmatig onderhoud per VHE

630

2.159

578

750

1.204

Mutatie onderhoud per VHE

343

532

439

501

721

Klachten onderhoud per VHE

213

203

192

193

298

1.187

2.894

1.209

1.443

2.223

tot 1945

Totaal
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Verhuur

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verhuringen

93

95

80

87

84

Huurmutatiegraad

8,1

7,8

6,9

7,6

7,3

Kengetallen in euro per VE

2014

2015

2016

2017

2018

Eigen vermogen 3

9.383

74.200

78.749

82.828

95.532

Bedrijfslasten (excl. Overige
waardeveranderingen IVA en
vastgoedportefeuille)

4.709

4.732

3.294

3.470

4.385

1

Inclusief 1 woonwagenstandplaats.
zorgcentrum De Hoge Hof met 74 kamers.
3 De kengetallen m.b.t. het Eigen Vermogen zijn vanaf het jaar 2015 herrekend i.v.m. een stelselwijziging in de
jaarrekening 2016.
2 Inclusief
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1. BALANS VOOR RESULTAATBESTEMMING

1.0

VASTE ACTIVA

31 december 2018

31 december 2017

Materiële vaste activa
1.1

Onroerende zaken in
exploitatie:
- aandeel DAEB

145.086.885

129.478.073

- aandeel Niet-DAEB

1.862.932

1.703.672

1.2

Onroerende zaken in
ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

188.098

72.179

1.3

Onroerende en roerende
zaken voor eigen gebruik

721.210

704.297

1.4

131.958.221

2.887.907

3.078.583

Vastgoedbeleggingen
Onroerende en roerende
zaken verkocht onder
voorwaarden

2.0

Financiële vaste activa

2.1

Deelnemingen

2.2

Vorderingen op
maatschappijen waarin
wordt deelgenomen

-

-

510.832

534.741

SOM VAN VASTE ACTIVA

3.0

147.859.125

510.832

534.741

151.257.864

135.571.545

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

3.1

Huurdebiteuren

3.2

Gemeente

3.3
3.4

4.0

22.072

31.138

3.674

783

Overige vorderingen

169.558

299.335

Overlopende activa

14.070

23.581
209.374

354.837

Liquide middelen

3.898.149

3.867.402

SOM VAN VLOTTENDE ACTIVA

4.107.523

4.222.239

155.365.387

139.793.784

TOTAAL ACTIVA
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31 december 2018
5.0

Eigen vermogen

5.1

Kapitaal

5.2

31 december 2017

45

45

Herwaarderings-reserves

86.801.280

71.641.386

5.3

Overige reserves

29.590.148

28.699.600

5.4

Resultaat boekjaar

1.932.349

1.371.535

6.0

Voorzieningen

6.1

Voorziening latente
belastingverplichtingen

7.0

Langlopende schulden

7.1

Leningen
kredietinstellingen

7.2

Verplichtingen uit hoofde
van onroerende zaken
verkocht onder
voorwaarden

118.323.822

101.712.566

2.105.402

2.011.167

29.862.150

30.862.457

2.818.569

3.023.614
32.680.719

8.0

Kortlopende schulden

8.1

Aflossingsverplich-tingen
eerste jaar

33.886.071

1.000.308

958.480

297.777

309.386

Belastingen en premies
sociale verzekeringen

56.485

96.547

8.4

Overige schulden

32.004

20.619

8.5

Overlopende passiva

868.870

798.948

8.2
8.3

Schulden aan
leveranciers

TOTAAL PASSIVA

2.255.444

2.183.980

155.365.387

139.793.784
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2.

WINST EN VERLIESREKENING CATEGORAAL

2018

2017

1.0 BEDRIJFSOPBRENGSTEN
1.1 Huuropbrengsten

7.909.023

7.851.632

1.2 Vergoedingen

113.855

113.551

1.3 Netto verkoopresultaat
vastgoedportefeuille

257.507

219.908

22.677

27.209

1.4 Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

8.303.062

8.212.300

2.0 BEDRIJFSLASTEN
2.1 Afschrijvingen op materiële
vaste activa

40.823

34.214

1.029.999

101.017

17.816

11.793

738.585

764.918

2.5 Lasten onderhoud

2.529.611

1.644.212

2.6 Overige bedrijfslasten

2.039.841

1.805.609

2.2 Overige
waardeveranderingen IVA en
vastgoedportefeuille
2.3 Erfpacht
2.4 Personeelslasten

Som der bedrijfslasten

6.396.675

4.361.763

Exploitatieresultaat

1.906.387

3.850.537

16.010.341

3.900.891

3.0 Niet gerealiseerde
waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
4.0 Financiële baten en lasten
4.1 Rente baten

898

974

4.2 Rente lasten

-1.188.226

-1.240.951

Som financiële baten en
lasten

-1.187.328

-1.239.977

Resultaat vóór
vennootschapsbelasting

16.729.400

6.511.451

5.0 Vennootschapsbelasting

-94.235

-1.399.731

5.1 Resultaat deelnemingen

-23.909

-24.167

6.0 Resultaat na
vennootschapsbelasting

16.611.256

5.087.553
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3.

WINST EN VERLIESREKENING FUNCTIONEEL
2018

2017

1.0 Netto resultaat exploitatie
vastgoedportefeuille
1.1 Huuropbrengsten

7.890.720

7.847.516

113.855

113.551

1.3 Lasten servicecontracten

-113.855

-155.402

1.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-594.162

-807.968

1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten

-2.976.918

-1.904.092

1.6 Overige directe operationele lasten
exploitatie bezit

-1358.998

-1.185.445

1.2 Opbrengsten servicecontracten

Totaal netto resultaat exploitatie
vastgoedportefeuille

2.960.642

3.908.160

2.0 Netto gerealiseerd resultaat
verkoop vastgoedportefeuille
2.1 Verkoopopbrengst
vastgoedportefeuille
2.2 Toegerekende organisatiekosten
2.3 Boekwaarde verkochte
vastgoedportefeuille op moment van
verkoop

1.187.184

480.500

-38.757

-29.441

-902.171

-244.934

Totaal netto gerealiseerd resultaat
verkoop vastgoedportefeuille

246.256

206.125

3.0 Waardeveranderingen
Vastgoedportefeuille
3.1 Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

-1.047.436

-130.128

3.2 Niet gerealiseerde
waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

15.995.972

3.888.143

14.369

12.748

3.3 Niet gerealiseerde
waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden
Totaal waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

14.965.905

3.770.763

4.0 Netto resultaat overige activiteiten
4.1 Opbrengsten overige activiteiten

22.677

27.209

4.2 Kosten overige activiteiten

-6.850

-1.206
15.827

26.003
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2018

2017

5.0 Overige organisatiekosten

-141.820

-114.347

6.0 Leefbaarheid

-127.082

-45.277

-268.902

-159.624

7.0 Financiële baten en lasten
7.1 Waardeveranderingen financiële
vaste activa en effecten

-

-

898

975

-1.188.226

-1.240.951

7.2 Andere rentebate en soortgelijke
opbrengsten

7.3 Rentelasten en soortgelijke kosten

Saldo financiële baten en lasten

-1.187.328

-1.239.976

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN

16.729.400

6.511.451

-94.235

-1.399.731

-23.909

-24.167

16.611.256

5.087.553

8.1 Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

8.2 Aandeel in resultaat deelneming

RESULTAAT NA BELASTINGEN
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4.1

1.

KASSTROOMOVERZICHT 2018

Jaar 2018

Jaar 2018

Jaar 2018

Totaal

DAEB

Niet-DAEB

7.327.834

7.327.834

-

(A) Operationele activiteiten
Ontvangsten:

1.1

Huren

1.1.1

Zelfstandige huurwoningen DAEB

1.1.2

Zelfstandige huurwoningen Niet-DAEB

95.484

-

95.484

1.1.3

Onzelfstandige woongelegenheden DAEB

26.422

26.422

-

1.1.5

Intramuraal DAEB

439.977

439.977

-

1.1.10

Parkeervoorzieningen Niet-DAEB

6.452

-

6.452

1.2

Vergoedingen

108.781

102.761

6.020

1.4

Overige bedrijfsontvangsten

26.057

3.875

22.182

1.5

Renteontvangsten

899

899

-

8.031.906

7.901.768

130.138

-5.348

-5.348

-

Saldo ingaande kasstromen

Uitgaven:
1.6

Erfpacht

1.7

Personeelsuitgaven

-887.187

-875.920

-11.267

1.7.1

Lonen en salarissen

-424.281

-418.893

-5.388

1.7.2

Sociale lasten

-324.188

-320.071

-4.117

1.7.3

Pensioenlasten

-138.718

-136.956

-1.762

1.8

Onderhoudsuitgaven

-2.457.514

-2.426.304

-31.210

1.9

Overige bedrijfsuitgaven

-853.973

-843.128

-10.845

1.10

Renteuitgaven

-1.223.354

-1.223.354

-

1.11a

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van
resultaat

-93.204

-92.020

-1.184

1.11b

Verhuurderheffing

-912.675

-912.675

-

1.12

Leefbaarheid externe uitgaven niet
investeringsgebonden

-23.145

-23.145

-

1.13

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-6.456.400

-6.401.894

-54.506

1.575.506

1.499.874

75.632

Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten
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(B) (Des)investeringsactiviteiten

Jaar 2018

Jaar 2018

Jaar 2018

Totaal

DAEB

1.180.664

719.869

460.795

-

-

-

1.180.664

719.869

460.795

Niet-DAEB

MVA ingaande kasstroom A. DAEB en B.
niet DAEB activiteiten
2.1 A

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon
en niet-woongelegenheden

2.4 A

Verkoopontvangsten grond
Tussentelling ingaande kasstroom MVA

MVA uitgaande kasstroom A. DAEB en
B. niet DAEB activiteiten
2.6A

Nieuwbouw, huur, woon, en niet
woongelegenheden

-365.562

-365.562

-

2.7A

Woningverbetering, woon en niet
woongelegenheden

-928.339

-928.339

-

2.9B

Aankoop, woon en niet woongelegenheden

-414.806

-

-414.806

2.14B

Investeringen overig

-58.236

-

-58.236

-1.766.943

-1.293.901

-473.042

-586.279

-574.032

-12.247

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom
2.16

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

Financiële Vaste Activa
2.17.1

Ontvangsten verbindingen

-

-

-

2.18.1B

Uitgaven verbindingen Niet-DAEB

-

-

-

2.18.2B

Uitgaven overig niet-DAEB

-

-

-

2.19

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

-

-

-

-586.279

-574.032

-12.247

-

-

-

Aflossing geborgde leningen

-958.480

-958.480

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-958.480

-958.480

-

Mutatie liquide middelen

30.747

-32.638

63.385

Liquide middelen per 1-1

3.867.402

Liquide middelen per 31-12

3.898.149

Kasstroom uit (des)investeringen

3.

Financieringsactiviteiten
Ingaand

3.2.1

4.1
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4.2

1.

KASSTROOMOVERZICHT 2017

Jaar 2017

Jaar 2017

Jaar 2017

Totaal

DAEB

Niet-DAEB

7.231.920

7.231.920

-

(A) Operationele activiteiten
Ontvangsten:

1.1

Huren

1.1.1

Zelfstandige huurwoningen DAEB

1.1.2

Zelfstandige huurwoningen Niet-DAEB

94.278

-

94.278

1.1.3

Onzelfstandige woongelegenheden DAEB

25.855

25.855

-

1.1.5

Intramuraal DAEB

442.211

442.211

-

1.1.10

Parkeervoorzieningen Niet-DAEB

6.183

-

6.183

1.2

Vergoedingen

110.432

109.010

1.422

1.4

Overige bedrijfsontvangsten

26.803

10.875

15.928

1.5

Renteontvangsten

1.141

1.141

-

7.938.823

7.821.012

117.811

-5.732

-5.732

-

Saldo ingaande kasstromen

Uitgaven:
1.6

Erfpacht

1.7

Personeelsuitgaven

-915.908

-904.093

-11.815

1.7.1

Lonen en salarissen

-493.653

-487.285

-6.368

1.7.2

Sociale lasten

-285.610

-281.926

-3.684

1.7.3

Pensioenlasten

-136.645

-134.882

-1.763

1.8

Onderhoudsuitgaven

-1.373.670

-1.355.950

-17.720

1.9

Overige bedrijfsuitgaven

-775.036

-765.038

-9.998

1.10

Renteuitgaven

-1.258.133

-1.258.133

-

1.11a

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van
resultaat

-6.554

-6.469

-85

1.11b

Verhuurderheffing

-875.751

-875.751

-

1.12

Leefbaarheid externe uitgaven niet
investeringsgebonden

-44.830

-44.830

-

1.13

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-5.255.614

-5.215.996

-39.618

2.683.209

2.605.016

78.193

Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten
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(B) (Des)investeringsactiviteiten MVA
ingaande kasstroom A. DAEB en B. niet
DAEB activiteiten

2.1 A

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon
en niet-woongelegenheden

2.4 B

Verkoopontvangsten grond
Tussentelling ingaande kasstroom MVA

Jaar 2017

Jaar 2017

Jaar 2017

476.847

476.847

-

-

-

-

476.847

476.847

-

MVA uitgaande kasstroom A. DAEB en B.
niet DAEB activiteiten
2.6A

Nieuwbouw, huur, woon en niet
woongelegenheden

-602.688

-602.688

-

2.7A

Woningverbetering, woon en niet woongelegenheden

-395.592

-395.592

-

2.9A

Aankoop, woon en niet woongelegenheden

-

-

-

2.14B

Investeringen overig

-34.984

-

-34.984

-1.033.264

-998.280

-34.984

-556.417

-521.433

-34.984

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom
2.16

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

Financiële Vaste Activa
2.17.1

Ontvangsten verbindingen

3.100

-

3.100

2.19

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

3.100

-

-

-553.317

-521.433

-31.884

-

-

-

Kasstroom uit (des)investeringen

3.

Financieringsactiviteiten
Ingaand

3.1.1

Nieuw te borgen leningen

3.2.1

Aflossing geborgde leningen

-925.974

-925.974

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-925.974

-925.974

-

Mutatie liquide middelen

1.203.918

1.157.609

46.309

Liquide middelen per 1-1

2.663.484

Liquide middelen per 31-12

3.867.402

4.1
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5. WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemene toelichting
Woonstichting Valburg is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. De
statutaire vestigingsplaats is de gemeente Overbetuwe, de feitelijke vestigingsplaats is Zetten. De
activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van vastgoed. Woonstichting
Valburg heeft specifieke toelating in de regio Overbetuwe en is werkzaam binnen het kader van de
Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. Woonstichting Valburg is onder
nummer 10039364 ingeschreven bij het handelsregister.
Wet en regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Woningwet, het Besluit
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015, de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’), Titel
9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken
van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
DAEB- en Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Binnen het vastgoed in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:
•

Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, studenteneenheden en
extramurale zorgeenheden);

•

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;

•

Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);

•

Intramuraal zorgvastgoed.

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB vastgoed,
rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december
2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. DAEB vastgoed betreft conform deze
criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum tot aan de huurliberalisatiegrens en het
maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd
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aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en
dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking
d.d. 15 december 2009. Niet-DAEB vastgoed omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria de
woningen met een huurprijs per contractdatum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig
vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed).
Woonstichting Valburg hanteert voor het merendeel van haar onroerende zaken in exploitatie de
basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de
waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde
herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken en er
worden dus geen vrijheidsgraden toegepast. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig
bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die met betrokkenheid van
een taxateur tot stand zou zijn gekomen.
Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De
kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. De verkrijgings- of
vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de direct hieraan
toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten voor sloop worden ten laste van het
resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd.
Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet
gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel
14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek
die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
(‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). De waardevermindering of – vermeerdering die
voortvloeit uit de eerste waardering tegen marktwaarde wordt bepaald op complexniveau. De
waardevermindering of - vermeerdering wordt in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle
verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel
van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type
vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan
worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een
afzonderlijk waarderingscomplex.
Doorexploiteer- en uitpondscenario
De marktwaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de toekomstige kasstromen
(DCF-methode). Voor woon- en parkeergelegenheden met uitzondering van onzelfstandige
studenteneenheden wordt de marktwaarde bepaald op basis van het doorexploiteerscenario en het
uitpondscenario. De marktwaarde in verhuurde staat is de hoogste van het de marktwaarde volgens
het doorexploiteer- of uitpondscenario.
Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor extramuraal en intramuraal
zorgvastgoed wordt de marktwaarde bepaald volgens het doorexploiteerscenario.
De marktwaarde van het vastgoed is bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde. Bij de bepaling van de marktwaarde per 31 december 2018 is
gebruik gemaakt van de volgende parameters:
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PARAMETERS WOONGELEGENHEDEN
Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

Jaar 2021

Jaar 2022 ev

Prijsinflatie

1,60%

2,50%

2,30%

2,20%

2,00%

Loonstijging

2,00%

2,90%

2,80%

2,70%

2,50%

Bouwkostenstijging

5,60%

5,90%

2,80%

2,70%

2,50%

Leegwaardestijging
Gelderland

8,60%

5,30%

2,00%

2,00%

2,00%

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

Jaar 2021

Jaar 2022 ev

Instandhoudingsonderhoud per verhuureenheid
€ 594 t/m

€ 594 t/m

€ 594 t/m

€ 594 t/m

€ 594 t/m

€ 1.034

€ 1.034

€ 1.034

€ 1.034

€ 1.034

€ 638 t/m

€ 638 t/m

€ 638 t/m

€ 638 t/m

€ 638 t/m

€ 1.078

€ 1.078

€ 1.078

€ 1.078

€ 1.078

€ 316 t/m

€ 316 t/m

€ 316 t/m

€ 316 t/m

€ 316 t/m

€ 756

€ 756

€ 756

€ 756

€ 756

€ 526 t/m

€ 526 t/m

€ 526 t/m

€ 526 t/m

€ 526 t/m

€ 966

€ 966

€ 966

€ 966

€ 966

- EGW

€ 883

€ 883

€ 883

€ 883

€ 883

- MGW

€ 663

€ 663

€ 663

€ 663

€ 663

- Studenteenheid

€ 199

€ 199

€ 199

€ 199

€ 199

- Zorgextramuraal

€ 663

€ 663

€ 663

€ 663

€ 663

- EGW

€ 436

€ 436

€ 436

€ 436

€ 436

- MGW

€ 428

€ 428

€ 428

€ 428

€ 428

- Studenteenheid

€ 403

€ 403

€ 403

€ 403

€ 403

- Zorgextramuraal

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

- EGW

- MGW

- Studenteenheid

- Zorgextramuraal

Mutatieonderhoud

Beheerkosten
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Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als percentage van de WOZ (exclusief
gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de gemeentelijke tarieven 2018, uitgedrukt in een percentage
van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2017):

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

Jaar 2021

Jaar 2022 ev

Gemeentelijke OZB

0,1096

0,1096

0,1096

0,1096

0,1096

Belastingen etc

0,1200

0,1200

0,1200

0,1200

0,1200

Verhuurderheffing*

0,5910

0,5610

0,5920

0,5920

0,5930

Jaar 2019

Jaar 2020

Jaar 2021

Jaar 2022 ev

– zelfstandige eenheden

1,00%

1,20%

1,30%

0,50%

– onzelfstandige eenheden

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

* tarief 2023 e.v.: 0,5670

Huurstijging boven prijsinflatie

Huurderving als
percentage van de
huursom

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Mutatiekans bij zowel door exploiteren als uitponden (grondslag is jaar 2014 t/m 2018)
Studenteenheden

van 2%
t/m 50%

van 2%
t/m 50%

van 2%
t/m 50%

van 2%
t/m 50%

Overige typen

van 2%
t/m 50%

van 2%
t/m 50%

van 2%
t/m 50%

van 2%
t/m 50%

Verkoopkosten bij uitponden, als percentage van de leegwaarde
Percentage

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Splitsingskosten per vhe

€ 518

€ 518

€ 518

€ 518

Disconteringsvoet
Type vastgoed

Scenario

Percentage

EGW

Doorexploiteren

5,98% - 6,48%

EGW

Uitponden

6,36% - 6,86%

MGW

Doorexploiteren

6,24% - 6,74%

MGW

Uitponden

6,62% - 7,12%

Zorgextramuraal

Doorexploiteren

7,31% - 7,94%
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In het doorexploiteerscenario wordt verondersteld dat de huur bij huren onder de liberalisatiegrens bij
mutatie wordt aangepast naar de markthuur of de lagere maximale huur op grond van het
woningwaarderingsstelsel.
Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur.
Voor Zorgextramuraal vastgoed geldt alleen het doorexploiteerscenario.
Voor overdrachtskosten wordt een percentage gehanteerd van 3%.

PARAMETERS PARKEERGELEGENHEDEN

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

Jaar 2021

Jaar 2022 ev

Prijsinflatie

1,60%

2,50%

2,30%

2,20%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud per
verhuureenheid

€ 166

€ 166

€ 166

€ 166

€ 166

Percentage

van 2%
t/m 100%

van 2%
t/m 100%

van 2%
t/m 100%

van 2%
t/m 100%

van 2% t/m
100%

Marketing

0

0

0

0

0

Beheerkosten per
vhe

€ 37

€ 37

€ 37

€ 37

€ 37

Mutatiekans per vhe

Jaar
2019

Jaar
2020

Jaar
2021

2022 ev

Verkoopkosten bij uitponden

€ 518

€ 518

€ 518

€ 518

Gemeentelijke heffingen als % van
de WOZ-waarde

0,24%

0,24%

0,24%

0,24%

Risicovrije rentevoet

0,44%

0,44%

0,44%

0,44%

Vastgoed sectorspecifieke opslag

5,52%

5,52%

5,52%

5,52%

Opslag markt- en objectrisico

0,72%

0,72%

0,72%

0,72%

Totaal

6,64%

6,64%

6,64%

6,64%

Disconteringsvoet

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten,
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
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PARAMETERS INTRAMURAAL ZORGVASTGOED

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

Jaar 2021

Jaar 2022 ev

Prijsinflatie

1,60%

2,50%

2,30%

2,20%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud per vhe

€ 8,60 per
m² BVO

€ 8,60 per
m² BVO

€ 8,60 per
m² BVO

€ 8,60 per
m² BVO

€ 8,60 per m²
BVO

Mutatie onderhoud
per vhe

€ 10,80
per m²
BVO

€ 10,80
per m²
BVO

€ 10,80
per m²
BVO

€ 10,80
per m²
BVO

€ 10,80 per
m² BVO

Beheerkosten per
vhe

2,5% van
markthuur

2,5% van
markthuur

2,5% van
markthuur

2,5% van
markthuur

2,5% van
markthuur

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als percentage van de WOZ per vhe
Jaar 2019

Jaar 2020

Jaar 2021

Jaar 2022 ev

0,36%

0,36%

0,36%

0,36%

Risicovrije rentevoet

0,44%

0,44%

0,44%

0,44%

Vastgoed sectorspecifieke opslag

5,52%

5,52%

5,52%

5,52%

Opslag markt- en
objectrisico

2,76%

2,76%

2,76%

2,76%

Totaal

8,72%

8,72%

8,72%

8,72%

Percentage
Disconteringsvoet

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten,
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid. Het intramuraal vastgoed is
getaxeerd op basis van de zogenaamde full-variant.
Inschakeling taxateur
Jaarlijks wordt 1/3 deel van het verplicht te taxeren vastgoed in exploitatie getaxeerd door een
onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl). Het andere 2/3 deel van het vastgoed is voorzien van een
taxatieupdate. Dit betekent dat elk derde deel van het verplicht te taxeren vastgoed in exploitatie
minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd.
Toepassing vrijheidsgraden
Bij de full-waardering van het intramuraal zorgvastgoed zijn de volgende vrijheidsgraden gehanteerd:
-

-

Schematische vrijheid
Gedurende de beschouwingsperiode zijn baten opgenomen voor aanvullende huurafspraken voor
in het verleden verrichte verbouwingen;
Exit Yield/bijzondere omstandigheden
De eindwaarde is na de beschouwingsperiode opgesteld op basis van de verwachting dat het
economisch het meest voordelig is dat dit complex aan het einde van de beschouwingsperiode
wordt gesloopt. De eindwaarde is hierbij op basis van referentie en kengetallen bepaald rekening
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houdend met de te verwachten inflatie. De eindwaarde is hierbij berekend op basis van de huidige
bestemming maatschappelijk/zorg;
Disconteringsvoet
De disconteringsvoet is door de taxateurs aangepast naar een marktconforme disconteringsvoet
ad 6,5%;
Onderhoud
De onderhoudskosten zijn in de volledige taxatie door taxateurs ingeschat met behulp van de
‘Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten 2018’ en op basis van de inschatting van taxateurs in
relatie tot de kwaliteit van het object.

-

-

Beleidswaarde
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woonstichting Valburg en beoogt inzicht te geven in de
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. De grondslagen voor de
beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen overeen met de grondslagen voor de bepaling
van de marktwaarde, met uitzondering van:
1.

2.
3.

4.

Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een
uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in
exploitatie.
Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte
moment van (huurders)mutatie.
Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid
van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma
voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt.
Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter
zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren
aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder
het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.

Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde
uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals
toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de
meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer)
en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 15 (1)
(1) Aanpassing vindt nog plaats

Woonstichting Valburg heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de
beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde.

Toelichting bij activa in exploitatie Sensitiviteitsanalyse:
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning
teruggerekend) als volgt:
Uitgangspunt voor:
Jaar 2018
Disconteringsvoet
Streefhuur per maand
Lasten onderhoud en beheer per jaar

6,39%
€ 598 per woning
€ 2.818 per woning
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In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van
deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde ultimo 2018:
Effect op beleidswaarde:
Mutatie t.o.v.
uitgangspunt

Effect op
beleidswaarde

Disconteringsvoet

0,5% hoger

€ 6,0 mln lager

Streefhuur per maand

€ 25 hoger

€ 3,1 mln hoger

Lasten onderhoud en beheer per jaar

€ 100 hoger

€ 2,1 mln lager

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling
is. Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip zal kunnen leiden tot aanpassingen in de
beleidswaarde in komende perioden, zoals ook geduid in het bestuursverslag.
ONROERENDE ZAKEN IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR EIGEN EXPLOITATIE
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden bij eerste verwerking gewaardeerd
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bouwrente vormt geen onderdeel van de
vervaardigingsprijs.
Wanneer de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde
grondslagen als voor het vastgoed in exploitatie (inclusief macro economische parameters), lager is
dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere waarde plaats. Deze
afwaardering wordt in de winst-en-verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
ONROERENDE ZAKEN TEN DIENSTE VAN EIGEN EXPLOITATIE
De onroerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de
aanschafwaarde of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen over de
economische levensduur en bijzondere waardeverminderingen. Bij bepaling van de afschrijving
worden de volgende levensduren gehanteerd:
•

gebouwen 20-40 jaar;

•

inventarissen en transportmiddelen 3-10 jaar.

VASTGOEDBELEGGINGEN
ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN
Onroerende zaken die onder voorwaarden aan een derde zijn verkocht (VOV) onder de regeling
Koopgarant, waarvoor Woonstichting Valburg een terugkoopplicht kent, zijn aangemerkt als
financieringstransactie. De betreffende onroerende zaken worden gewaardeerd tegen actuele
waarde, zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs bij eerste waardering en de
marktwaarde bepaald conform de contractvoorwaarden bij latere waardering. De marktwaarde bij
latere waardering berust op een opgave van een externe taxateur. Bij eerste waardering is sprake
van een herclassificatie van de onroerende zaken, zodat de herwaardering naar actuele waarde
rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt, tenzij sprake is van eerder genomen
waardeverminderingen.
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans
een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op de
actuele waarde van de verplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden. De actuele
waarde is bepaald door een onafhankelijke taxateur.
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FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin de invloed van betekenis op het zakelijk en financieel
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil.
De nettovermogenswaarde van de deelnemingen wordt berekend op basis van de grondslagen van
Woonstichting Valburg.
Vorderingen op deelnemingen
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Bij de waardering wordt rekening
gehouden met eventuele waardeverminderingen.
Consolidatievrijstelling volgens artikel 407 BW2
Woonstichting Valburg maakt gebruik van de consolidatievrijstelling bedoeld in artikel 407 lid 1 Titel 9
BW 2.
Grondslagen algemeen: Belastingen
Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare
winstbelastingen en latente belastingen. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare
belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar,
rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de
hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op
verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde
belasting.
VLOTTENDE ACTIVA
Onderhanden projecten
Onderhanden projecten betreffen onderhanden werken in complexen in aanbouw, bestemd voor de
verkoop en wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, onder aftrek van gefactureerde termijnen
en vermeerderd met een gerealiseerde winstopslag naar rato van de voortgang.
Vorderingen
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk 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.
Liquide middelen
De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting, voor zover niet anders vermeld.
EIGEN VERMOGEN
De onder het eigen vermogen opgenomen herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve
verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde op basis van verkrijgings-of verwaardigingsprijs
van het vastgoed. Bij het bepalen van de boekwaarde op basis van verkrijgings-of verwaardigingsprijs
is geen rekening gehouden met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De
herwaarderingsreserve wordt bepaald per waarderingscomplex.
Bij realisatie van de herwaarderingsreserve (bij verkoop van het vastgoed) wordt het gerealiseerde
deel van de herwaarderingsreserve rechtstreeks overgeboekt naar de overige reserves.
Er is tevens een herwaarderingsreserve gevormd voor de ongerealiseerde waardeverandering van
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woningen verkocht onder voorwaarden. Woonstichting Valburg verkoopt deze woningen onder
voorwaarden van een terugkoopverplichting.
Voor de realiseerbaarheid van de waarde van de onroerende zaken in exploitatie en het hiermee
samenhangende deel van de herwaarderingsreserve verwijzen wij naar het bestuursverslag.
Er is tevens een herwaarderingsreserve gevormd voor de ongerealiseerde waardeverandering van
woningen verkocht onder voorwaarden. Woonstichting Valburg verkoopt deze woningen onder
voorwaarden van een terugkoopverplichting.
VOORZIENINGEN
Pensioenvoorziening
De pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW)
en is naar zijn aard een toegezegd-pensioenregeling. Woonstichting Valburg heeft in geval van een
tekort bij SPW geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere
toekomstige premies. Ultimo boekjaar is geen sprake van verplichtingen naast de te betalen premie,
derhalve is geen voorziening opgenomen.
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere
waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het waarderingscomplex. Indien en
voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen wordt
voor dit meerdere een voorziening gevormd. Er is sprake van een verwacht verlies indien de kostprijs
de marktwaarde per balansdatum overtreft. De voorziening wordt gevormd zodra het project intern
geformaliseerd (go- / no go besluit genomen) en extern gecommuniceerd is.
Voorziening latente belastingverplichtingen
Voor alle tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van de activa en in de jaarrekening en de fiscale
boekwaarde wordt een belastinglatentie opgenomen. Een latente belastingvordering wordt uitsluitend
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar
zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend.
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden verantwoord tegen de contante waarde. De
disconteringsvoet is de nettorente. De nettorente is de voor de woningcorporatie geldende rente voor
langlopende leningen onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief. Mutaties
in belastinglatenties als gevolg van rentetoevoeging dienen te worden verantwoord als belastinglast
of -bate.
Er wordt geen latente belastingverplichting opgenomen voor (zeer) langlopende tijdelijke verschillen
tussen de fiscale waardering van het vastgoed in exploitatie en de waardering overeenkomstig deze
jaarrekening. Bij toegelaten instellingen doet zich namelijk de bijzondere omstandigheid voor dat zij
als doel hebben het in continuïteit aanbieden van woningen aan haar doelgroep. Dit wil zeggen dat bij
sloop vervangende nieuwbouw zal plaatsvinden. Door fiscale faciliteiten (waaronder
herinvesteringsreserves) kan de belastingclaim normaliter worden doorgeschoven naar de
nieuwbouw. Door de zeer lange looptijd tendeert de contante waarde van deze verplichting hierdoor
naar nihil.
Latente belastingvorderingen en latente belastingverplichtingen worden gesaldeerd. Indien de latente
belastingvordering een hoger saldo heeft dan de latente belastingverplichtingen, dan vindt rubricering
plaats zijn onder de vlottende activa of onder de financiële vaste activa indien de verwachte looptijd
langer is dan een jaar. Indien de latente belastingvorderingen lager zijn dan de latente
belastingverplichtingen vindt rubricering plaats onder de voorzieningen.
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SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Leningen kredietinstellingen
De leningen zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reëele waarde, waarbij de
transactiekosten die direct toerekenbaar zijn aan de verwerking zijn opgenomen in de waardering. Na
de eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij de baten en
lasten uit hoofde van amortisatie volgens de effectieve-rentemethode zijn verantwoord in de winst- en
verliesrekening. Het kortlopende deel (aflossingsverplichting volgend boekjaar) van de langlopende
schulden is in de toelichting op de balanspost vermeld.
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden (VOV) heeft Woonstichting Valburg
een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de
betreffende onroerende zaken in het economisch verkeer.
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting is dat de terugkoop
binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zowel vorderingen,
en schulden, als de financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen en toelichting van de primaire
financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost.
Valutarisico's
Er is geen sprake van instrumenten ter beheersing van valutarisico's, aangezien geen transacties in
vreemde valuta plaatsvinden.
Kredietrisico's
Kredietrisico's worden gereduceerd door alleen zaken te doen met derden met een hoge
Kredietwaardigheid en interne beheersing van huurincasso.
Renterisico's
Rente-instrumenten kunnen worden toegepast ter verkrijging van een gewenst risicoprofiel in vaste
en variabele renteposities. Binnen het treasurybeleid van de woningstichting wordt geen gebruik
gemaakt van financiële instrumenten ter beperking van renterisico’s.
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WINST- EN VERLIESREKENING
De winst-en-verliesrekening is opgesteld volgens het functionele model.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-grondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij geïnd of invorderbaar zijn. Lasten worden
opgenomen in het jaar waarin zij gerealiseerd of voorzienbaar zijn.
Huren
Huurinkomsten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Als gevolg van de waardering van het vastgoed tegen marktwaarde wordt de boekwaarde van de
verkochte vastgoedportefeuille bepaald op basis van marktwaarde.
Pensioenen
De te betalen pensioenpremie is in de winst- en verliesrekening opgenomen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de
geschatte economische levensduur. Over grond wordt niet afgeschreven.
Lasten onderhoud
Hieronder vallen de kosten voor het jaarlijks terugkerend onderhoud.
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
In verband met de waardering tegen marktwaarde worden waardemutaties op het vastgoed
verantwoord als niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille.
Renteresultaat
De rentebaten zijn de ontvangen renten, de rentelasten bestaan uit de betaalde renten.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en
verliesrekening, rekening houdend met de vrijgestelde winstbestandsdelen en na bijtelling van niet of
beperkt aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met de mutaties in de latente
belastingvorderingen en -schulden.
Bestuurders en commissarissen
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector
(WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de beleidsregels toepassing WNT. De instelling heeft de
Beleidsregels toepassing WNT, als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
KASSSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

91

6.

TOELICHTING OP DE BALANS

31 december 2018

31 december 2017

ACTIVA
1.0

Materiële vaste activa

1.1

Onroerende zaken in
exploitatie:
aandeel
DAEB

aandeel NietDAEB

aandeel
DAEB

aandeel
Niet-DAEB

Saldi per 1 januari
Aanschafwaarde

60.680.618

1.086.978

59.492.521

1.291.194

Mutatie naar marktwaarde

68.797.455

616.694

65.097.288

613.591

129.478.073

1.703.672

124.589.809

1.904.785

-

-

-

-

1.296.525

-

1.023.933

-

89.839

-

111.109

-

-96.900

-

-91.100

-

- desinvesteringen
aanschafwaarde

-107.260

-

-60.061

-

- desinvesteringen mutatie
marktwaarde

-380.105

-

-184.873

-

-78.670

-

-

-

-overige waardeveranderingen,
correctie onrendabele top
voorgaande jaren

-

-

-

-

- mutatie DAEB - Niet-DAEB
aanschafwaarde

-

-

204.216

-204.216

- mutatie DAEB - Niet-DAEB
marktwaarde

-

-

2.503

-2.503

-overige waardeveranderingen,
aanpassing naar marktwaarde

14.885.383

159.260

3.882.537

5.606

Totaal mutaties

15.608.812

159.260

4.888.264

-201.113

145.086.885

1.862.932

129.478.073

1.703.672

Marktwaarde per 1 januari

Mutaties in het boekjaar:
- investeringen: herclassificatie
naar onroerende zaken VOV
- investeringen: overboeking
van onroerende zaken in
ontwikkeling
- investeringen: diverse nainvesteringen
- investeringen:
investeringssubsidie

- Buitengebruikstellingen

Boekwaarde 31 december
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Saldi per 31 december
Aanschafwaarde

61.784.152

1.086.978

60.680.618

1.086.978

Mutatie naar marktwaarde

83.302.733

775.954

68.797.455

616.694

145.086.885

1.862.932

129.478.073

1.703.672

Boekwaarde 31 december

31 december 2018

31 december 2017

De overboekingen van onroerende zaken in ontwikkeling betreffen:
Nieuwbouw 4 woningen Venus
Herveld

-

698.999

Renovatie 14 woningen De Tip
Herveld

-

324.934

Renovatie RENO 24

768.403

-

Renovatie RENO 11

315.637

-

Twee nieuwe woonwagens Herveld

212.485

-

1.296.525

1.023.933

Buitengebruikstelling
Woonwagen Binnenstraat 35 Herveld

39.335

-

Woonwagen Binnenstraat 37 Herveld

39.335

-

78.670

-

Verzekering
De onroerende en roerende zaken in exploitatie zijn per ultimo boekjaar volledig verzekerd tegen het
risico van brand- en stormschade. De verzekering is geïndexeerd. Onderverzekering is uitgesloten.

WOZ-waarde onroerende zaken in exploitatie
De waarde 2018 van de woningen en woongebouwen (1 verzorgingshuis) en onroerende zaken niet
zijnde woningen bedroeg volgens de beschikking wet waardering onroerende zaken met peildatum 1
januari 2017: € 176 miljoen, (2017 met peildatum 1 januari 2016 € 174 miljoen).
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Verloopstaat marktwaarde in verhuurde staat 2018-2017
De mutatie tussen de marktwaarde ultimo het jaar 2018 en ultimo het jaar 2017 is hieronder
weergegeven.
De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie is:
31-12-2018

31-12-2017

145.086.885

129.478.073

1.862.932

1.703.672

146.949.817

131.181.745

Totaal

Aandeel DAEB

Aandeel NietDAEB

131.182

129.478

1.704

-1.015

-1.046

31

-487

-487

-

Methodische wijzigingen
a.g.v. nieuwe regels in het
handboek 2018

2.554

2.513

41

Mutatie objectgegevens

2.614

2.630

-16

Mutatie
waarderingsparameters*

12.102

11.999

103

Totaal mutaties gedurende
het jaar

15.768

15.609

159

146.950

145.087

1.863

Boveninflatoire
huurverhoging

1.622

1.640

-18

Leegwaardestijging

5.217

5.153

64

Aanpassing
disconteringsvoet

4.566

4.509

57

697

697

-

12.102

11.999

103

Totaal DAEB (inclusief
intramuraal)
Totaal Niet-DAEB
Totaal vastgoedbezit

Specificatie onderdelen
marktwaarde (x € 1.000)
Marktwaarde per 31
december 2017
Mutaties gedurende het jaar
Methodische wijzigingen
software
Mutaties in het bezit
(verkoop, aankoop,
nieuwbouw)

Marktwaarde per 31
december 2018
*Nadere toelichting

Overige aanpassingen
Totaal
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*Nadere toelichting
Boveninflatoire huurverhoging: In het handboek van 2018 wordt ten opzichte van 2017 een structureel
hogere, eeuwigdurende boveninflatoire huurverhoging voor zelfstandige woongelegenheden
ingerekend, de leegwaardestijging wordt veroorzaakt door een positieve aanpassing van de stijging
van de leegwaarde voor de provincie Gelderland, ter vergelijking: Handboek 2017, jaar 2019 2,0%,
Handboek 2018, jaar 2019, 5,3%. De gemiddelde disconteringsvoet van woningen is als gevolg van
de marktontwikkelingen gedaald van 7,13% naar 6,74% (-0,39%).
Beleidswaarde onroerende zaken in exploitatie
Onderstaand wordt de beleidswaarde getoond, zowel voor DAEB als voor Niet-DAEB bezit. De
beleidswaarde wordt bepaald door op vier aspecten aanpassingen door te voeren in de
uitgangspunten van de DCF-berekening van de marktwaarde. De (lagere) waarde die ontstaat is de
beleidswaarde. Het verschil tussen markt- en beleidswaarde heet de “maatschappelijke bestemming”.
De beleidswaarde voor het aandeel DAEB is als volgt opgebouwd (x € 1.000)

Omschrijving

31 december 2018

Marktwaarde ultimo boekjaar

145.087

Afslag stap 1:
beschikbaarheid

-19.306

Afslag stap 2: betaalbaarheid

-40.403

Afslag stap 3: kwaliteit

-12.104

Afslag stap 4: beheer

-3.398

Beleidswaarde ultimo jaar

69.876

De beleidswaarde voor het aandeel Niet-DAEB is als volgt opgebouwd (x € 1.000)
Omschrijving
Marktwaarde ultimo boekjaar

31 december 2018
1.863

Afslag stap 1: beschikbaarheid

-144

Afslag stap 2: betaalbaarheid

-399

Afslag stap 3: kwaliteit

-106

Afslag stap 4: beheer

-24

Beleidswaarde ultimo jaar

1.190
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1.2

Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie:

Boekwaarde per 1 januari
Aanschafwaarde

72.179

Waardeverminderingen

-

Boekwaarde onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor exploitatie
begin boekjaar

72.179

Investeringen in boekjaar

1.315.544

Winsten of verliezen als gevolg van aanpassingen van de marktwaarde
Overboeking van en naar voorraden, onroerende zaken vooreigen gebruik
en onroerende zaken bestemd voor eigen exploitatie
Overige mutaties

-1.199.625
-

Boekwaarde onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor exploitatie
einde boekjaar

188.098

Boekwaarde per 31 december
Aanschafwaarde

188.098

Waardeverminderingen

-

Boekwaarde onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor exploitatie
einde boekjaar

1.3

188.098

Onroerende en roerende zaken voor eigen gebruik

Kantoorgebouw

Roerende
goederen

Totaal

835.263

619.810

1.455.073

-214.970

-535.806

-750.776

620.293

84.004

704.297

Saldi per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen inclusief
waardeveranderingen
Boekwaarde 1 januari 2018
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Mutaties in het boekjaar:
- aanschafwaarde investeringen

-

58.236

58.236

- aanschafwaarde desinvesteringen

-

-21.932

-21.932

- afschrijvingen desinvesteringen

-

21.932

21.932

- afschrijvingen

-15.374

-25.949

-41.323

Saldi per 31 december 2018

604.919

116.291

721.210

835.263

656.114

1.491.377

-230.344

-536.823

-770.167

604.919

116.291

721.210

Saldi per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen inclusief
waardeveranderingen
Boekwaarde 31 december 2018

1.4 Vastgoedbeleggingen
Onroerende en roerende zaken verkocht onder voorwaarden

Jaar 2018
Saldo per 1 januari 2018
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs bij
overdracht

2.534.588

Cumulatieve herwaarderingen

543.995

Boekwaarde per 1 januari 2018

3.078.583

Mutaties 2018

-

- Investeringen

-337.120

- desinvesteringen

165.365

- waardeveranderingen

-18.921

- herwaardering teruggekochte woningen

-

Boekwaarde per 31 december 2018

2.887.907
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Saldo per 31 december 2018
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs bij
overdracht

2.197.468

Cumulatieve herwaarderingen

690.439

Boekwaarde per 31 december 2018

2.887.907

Het saldo betreft:
6 woningen plan Aldershof te Oosterhout

1.125.980

15 woningen plan Sipman te Zetten

1.761.927

Boekwaarde per 31 december 2018

2.887.907

Het saldo betreft 6 eenheden in het plan Aldershof te Oosterhout (Gld.) en 15 eenheden van de
voormalige Coöp Sipman te Zetten. Op de grond rust een eeuwigdurend recht van erfpacht.
De woningen zijn ultimo het boekjaar integraal getaxeerd op basis van de vergelijkingsmethode en de
marktwaardemethode door een onafhankelijke taxateur.
De VoV bepalingen houden o.a. in: een terugkoopplicht voor Woonstichting Valburg en een
prijsregulering bij terugkoop. Op de eerste referentiewaarde (marktwaarde) bij aankoop is bij
Aldershof een koperskorting verleend van 10 tot 14%, de koper deelt mee voor 79% tot 85% in de
waardeontwikkeling.
Bij Sipman is een koperskorting verleend variërend van 25 tot 52% op de eerste referentiewaarde, de
koper deelt hierdoor mee voor 50% in de waardeontwikkeling. De door de erfpachter/koper
aangebrachte veranderingen en verbeteringen worden bij terugkoop, mits bij aangetekend schrijven
bij aanbieding vermeld, alleen voor het waarde verhogende effect meegewogen.
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31 december 2018

31 december 2017

Saldo per 1 januari

-1.839.323

-1.815.156

Resultaat boekjaar

-23.909

-24.167

-1.863.232

-1.839.323

1.863.232

1.839.323

-

-

2.374.064

2.375.079

-

-1.015

Saldo

2.374.064

2.374.064

Verrekening negatief saldo
deelneming

1.863.232

1.839.323

510.832

534.741

2.0

Financiële vaste activa

2.1

Deelneming

Verrekend met vordering op
deelneming
Saldo per 31 december
Dit betreft een 100% deelneming in
Veldzicht Zetten B.V. te Overbetuwe

2.2

Vordering op deelneming
Saldo per 1 januari
Mutatie boekjaar

Saldo per 31 december

3.0

31 december 2018

31 december 2017

38.194

40.695

-16.122

-9.557

22.072

31.138

3.674
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Vlottende activa

Vorderingen

3.1

Huurdebiteuren
Saldo ultimo boekjaar
Af: voorziening voor oninbaarheid
Saldo per 31 december

3.2

Gemeente
Woningaanpassing WMO
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3.3

Overige vorderingen
Subsidies verduurzamen

138.800

266.700

Vooruitbetaalde bedragen

30.134

30.949

624

1.686

169.558

299.335

14.070

23.581

268

750

408.580

186.067

99.301

90.585

Rabobank spaarrekening

3.390.000

3.590.000

Totaal

3.898.149

3.867.402

Te verrekenen posten

3.4

Overlopende activa

4.0

Liquide middelen
Kas
Rabobank RC-algemeen
Rabobank RC-huren

PASSIVA

31 december 2018

31 december 2017

45

45

Saldo per 1 januari

71.273.861

67.510.809

Realisatie verkoop

-380.105

-184.872

Mutatie aanpassing marktwaarde ultimo
jaar

15.442.225

3.947.924

Saldo per 31 december

86.335.981

71.273.861

367.525

280.981

97.774

86.544

465.299

367.525

86.801.280

71.641.386

5.0

Eigen vermogen

5.1

Kapitaal

5.2

Herwaarderingsreserves
Herwaarderingsreserve marktwaardering

Herwaarderingsreserve VOV-woningen
Saldo per 1 januari
Mutatie in verslagjaar
Saldo per 31 december

Saldo per 31 december
herwaarderingsreserves
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5.3

Overige reserves
Saldo per 1 januari

28.699.600

25.617.093

-

-

380.105

184.872

-763.318

-

-97.774

-86.544

1.371.535

2.984.179

29.590.148

28.699.600

Correctie onrendabele top voorgaande
jaren
Realisatie uit herwaarderingsreserve
marktwaardering
Mutatie herwaarderingsreserve
marktwaardering
Mutatie herwaarderingsreserve VOVwoningen
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december

5.4 Resultaat boekjaar

Saldo per 1 januari

1.371.535

2.984.179

Resultaatbestemming

-1.371.535

-2984.179

Toevoeging resultaat boekjaar

16.611.256

5.087.553

-14.678.907

-3.716.018

1.932.349

1.371.535

Ongerealiseerd deel naar herwaarderingsreserve
Saldo per 31 december

6.0

Voorzieningen

31 december 2018

31 december 2017

6.1

Voorziening latente
belastingverplichtingen
2.011.167

611.436

94.235

1.399.731

Afname belastinglatentie

-

-

Saldo per 31 december

2.105.402

2.011.167

Saldo per 1 januari
Toename belastinglatentie

De voorziening latente belastingverplichtingen is een saldering van een actieve latente
belastingvordering en een passieve latente belastingverplichting. Hieronder wordt eerst een
specificatie gegeven van de actieve latente belastingvordering en daarna de specificatie van de
passieve latente belastingverplichting.
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Saldo per 31 december per belastinglatentie
Latente belastingvordering (zie 6.1.1)

1.071.318

1.735.236

Latente belastingverplichting (zie 6.1.2)

-3.176.720

-3.746.403

Saldo (+ is vordering, - is schuld)

-2.105.402

-2.011.167

1.735.236

3.250.972

- Mutatie latentie verliescompensatie

-

-

- Mutatie marktwaarde

-

-

-601.878

-1.486.112

- Mutatie marktwaarde

-39.079

-9.902

- Mutatie latentie disagio leningen

-22.961

-19.722

1.071.318

1.735.236

1.028.412

1.630.290

-

39.079

42.906

65.867

-

-

1.071.318

1.735.236

6.1.1 Latente belastingvordering(en)
Saldo per 1 januari
Toename belastingvordering

Afname belastingvordering
- Mutatie latentie verliescompensatie

Saldo per 31 december

Opbouw per onderdeel ultimo boekjaar
Latentie verliescompensatie
Latentie marktwaarde
Latentie disagio leningen
Latentie deelneming
Saldo per 31 december

Toelichting op actieve latentie
De actieve latentievordering ziet op de volgende onderdelen:
Compensabele verliezen
De post latente belastingvorderingen betreft onder andere de tot waardering gebrachte beschikbare
voorwaartse verliescompensatie. Deze bedraagt ultimo 2018 € 1,1 miljoen, gebaseerd op waardering
tegen contante waarde met een disconteringsvoet na belasting van 2,93% (2017: 2,93%). De
verrekenbare verliezen zijn volledig tot waardering gebracht. De totale verrekenbare verliezen
bedragen ultimo 2018 € 4,2 miljoen (2017: € 6,8 miljoen).
Contante waarde vs nominale waarde vastgoed in exploitatie
Conform de RJ is er een latentie gevormd voor het verschil in fiscale waardering enerzijds en de
commerciële waardering op marktwaarde anderzijds voor er sprake is van realisatie. Bij toegelaten
instellingen doet zich namelijk de bijzondere omstandigheid voor dat zij als doel hebben het in
continuïteit aanbieden van woningen aan haar doelgroep. Dit wil zeggen dat bij sloop vervangende
nieuwbouw zal plaatsvinden. Door fiscale faciliteiten (waaronder herinvesteringsreserves) kan de
belastingclaim normaliter worden doorgeschoven naar de nieuwbouw. Door de zeer lange looptijd
tendeert de contante waarde van deze verplichting hierdoor naar nihil. De verschillen tussen de
nominale waarde en contante waarde van de latente belastingverplichting kan als volgt worden
gespecifieerd.
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Het tijdelijke verschil inzake de marktwaarde bedraagt nominaal € 2.862.653 (2017: € 45.745) en is in
de balans gewaardeerd tegen een contante waarde van nihil.
Balansdatum

Latentie

Toelichting

31 december 2017

39.079

Mutatie van € 9.902 is een last in de winst- en
verliesrekening 2017

31 december 2018

-

Mutatie van - € 39.079 is een bate in de winst- en
verliesrekening 2018

Disagio leningen
Het tijdelijke verschil inzake de leningenportefeuille bedraagt nominaal € 190.285 (2017: € 279.661)
en is in de balans gewaardeerd tegen de contante waarde van € 42.906.
Toelichting op passieve latenties
De passieve latente belastingverplichting ziet op het volgende onderdeel:
Latentie opwaarderingsreserve
6.1.2 Voorziening latente
belastingverplichtingen

31 december 2018

31 december 2017

3.746.403

3.862.408

-

-

Afname belastinglatentie

-569.683

-116.005

Saldo per 31 december

3.176.720

3.746.403

Saldo per 1 januari
Toename belastinglatentie

Woonstichting Valburg heeft in het verleden vastgoed fiscaal afgewaardeerd en dient bij een WOZstijging de afwaardering in zoverre weer terug te nemen. De verwachting is dat de WOZ-waarde
voorlopig zal blijven stijgen hetgeen op korte termijn tot uitdrukking zal komen in een lager bedrag
aan compensabele verliezen en op langere termijn in een te betalen bedrag aan
vennootschapsbelasting. Ultimo 2017 is er in potentie nog een op te waarderen bedrag van circa
€ 19,2 miljoen. Rekening houdend met de aanname dat de WOZ van 2018 met 3% gaat stijgen, is er
ultimo 2018 nog een opwaarderingspotentieel van € 16,2 miljoen. Hiervoor is een passieve latentie
gevormd. Het tijdelijke verschil inzake de latente belastingverplichting bedraagt nominaal € 3.483.169
(2017: € 4.150.454) en is in de balans gewaardeerd tegen de contante waarde van € 3.176.720.
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7.0 Langlopende schulden
31 december 2018

31 december 2017

31.820.937

32.746.911

-

-

Aflossingen

-958.479

-925.974

Saldo mutaties

-958.479

-925.974

Stand per 31 december

30.862.458

31.820.937

Aflossingen 1e jaar

-1.000.308

-958.480

29.862.150

30.862.457

7.1 Leningen kredietinstellingen
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Opgenomen leningen

Rentevoet en aflossingssysteem
Het gemiddeld betaalde rentepercentage op de uitstaande leningen kredietinstellingen bedraagt voor
het jaar 2018 3,90% (2017: 3,90%). De leningen kredietinstellingen worden op basis van het
annuïtaire cq lineaire systeem afgelost. Het schuldrestant leningen met een looptijd langer dan 5 jaar
bedraagt € 30.681.783.
Zekerheden
Van de leningen kredietinstellingen is ultimo 2018 een bedrag van € 30.862.458 opgenomen
waarvoor door WSW-borging is verkregen. Het WSW heeft op 4 oktober 2013 deelnemende
corporaties verzocht aan het WSW een volmacht te verstrekken, waarmee het WSW de mogelijkheid
heeft direct hypotheek te vestigen op het “ingezette bezit” van deze deelnemende corporaties. Doel
daarvan is de soliditeit van het totale borgstelsel te verbeteren en zo tevens de posities van zowel de
deelnemende woningcorporaties in het borgstelsel als van het WSW (in de positie van risicodrager en
“hoeder van de borg”) te versterken.
31 december 2018

31 december 2017

2.534.590

2.534.590

489.024

374.190

3.023.614

2.908.780

7.2 Verplichtingen uit hoofde van
onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Saldo per 1 januari
Terugkoopverplichting ontstaan bij
overdracht
Cumulatieve herwaarderingen
Boekwaarde per 1 januari
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Mutaties
- Investeringen

-

-

-337.120

-

- waardeveranderingen

149.455

114.834

- herwaardering teruggekochte
woningen

-17.380

- desinvesteringen

Boekwaarde per 31 december

2.818.569

3.023.614

2.197.470

2.534.590

621.099

489.024

2.818.569

3.023.614

1.000.308

922.877

297.777

39.998

31 december 2018

31 december 2017

Loonheffingen

25.957

24.637

Pensioenpremie

11.574

11.388

Omzetbelasting

18.954

60.522

56.485

96.547

Beheer stichtingen

20.650

20.619

Overige

11.354

-

32.004

20.619

Saldo per 31 december
Cumulatieve verkrijgings- of
vervaardigingsprijs bij overdracht
Cumulatieve herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december

8.0 Kortlopende schulden
8.1 Aflossingsverplichting
kredietinstellingen
Aflossingen eerste jaar
8.2 Schulden aan leveranciers
Crediteuren

8.3 Belastingen en premies sociale
verzekeringen

8.4 Overige schulden
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31 december 2018

31 december 2017

566.198

602.831

Vooruitontvangen huurders

72.274

55.644

Reservering verlofuren

74.073

62.915

Accountantskosten

47.500

41.500

108.825

36.058

-

-

868.870

798.948

8.5 Overlopende passiva
Overloop rente

Aangegane verplichtingen
Overige

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Obligo
Obligo aan het WSW uit hoofde van een door het WSW geborgde lening, die opeisbaar wordt indien
blijkt dat het aan het WSW betaalde disagio niet voldoende is om de aanspraken op het WSW te
dekken. De obligo wordt berekend over het actuele schuldrestant in plaats van over het bedrag bij
overname.
Ultimo van het jaar 2018 bedraagt het obligobedrag € 1,2 miljoen (2017: € 1,2 miljoen).
Als onderpand voor de WSW-geborgde leningen is in de dVi-2017 € 179 miljoen aan WOZ-waarde
als onderpand ingezet (peildatum WOZ-waarde 1-1-2016). Dit betreft het totale bezit van
Woonstichting Valburg.
Tarief
De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85%. De grondslag waarover het obligotarief wordt
berekend is het schuldresultaat van de geborgde lening, met uitzondering van het lening type
variabele hoofdsom en voor collegiale financiering. Voor het type lening met variabele hoofdsom is
bepaald dat over 75% van de maximale hoofdsom obligo is verschuldigd. Voor collegiale
financieringen is bepaald dat over 1/3 van het schuldrestant obligo is verschuldigd.
Jubileumuitkeringen
Voor eventuele jubileumuitkeringen is geen voorziening gevormd, omdat de omvang van deze
verplichting niet betrouwbaar kan worden bepaald. Overigens gaat dit om een bedrag dat niet
materieel is.
Aanbiedingsverplichting
Woonstichting Valburg heeft zich in de transportakte (eigendomsbewijs) van een perceel grond aan
de Rauwendael/Hyacintenstraat te Heteren verplicht, bij verkoop van het woon-/zorgcomplex of een
gedeelte daarvan, dit eerst aan te bieden aan Stichting Samen Zorgen tegen marktwaarde.
Claims
Woonstichting Valburg heeft een claim ontvangen ter grootte van € 148.000 inzake achterstallige
erfpachtcanons. Woonstichting Valburg betwist deze vordering en is van mening dat het
erfpachtcanon is voldaan overeemkomstig de gemaakte afspaken. Hierdoor is geen voorziening in de
jaarrekening opgenomen.
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7.

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING
(CATEGORALE INDELING)

Jaar 2018
1.0

Jaar 2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
De totale bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van voorgaand jaar afgenomen met 1,80%

1.1

Huuropbrengsten
Netto huur
Af: huurderving wegens leegstand
Totaal

7.940.472

7.873.896

-31.449

-22.264

7.909.023

7.851.632

De huurderving bedraagt 0,40% (2017: 0,28%) van de te ontvangen huur.

1.2

Vergoedingen
Overige zaken, leveringen en diensten

114.161

113.788

-306

-237

113.855

113.551

257.507

219.908

4.825

11.475

Diverse opbrengsten

17.852

15.734

Totaal

22.677

27.209

Jaar 2018

Jaar 2017

41.323

32.939

-500

1.275

40.823

34.214

Afboeking onrendabele top bestaand bezit

826.776

-

Afboeking onrendabele top nieuwbouw

124.553

-

Af: vergoedingsderving wegens leegstand
Totaal

1.3

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Boekwinst verkoop bestaand bezit

1.4

Overige bedrijfsopbrengsten
Administratieve vergoedingen

2.0

Bedrijfslasten

2.1

Afschrijvingskosten (im)materiële vaste activa
en vastgoedportefeuille
- afschrijvingen MVA ten dienste van
- boekwinst verkoop MVA ten dienste van
Totaal

2.2

Overige waardeveranderingen IVA en
vastgoedportefeuille
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Afboeking wegens sloop

78.670

-

-

101.017

1.029.999

101.017

17.816

11.793

Lonen en salarissen

644.799

639.975

Sociale lasten

120.405

126.259

Pensioenlasten

101.306

102.507

Subtotaal

866.510

868.741

-5.087

3.602

-122.838

-107.425

738.585

764.918

1.369.900

854.243

Werkzaamheden klachten onderhoud

339.383

219.575

Werkzaamheden mutatie onderhoud

820.328

570.394

2.529.611

1.644.212

Kosten Raad van Commissarissen

64.527

55.354

Accountants- en advieskosten

77.294

58.994

336.323

272.992

Jaar 2018

Jaar 2017

279.764

271.918

19.714

19.429

9.381

10.712

Leefbaarheid

26.599

7.750

Plantsoenen onderhoud

34.939

37.526

Oninbare huur afboeking

18.303

4.116

Afboeking onrendabele investeringen
nieuwbouwprojecten
Totaal

2.3

Erfpacht

2.4

Personeelslasten

Ontvangen ziekengeld uitkeringen
Doorbelaste uren
Totaal

2.5

Lasten onderhoud
Planmatig onderhoud

Totaal

2.6

Overige bedrijfslasten
Overige kostensoorten

Algemene kosten

Zakelijke bedrijfslasten
Belastingen
Verzekeringen
Contributie landelijke federatie
Overige lasten
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Verhuurderheffing

948.500

875.751

Saneringsheffing

85.294

-

7.910

6.554

17.437

29.111

113.856

155.402

2.039.841

1.805.609

220.034

127.583

-205.665

-114.835

Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

15.995.972

3.888.143

Saldo niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

16.010.341

3.900.891

Overige rentebaten

898

974

Totaal baten

898

974

-1.186.718

-1.239.124

-1.508

-1.827

Totaal lasten

-1.188.226

-1.240.951

Som financiële baten en lasten

-1.187.328

-1.239.977

Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van
resultaat
Ontwikkelingskosten algemeen
Overige zaken, leveringen en diensten
Totaal

3.0

Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Waardemutatie onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Mutatie verplichtingen uit hoofde onroerende
zaken onder voorwaarden

4.0

Financiële baten en lasten

4.1

Rente baten

4.2

Rente lasten
Rente leningen kredietinstellingen
Overige rentelasten
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8.

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING (FUNCTIONELE INDELING)
2018

1.0

2017

DAEB

NietDAEB

DAEB

Niet-DAEB

7.839.294

101.178

7.772.938

100.958

Mutatie voorziening dubieuze
debiteuren

-18.070

-233

-4.063

-53

Af: huurderving wegens leegstand

-31.048

-401

-21.979

-285

7.790.176

100.544

7.746.896

100.620

108.141

6.020

112.329

1.459

-302

-4

-234

-3

107.839

6.016

112.095

1.456

107.839

6.016

153.409

1.993

337.389

2.300

473.827

5.334

Sociale lasten

63.002

430

93.480

1.052

Pensioenlasten

53.008

361

75.895

854

Ontvangen ziekengeld uitkeringen

-2.662

-18

2.667

30

Doorbelaste uren

-64.275

-438

-79.536

-895

Algemene kosten

175.980

1.199

199.425

2.590

4.908

70

7.825
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Netto resultaat exploitatie
vastgoedportefeuille

1.1

Huuropbrengsten
Netto huur

Totaal

1.2

Opbrengsten servicecontracten
Overige zaken, leveringen en
diensten
Af: vergoedingsderving wegens
leegstand
Totaal

1.3

Lasten servicecontracten
Overige zaken, leveringen en
diensten

1.4

Lasten verhuur- en
beheeractiviteiten
Lonen en salarissen

Contributie landelijke federatie
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2018
DAEB

NietDAEB

DAEB

Niet-DAEB

8.148

14.760

11.377

13.942

575.498

18.664

784.960

23.008

254.633

1.643

151.625

1.969

Sociale lasten

47.548

307

29.914

389

Pensioenlasten

40.006

258

24.286

315

Ontvangen ziekengeld uitkeringen

-2.009

-13

853

11

Doorbelaste uren

-48.509

-313

-25.452

-330

Algemene kosten

132.817

857

64.678

840

3.704

48

2.538

33

1.352.445

17.455

843.290

10.953

Klachtenonderhoud

335.059

4.324

216.760

2.815

Mutatieonderhoud

809.875

10.453

563.080

7.314

6.150

10.180

3.690

4.521

2.931.719

45.199

1.875.262

28.830

17.816

-

11.793

-

276.199

3.565

268.432

3.486

19.463

251

19.180

249

Verhuurderheffing

948.500

-

875.751

-

Saneringsheffing

84.207

1.087

-

-

7.809
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6.470

84

1.353.994

5.004

1.181.626

3.819

Afschrijvingen MVA ten dienste van
Totaal

1.5

Lasten onderhoudsactiviteiten
Lonen en salarissen

Contributie landelijke federatie
Planmatig onderhoud

Afschrijvingen MVA ten dienste van
Totaal

1.6

2017

Overige directe operationele lasten exploitatie
bezit
Erfpacht
Belastingen
Verzekeringen

Sectorspecifieke heffingen
onafhankelijk van resultaat
Totaal

2.0

Netto gerealiseerd resultaat
verkoop vastgoedportefeuille

2.1

Verkoopopbrengst
vastgoedportefeuille

720.684

466.500

480.500

-

2.2

toegerekende organisatiekosten

-32.659

-6.098

-29.118

-323

2.3

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille op moment van verkoop

-487.366

-414.805

-244.934

-
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Totaal

200.659

45.597

206.448

2018
NietDAEB

DAEB

Niet-DAEB

-78.670

-

-101.017

-

-951.329

-

-

-

-17.215

-222

-28.738

-373

-1.047.214

-222

-129.755

-373

15.836.712

159.260

3.882.537

5.606

220.034

-

127.583

-

-205.665

-

-114.835

-

14.369

-

12.748

-

14.803.867

159.038

3.765.530

5.223

4.764

17.913

-

15.881

-

-6.850

-

-1.206

4.764

11.063

-

14.675

Kosten Raad van Commissarissen

63.705

822

54.643

710

Accountants- en advieskosten

76.308

985

58.238

756

Totaal

140.013

1.807

112.881

1.466

Leefbaarheid

125.905

1.177

44.696

581

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

3.1

Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Onrendabele investeringen
bestaand bezit
Ontwikkelingskosten algemeen

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige mutaties

3.3

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden
Waardemutatie onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden VOV
Mutatie verplichtingen uit hoofde
onroerende zaken VOV

Totaal

4.0

Netto resultaat overige
activiteiten

4.1

Opbrengsten overige activiteiten

4.2

Kosten overige activiteiten

Totaal

5.0

6.0

2017

DAEB
3.0

3.2

-323

Overige organisatiekosten
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7.0

Financiële baten en lasten

7.1

Waardeveranderingen financiële
vaste activa en effecten

7.2

-

-

-

898

-

975

-

Andere rentebate en soortgelijke
Opbrengsten

7.3

-

Rentelasten en soortgelijke kosten

-1.188.226

-1.240.951

-

Totaal

-1.187.328

-1.239.976

-

2018

8.0

9.0

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

2017

DAEB

NietDAEB

DAEB

Niet-DAEB

-92.860

-1.375

-1.386.411

-13.320

-

-23.909

-

-24.167

16.392.149

219.107

5.063.076

24.477

Resultaat deelneming
Deelneming Veldzicht Zetten B.V.

Netto resultaat DAEB / Niet-DAEB
Netto resultaat boekjaar

16.611.256

5.087.553

Toelichting aard DAEB en Niet-DAEB activiteiten
De DAEB-activiteiten betreffen de verhuur van eenheden waarbij de huurprijs bij de start van de
huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens. De Niet-DAEBactiviteiten betreffen de verhuur van eenheden waarbij de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst
boven de toen geldende huurliberalisatiegrens lag. Verder wordt de verhuur van 9 garageboxen
verantwoord onder de Niet-DAEB activiteiten. De toerekening naar DAEB en Niet-DAEB-activiteiten vindt
plaats op basis van directe toerekening op basis van de aard van het huurcontract. Bij het ontbreken
hiervan, wordt toegerekend op basis van de verhouding tussen DAEB en Niet-DAEB opbrengsten.
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5.0

Belastingen

Jaar 2018

De berekening van de belastingen over het jaar 2018 zijn als volgt opgebouwd:
Commercieel resultaat conform de winst- en verliesrekening

Bij:

Fiscaal opwaardering onroerende
zaken in exploitatie
Onrendabele investeringen
nieuwbouw en bestaande bouw
Fiscaal lagere bedrijfslasten

16.729.400

2.978.444
951.329
1.904

Fiscale correctie korting
verhuurderheffing

40.000

Fiscaal lagere afschrijving /
boekwinsten

16.054

Beperkt aftrekbare kosten
Niet aftrekbare kosten

2.415
312
3.990.458

Af:

Fiscaal geen waardeverandering
(niet gerealiseerde
waardeveranderingen
vastgoedportefeuille)

15.995.972

Commerciële waardeverandering
VOV-verplichting

14.369

Fiscaal hogere afboeking
projecten
Fiscaal geen opbrengst
woningverkopen

915
-

Vrijval (dis)agio op leningen
kredietinstellingen (last)

89.376

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

15.863

Fiscaal hogere afschrijvingen

72.567

Dotatie herwaarderingsreserve

107.696
-16.296.758

Belastbaar bedrag voor
verliesverrekening
Af: te verrekenen verliezen

4.423.100
-4.423.100

114

Belastbare winst 2018

-

BELASTBARE WINST
Tarief

Belastbaar

Belasting

1e schijf tot € 200.000

20,00%

-

2e schijf vanaf € 200.000

25,00%

-

Te betalen
vennootschapsbelasting

-

Toelichting aard DAEB en Niet-DAEB activiteiten
De DAEB-activiteiten betreffen de verhuur van eenheden waarbij de huurprijs bij de start van de
huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens. De Niet-DAEBactiviteiten betreffen de verhuur van eenheden waarbij de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst boven de toen geldende huurliberalisatiegrens lag. Verder wordt de verhuur van 9 garageboxen verantwoord onder de Niet-DAEB activiteiten. De toerekening naar DAEB en Niet-DAEBactiviteiten vindt plaats op basis van directe toerekening op basis van de aard van het huurcontract.
Bij het ontbreken hiervan, wordt toegerekend op basis van de verhouding tussen DAEB en NietDAEB opbrengsten.
Winst na belasting 2018
De acute vpb-positie voor het jaar 2018 is bepaald op nihil. De reden hiervoor is dat Woonstichting
Valburg vanuit het verleden beschikt over fiscaal compensabele verliezen. De fiscale positie is
bepaald op basis van de geldende wet- en regelgeving, alsmede de Vaststellingsovereenkomst (VSO
II) voor woningcorporaties. Op basis van de omvang van het (verwachte) fiscale compensabele
verlies uit voorgaande jaren verwacht Valburg dat het belastbare bedrag in het jaar 2018 maximaal
nihil zal bedragen.
Belastinglast-/bate in resultatenrekening

2018

2017

Latente vennootschapsbelasting

-94.235

-1.399.731

2018

2017

-23.909

-24.167

5.1 Resultaat deelnemingen
Resultaat deelneming Veldzicht Zetten B.V.

De deelneming betreft de bij akte d.d. 27 april 2010 opgerichte vennootschap Veldzicht Zetten B.V. te
gemeente Overbetuwe. Woonstichting Valburg heeft ultimo 2018 een kapitaalbelang van 100%.
OVERIGE INFORMATIE
Accountantskosten
De in de winst- en verliesrekening opgenomen accountantskosten te verdelen naar:

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controlediensten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

Jaar 2018

Jaar 2017

44.132

27.153

4.344

4.344

-

-

298

1.358

48.774

32.855
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Werknemers
Gedurende het verslagjaar 2018 had de corporatie gemiddeld 11,17 (2017: 11,17) werknemers in
dienst. Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten. De verdeling per afdeling is als
volgt:
Jaar 2018

Jaar 2017

Directie

0,78

0,78

Staf

1,69

1,69

Financiële administratie

1,67

1,67

Wonen

2,61

2,61

Technische dienst

3,42

3,42

Projecten

1,00

1,00

11,17

11,17

Bestuurders en commissarissen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (verder: WNT) in werking getreden. De directeur-bestuurder wordt op grond van deze wet
gezien als topfunctionaris. In het kader van de WNT worden de volgende gegevens gemeld:
Bedragen x € 1

Jaar 2018

Jaar 2017

Naam

Dhr. M.P.C. Jansen

Dhr. M.P.C. Jansen

Functie

Directeur-Bestuurder

Directeur-Bestuurder

Duur dienstverband

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Aantal dagen dienstverband

365

365

Omvang dienstverband (in fte)

0,78

0,78

Gewezen topfunctionaris

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking

Nee

Nee

Zo niet, langer dan 6 maanden
binnen 18 maanden werkzaam

Nee

Nee

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum

88.128

96.215

275

1.503

15.526

15.523

103.929

113.241

76.222

73.889

De directeur-bestuurder valt in de overgangsregeling van de WNT, nu de met hem gemaakte
bezoldigingsafspraak (ruim) voor 1 januari 2013 is overeengekomen.
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Bezoldiging Raad van Commissarissen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (verder: WNT) in werking getreden. De Raad van Commissarissen wordt op grond van deze
wet gezien als topfunctionaris. In het kader van de WNT worden de volgende gegevens gemeld:

Bezoldiging Raad van Commissarissen in 2018 (bedragen exclusief btw)
Bedragen x € 1
Dhr mr R.
Hartogh Heys
van de Lier

Dhr mr
P.A.C. van
Buul

Dhr A.F.M.
Hermsen

Dhr Th. R.
van der
Wal

Dhr A.C.
Koudijs

Lid RVC

Lid RVC

Lid RVC

Lid RVC

Voorzitter
RVC

1/1 - 31/10

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

304

365

365

365

365

5.813

6.975

6.975

6.975

10.463

Belastbare
onkostenvergoeding

-

-

-

-

Beloningen
betaalbaar op
termijn

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

5.813

6.975

6.975

6.975

10.463

Toepasselijk
WNT maximum

8.162

9.800

9.800

9.800

14.700

Functie
Duur dienstverband
Aantal dagen
Bezoldiging
Beloning

-

Bezoldiging Raad van Commissarissen in 2018 (bedragen exclusief btw)
Bedragen x € 1
Mw. A.J.T.M.
van de Pas

Mw. M.F.
Verbeek

Functie

Lid RVC

Lid RVC

Duur dienstverband

1/11 - 31/12

1/1131/12

Aantal dagen

61

61

Bezoldiging
Beloning
Belastbare
onkostenvergoeding

1.162

1.162

-

-

117

Beloningen
betaalbaar op
termijn

-

-

Totaal bezoldiging

1.162

1.162

Toepasselijk
WNT maximum

1.638

1.638

De bezoldiging van de raad van commissarissen bedroeg in 2018 in totaal € 39.525 (2017: € 38.363,
zie hieronder).
Bezoldiging Raad van Commissarissen in 2017 (bedragen exclusief btw)
Bedragen x € 1
Dhr mr R.
Hartogh Heys
van de Lier

Dhr mr
P.A.C. van
Buul

Dhr A.F.M.
Hermsen

Dhr Th. R.
van der
Wal

Dhr A.C.
Koudijs

Functie

Lid RVC

Lid RVC

Lid RVC

Lid RVC

Voorzitter
RVC

Duur dienstverband

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Aantal dagen

365

365

365

365

365

Bezoldiging
Beloning

6.975

6.975

6.975

6.975

10.463

Belastbare
onkostenvergoeding

-

-

-

-

-

Beloningen
betaalbaar op
termijn

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

6.975

6.975

6.975

6.975

10.463

Toepasselijk
WNT maximum

9.500

9.500

9.500

9.500

14.250

Bezoldiging op basis van burgerlijk wetboek
De ingevolge art. 2:383 BW te vermelden bezoldiging voor (gewezen) bestuurders en (gewezen)
toezichthouders bedraagt € 114.590 (2017: € 123.122) respectievelijk € 46.418 (2017: € 43.855).
Naast de hierboven krachtens de WNT vermelde componenten, bevat deze bezoldiging met name de
verplichte sociale verzekeringspremies en voor zover van toepassing de niet-verrekenbare in
rekening gebrachte omzetbelasting. De bedragen van 2018 zijn bevroren op het niveau van het jaar
2017.
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Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2018 ad
€ 16.611.256 als volgt te bestemmen:
•

Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2018 ad € 1.932.349 ten gunste van de overige
reserves te brengen.

•

Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 14.678.907 (bestaande uit € 15.044.643 aan nietgerealiseerde waardeveranderingen van het vastgoed in exploitatie minus € 380.105 aan
gerealiseerde waardeveranderingen wegens verkoop van onroerende zaken gedurende het
boekjaar) plus een bedrag van € 14.369 (zijnde de mutatie van de niet-gerealiseerde
waardeveranderingen van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden) ten gunste van
de herwaarderingsreserve te brengen.

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
Datum vaststelling door directie en goedkeuring door Raad van Commissarissen:
1 april 2019,
onder voorbehoud van afgifte van goedkeurende controleverklaring accountant op 8 april 2019
De Raad van Commissarissen:

De Directeur-Bestuurder:

w.g. A.C. Koudijs, voorzitter

w.g. M.P.C. Jansen

w.g. P.A.C. van Buul, lid
w.g. Th. R. van der Wal, lid
w.g. A.F.M. Hermsen, lid
w.g A.J.T.M. van de Pas, lid
w.g. M.F. Verbeek, lid
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9.

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van commissarissen van Woonstichting Valburg

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Woonstichting Valburg te Zetten gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Woonstichting Valburg op 31 december 2018 en van het resultaat over
2018 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015, de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor
de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2018;
2 de winst- en verliesrekening over 2018; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Woonstichting Valburg zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties, de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB vastgoed in
exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening [op pagina 80-85]. Hierin staat beschreven dat Woonstichting
Valburg een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2018) in het
huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van
het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze
aangelegenheid.
Benadrukking van de uitgangspunten van de beleidswaarde
Wij vestigen de aandacht op de toelichting op de beleidswaarde van activa in exploitatie zoals opgenomen in de
jaarrekening [op pagina 86-87]. Hierin staan de voornaamste uitgangspunten van de beleidswaarde beschreven
alsmede dat de invulling van dit waardebegrip in de komende jaren nog nader wordt uitgewerkt waardoor de
beleidswaarde in de komende jaren zal kunnen afwijken ten opzichte van het verslagjaar 2018. Ons oordeel is
niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel
1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende top-functionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:
•
Bestuursverslag;
•
Volkshuisvestelijk verslag;
•
Overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het accountantsprotocol zoals
opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en
de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015, de bepalingen van en krachtens de WNT en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-standaarden, rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaam-
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heden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen,
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
toegelaten instelling;

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel
van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd
waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Eindhoven, 8 April 2019
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

drs. M.A.J.G. Rooijackers RA

122

6. VERANTWOORDING EN TOEZICHT

6.1

VISIT ATIE EN BEN CHM ARKONDERZOEK

Visitatie
Samen met twee andere corporaties (Tablis en Beter Wonen), bureau Pentascope (visiterend bureau)
en de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN) hebben wij in het voorjaar van 2018
bij onze visitatie een experiment uitgevoerd voor vernieuwing van de visitatiemethodiek.
Het experiment had tot doel:
• Het voorkomen van dubbelwerk in voor verantwoording (accountants, WSW, Ministerie,
visitatie) op te voeren documentatie, met als gevolg minder werkbelasting dan bij een
“reguliere’ visitatie;
• Meer en dieper contact met belanghouders die in een live-dialoog met elkaar in gesprek gaan
over resultaten van en verwachtingen over de maatschappelijke prestatie van Woonstichting
Valburg;
• Het bij de belanghouders ophalen van toekomstige actie- en aandachtpunten, te gebruiken
voor ons bedrijfsplan 2019-2023.
De scores die wij kregen van de visitatiecommissie waren:
Presteren naar opgave en ambities:
6,8
Presteren volgens belanghebbenden: 6,6
Presteren naar vermogen:
6,0
Governance:
6,6
Terugkijkend op het proces van visitatie en de resultaten zijn wij overwegend heel tevreden.
Eerst een kritische noot: de tijd die gemoeid is met het aanleveren van informatie, het organiseren, de
bijeenkomsten, gesprekken etc., is voor ons meer dan bij de vorige visitatie. De tijd die
belanghouders er aan hebben moeten besteden is ook meer. Wij vermoeden dat de
visitatiecommissie uiteindelijk ook meer tijd heeft besteed dan de vorige visitatie. Minder (dubbel)
werk zoals als doel gesteld, is in onze ogen niet gehaald.
“Meer gesprek” is zeker wel gehaald. Deels gepland, deels niet gepland, want ook ingegeven door de
wat moeizame relatie met de huurdersorganisatie. Wij waarderen zeer, de inzet van de
visitatiecommissie en de wijze waarop ze deze situatie heeft weten te hanteren.

Zoals ook in het rapport staat, zoeken wij bij voorkeur het gesprek met belanghouders. De “livedialoog” die nu is ingezet heeft een grote meerwaarde. Er ontstaat een genuanceerd beeld vanuit de
diverse perspectieven van belanghouders. De diepgang is groter dan in de gebruikelijke methode.
Belanghouders die deelnamen gaven aan dat zij er zelf ook veel aan gehad hebben. Wij overwegen
om deze vorm van dialoog vaker in te gaan zetten, op verschillende thema’s en met verschillende
belanghouders.
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In het rapport komt de commissie tot een herkenbare beschrijving. Wij voelen wel een discrepantie
tussen de tekst en de cijfers die zijn gegeven. De (dikke) zesjes doen wat mager aan na het lezen
van de tekst. Met dank aan het wijze advies van Co Adriaanse, willen wij weg blijven van
“scorebordjournalistiek”.
Tijdens het proces en in het rapport hebben wij veel opgepikt voor ons Bedrijfsplan 2019 – 2022. Ook
in dat opzicht hebben wij uit deze visitatie gehaald wat wij er uit hoopten te halen.
Aedes Benchmark
In de benchmark krijgen corporaties op gekozen “prestatievelden” een score A, B of C. Een score A
wordt gegeven aan corporaties die op het prestatieveld behoren bij de 1/3 best beoordeelde
corporaties. Score C geldt voor de 1/3 minst scorende corporaties en score B voor de overige
corporaties.
Wij deden in 2018 mee aan de Aedes Benchmark op de onderdelen bedrijfslasten en onderhoud. In
2018 hebben wij niet meegedaan aan het huurdersoordeel, dit meten wij om het jaar (onze scores in
2017 was voor het huurdersoordeel score A).
Voor de Bedrijfslasten was onze score in 2018 B (score 2017 C). Onze beïnvloedbare bedrijfslasten
kwamen in de Benchmark 2018 uit op € 836, in 2017 was dit € 937 per woning. Een deel van de
relatief hoge bedrijfslasten in 2017 is terug te voeren op de kosten die wij maakten voor het
inventariseren van meterkasten en het actualiseren van de cartotheek. Daarnaast is er in 2017
geïnvesteerd in opleiding en instructie van het MJB-softwarepakket en is externe ondersteuning
gevraagd bij huurderszaken. Aan leefbaarheid is minder besteed doordat het project Langer Thuis
wonen in 2016 is afgerond. Verder zijn er minder personeelskosten, er was destijds sprake van een
tijdelijke dubbele bezetting op de administratie en waren er extra personeelskosten door een zieke
werknemer.
Wij zien het belang van de Aedes Benchmark en bezoeken jaarlijks de “Benchlearning workshops”
die Aedes organiseert om inzicht te houden op onze positie binnen de corporatiebranche.

6.2

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Raad van Commissarissen
1. GOED BESTUUR IN 2018
Woonstichting Valburg heeft de afgelopen jaren een consistent beleid gevoerd om haar corporate
governance te verbeteren en verder in lijn te brengen met sector breed gedragen best practices.
Woonstichting Valburg onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en neemt deze als
uitgangspunt bij haar werkzaamheden. In dit hoofdstuk beschrijft de Woonstichting Valburg haar
governancestructuur en haar naleving van de Governancecode Woningcorporaties.
Governancestructuur
Het dagelijks beleid van Woonstichting Valburg wordt bepaald door de directeur-bestuurder (DB). Bij
de besluitvorming betrekt de DB het advies van het Coördinatieteam (CT) en de andere collega’s. De
raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de strategie en het beleid van de DB. Alle
governance documenten zijn gebundeld in het documentair managementsysteem en toegankelijk
voor alle medewerkers, raadpleegbaar door de RvC en geplaats op de website.
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Directeur-Bestuurder
De besluitvorming van de DB vindt plaats op basis van de statuten en de “Regeling taken en
bevoegdheden”. De statuten geven regels aan de DB, de taken en bevoegdheden van de DB en de
verantwoording door de DB. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen besluiten de
DB ter goedkeuring dient voor te leggen aan de RvC. Daarnaast is de genoemde regeling bedoeld
om op basis van de organisatiefilosofie en good governance de taken en verantwoordelijkheden te
verdelen. Hierdoor wordt ook invulling gegeven aan onafhankelijkheid, integriteit en
verantwoordingsplicht van de DB.
Raad van Commissarissen
De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de DB en de algemene
gang van zaken binnen Woonstichting Valburg. De RvC adviseert daarnaast de DB gevraagd en
ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de DB en
stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. De RvC geeft de accountant
opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie.
Coördinatieteam
Woonstichting Valburg kent een coördinatieteam. Het coördinatieteam komt maandelijks en zo vaak
als nodig is bij elkaar. Het coördinatieteam wordt bijeengeroepen door de DB of door een van de
leden. De DB is voorzitter van het coördinatieteam. Het coördinatieteam heeft een adviserende rol
aan de DB op het vlak van bedrijfsvoeringaangelegenheden. De DB streeft bij bespreking met het
coördinatieteam consensus na, maar neemt zelfstandig een besluit.
Het coördinatieteam heeft in 2018 tien keer vergaderd. De samenstelling van het coördinatieteam
was per 31 december 2018:
Tabel 10.1 Samenstelling Coördinatieteam op 31 december 2018

Naam
Marc Jansen
Ineke den Hartog
Sietske Vrieling
Mart Meiland
Frank Roelofs

Functie
Directeur / bestuurder
Coördinator Technische Dienst
Coördinator Wonen
Coördinator Financiën
Coördinator ICT-Staf

Accountant
De accountant wordt benoemd door de RvC. Het functioneren van de accountant wordt tenminste
eens in de vier jaar geëvalueerd door de DB en de financiële auditcommissie. De uitkomsten hiervan
worden in de voltallige RvC besproken. In 2015 werd Baker Tilly (BT) geselecteerd als accountant
voor een periode van 5 jaar voor de uitvoering van de accountancywerkzaamheden. Na de evaluatie
over het eerste controle jaar 2015 en het eerste jaar van dienstverlening, heeft de Woonstichting
Valburg besloten, de samenwerking met BTB te continueren conform contract, voor nog eens drie
jaar.
Met ingang van 2018 treedt EY op als fiscaal adviseur. EY is geselecteerd op grond van een
gezamenlijke aanbesteding en selectie door de corporaties die samenwerken in de G5. Voor
Veldzicht Zetten B.V. blijft BDO de fiscale advisering doen.
Governancecode Woningcorporaties
Woonstichting Valburg onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en neemt die als
uitgangspunt bij haar werkzaamheden. Woonstichting Valburg voldoet in het algemeen aan alle eisen
en aanbevelingen, maar wijkt op een enkel punt hiervan gemotiveerd af:
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• Benoeming van de bestuurder voor een (her)benoemingsperiode van maximaal vier jaar. De
directeur-bestuurder Marc Jansen is benoemd vóór invoering van de code en Woonstichting
Valburg is gebonden aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Een belangrijk onderdeel van de Governancecode Woningcorporaties is de visitatie. De
Woonstichting Valburg laat zich een keer per vier jaar visiteren waarbij een gestructureerd oordeel
wordt gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren. Visitatie is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de DB en RvC.
In 2018 heeft het bureau Pentascope de visitatie uitgevoerd over de visitatieperiode 2013 t/m 2016.
De visitatiecommissie heeft groeps- en individuele gesprekken gevoerd, met medewerkers, DB, RvC,
wethouder en beleidsmedewerker van de gemeente, huurdersvereniging, collega-corporatie, zorg- en
welzijnsorganisatie, buurtbemiddeling, dorpsraad Oosterhout, VVE, aannemer en een makelaar. De
visitatiecommissie kwam met een geïntegreerd eindoordeel van 6,6 wat aan merkelijk lager was dan
4 jaar geleden. De leerpunten van de visitatie welke wij nodig achten worden opgepakt, omdat “leren
en verbeteren” niet alleen een belang van gisteren maar ook van morgen is.
Integriteitcode, klokkenluiderreglement en klachtenreglement
Woonstichting Valburg vindt het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen.
Daarom beschikt Woonstichting Valburg over een integriteitcode die Woonstichting Valburg via haar
website openbaar heeft gemaakt onder de naam “Gedragscode. Zo doen wij dat bij Woonstichting
Valburg”. Elke medewerker is contractueel verbonden zich aan deze gedragscode te houden.
Woonstichting Valburg kent daarnaast ook een klokkenluiderregeling. Medewerkers die het
vermoeden van een misstand hebben, kunnen deze desgewenst anoniem melden aan het meldpunt
klokkenluider. De regeling borgt dat de melding wordt onderzocht en dat de betreffende medewerker
niet hoeft te vrezen voor sancties vanwege het klokluiden. Medewerkers kunnen deze regeling via het
intranet van Woonstichting Valburg raadplegen. Ook externen worden via de site geattendeerd op de
mogelijkheden om misstanden te melden.
Tot slot beschikt Woonstichting Valburg ook over een klachtenreglement, voor interne en externe
klachtafhandeling en is aangesloten bij de regionale Klachtencommissie. Het klachtenreglement is te
raadplegen via de website van Woonstichting Valburg. De RvC wordt ieder tertaal op de hoogte
gebracht van eventuele klachten bij de klachtencommissie en het verloop ervan.
Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties Directeur-Bestuurder
In 2018 vonden geen transacties met tegenstrijdige belangen door de bestuurder plaats. De RvC
heeft geen aanwijzingen dat zich transacties met mogelijk tegenstrijdige belangen van de DB hebben
voorgedaan.
Marc Jansen heeft de volgende nevenfuncties:
• Lid Lions Club Midden Betuwe;
Risicomanagement en interne beheersing
De onderdelen van het interne risicobeheersings- en controlesysteem bij Woonstichting Valburg zijn
beschreven. Vanuit de managementletter 2018, het accountantsverslag 2018, in de
managementletter 2018 heeft de accountant mogelijke risico aangegeven. De DB heeft verschillende
acties uitgezet om het risicomanagement en de interne beheersing te verbeteren.
Permanente Educatie Directeur-Bestuurder.
Vanaf 2015 moet de DB blijvend zijn kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen en
dat aantonen door zogenaamde PE-punten die worden behaald bij opleidingen. Daarbij wordt
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aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken Permanente Educatie-systematiek is hierop
van toepassing. In de jaren 2016 tot en met 2018 moet de DB totaal 108 PE-punten behalen.
Geregistreerde PE-punten van de DB in de periode 2016 t/m 2018
Restant PE-punten uit 2016 t/m 2017
Directeuren dag. (MKW)
12-04-2018
Rekenen aan Vastgoed.(Finance Ideas)
24-04-2018
Sturen op maatschappelijk rendement.(Twijnstra&G.)
5/12-06-2018
Disruptieve ontwikkelingen.( Hofmeier Connect Meeting)
14-06-2018
Incompany Masterclass “Risicomanagement –
Woonstichting Valburg” (Noris Risk Academy)
25-06-2018
Directeuren dag. (MKW)
11-10-2018
Drives en Leiderschap. (Mgt)
19-11-2018
Totaal aantal PE-punten vanaf 2016 t/m 2018

75,5 PE-punten
3,5 PE-punten
4 PE-punten
10 PE- punten
3 PE-punten
3 PE-punten
3,5 PE-punten
10 PE-punten
112,5 PE-punten

De DB heeft daarmee zijn minimale aantal PE-punten behaald.

2. Verslag van de Raad van Commissarissen
Woonstichting Valburg:
Los van alle genoemde invloeden van met buitenaf was 2018 voor Woonstichting Valburg ook weer
een bijzonder jaar. De bijzonderheden binnenshuis bij Woonstichting Valburg waren:
•
In de benchmark Aedes zijn wij geëindigd met een C-score voor de bedrijfslasten en
onderhoudskosten, mede door een nieuwe methodiek van berekenen. Aan het huurders
onderdeel hebben wij dit jaar niet mee gedaan.
•
Start en oplevering Reno 11, energetisch verbeteren van 11 “oude bejaarden” woningen in 2
verschillende dorpen.
•
De gemeente evalueerde de methodiek van nieuwbouwproject prioritering. Een belangrijke
wijziging is dat sociale woningbouw absolute voorrang krijgt en (tijdelijk) buiten de project
prioritering wordt gehouden.
•
Aan de Binnenstraat in Herveld, 2 woonwagens gesloopt en vervangen door 2 nieuwe
woonwagens.
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•
•
•
•
•
•

Start en oplevering Reno 24, energetisch verbeteren van 24 “oude bejaarden” woningen in 3
verschillende dorpen.
De gemeenteraad heeft motie aangenomen om, dat van de nieuwbouw gemiddeld 30% sociale
woningbouw moet zijn.
WSV beëindigt na 18 jaar de beheersovereenkomst met De Loohof (48 woningen). WSV heeft
bewoners hierover, de eigenkant van de achtergrond toegelicht.
Eerste dialoogsessie met huurders uit Oosterhout, over hun “Leefwereld”. Deze dialoogsessies
worden nu ook in de overige dorpen georganiseerd.
Bijeenkomsten om te komen tot een bedrijfsplan voor de periode 2019-2022.
De opzet van de relatie dag gaat veranderen, om via de dialoog tot meer verdieping van het
gesprek
te komen.

Ook de continue veranderingen blijven aandacht en inspanning van de organisatie vragen. Het is
daarom goed te constateren dat er door iedereen enorm hard is gewerkt om aan alle uitdagingen het
hoofd te bieden. De RvC is erkentelijk voor ieders inzet om de interne organisatie van Woonstichting
Valburg te doen slagen.
Verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen
De besluitvorming van de RvC vindt plaats op basis van de statuten en het RvC-reglement. De
statuten geven regels over onder meer samenstelling, benoeming, taken en bevoegdheden. De
werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de RvC zijn nader uitgewerkt in het RvC-reglement.
Onderdelen daarvan zijn:
• de profielschetsen van de RvC-leden;
• bemensing en het rooster van aftreden;
• inrichting van de informatievoorziening;
• financiële auditcommissie;
• selectie- en remuneratiecommissie;
• auditcommissie projectontwikkeling;
• afspraken over de benoeming van de huurderszetel in de RvC.
Leden Raad van Commissarissen
Het afgelopen jaar heeft één lid de RvC verlaten; het betreft de heer Hartogh Heys van de Lier. De
heer Hartogh Heys van de Lier had zijn termijnen erop zitten en was niet herbenoembaar.
De RvC bestaat op 31 december 2018 uit 6 personen. De zittingsduur als RvC-lid is maximaal twee
keer vier jaar zoals vastgelegd in de Governancecode Woningcorporaties en het RvC-reglement.
Voor de periode 31 oktober 2018 tot 30 september 2019 is een extra commissaris benoemd, zodat
deze ingewerkt kan worden en de continuïteit gewaarborgd kan blijft.
Selectie nieuwe RvC leden
De RvC heeft in 2018 twee nieuwe leden benoemd. De werving en selectie zijn door een commissie
bestaande uit alle leden van de RvC, met uit zondering van de heer R. Hartogh Heys van de Lier.
Deze commissie heeft een voordracht bepaald en deze voordracht is overgenomen door de volledige
RvC. Na het ontvangen van een positieve zienswijze, van de AW zijn de nieuwe leden benoemd in de
vergadering van 29 oktober 2018. De nieuwe leden zijn mevrouw O. Görts-van de Pas en mevrouw
M.F. Verbeek.
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Tabel 11.1 Samenstelling van de RvC per 31-12-2018
Naam / functies
Geslacht
Geboortejaar
A.C. Koudijs (Ton)
M
1953

Benoemd
28-09-2011

Voorzitter RvC
(comp. Algemene zaken,
Gebiedsontwikkeling en
Projecten) Voorz.
Selectie- en
Remuneratiecommissie
Voorz. Auditcommissie
Projectontwikkeling
P.A.C. van Buul (Paul)

Hoofdfunctie
Nevenfunctie

Zelfstandig adviseur
- Vrijwilliger Rechtswinkel Renkum

M

1969

28-09-2011

Vice-voorzitter RvC
(comp. Juridische zaken,
Bouwrecht en Huurbeleid)
Lid Selectie- en
Remuneratiecommissie
Op voordracht van de
huurdersvereniging.
R. Hartogh Heys van de
Lier (Robin)
Lid RvC (comp.
Ruimtelijke ordening en
Volkshuisvesting)

Hoofdfunctie
Nevenfunctie

Wildenberg Advocaten te Nijmegen
• Lid RvC Plavei Montferland.
• Bestuurslid Stichting het Kolpinghuis te Nijmegen
• Bestuurslid van de “De Basis”

M

1957

24-04-2014

R. van der Wal (Thies)

M

Lid RvC (comp. Bouwen,
Innovatie, VTW en externe
relaties)

Hoofdfunctie
Nevenfunctie

A.F.M. Hermsen (Tonny)

M

1962

30-09-2016

Lid RvC (comp. Financiën,
Accountancy en Treasury)
Voorz. Auditcommissie
Financiën
Op voordracht van de
huurdersvereniging.

Hoofdfunctie

O. Görts-van de Pas
(Olga)
Lid RvC (comp. Vastgoed)

V

Hoofdfunctie
Nevenfunctie

Nevenfunctie

Hoofdfunctie

Zittingstermijn
30-09-2019 (tweede
termijn)

30-09-2019
(tweede termijn)

30-10-2018 (tweede
termijn)
Wethouder gemeente Deventer tot en met juli 2017
• Directeur/Eigenaar Hartogh Heys, bestuurlijk Advies en
Management (intermediair tussen overheid en markt.
• Voorzitter Stichting AAA, organisator van de Nacht van de
Architectuur in Arnhem
• Voorzitter Stichting Proles (primair onderwijs de Liemers
en omgeving)
1960
01-01-2012
31-12-2019 (tweede
termijn)
Duurzaamheid / MVO VBI Ontwikkeling B.V.
•
Lid projectgroep MVO Nederland Netwerk Beton,
•
Betonakkoord.
•
Deelnemer Green Deal Circulaire gebouwen.
•
Advies lid Materialengroep DGBC, Breeam NL
•
Nieuwbouw.
•
Lid adviesgroep Duurzaam BFBN.
•
Adviseur Koepelkerk Arnhem.
•
Expert VBI Duurzaam Gebouwd.
•
DGA Walder Groep B.V.

30-09-2020 (tweede
termijn)
Directeur SHO Centra voor medische diagnostiek. Raad van
Bestuur a.i. SHO Groep B.V.
• Docent, avondonderwijs.
• Trainer financieel management.
• Bestuurslid bedrijventerrein “De Beemd” te Velp.
• Adviseur verzorgingstehuis “Monte Bello”
1961
29-10-2018
31-10-2022 (eerste
termijn)
Manager Vastgoed en projectontwikkeling. Woonstichting Sint
Joseph, Boxtel
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Nevenfunctie
M.F. Verbeek (Monique)

V

Lid RvC (comp.
Volkshuisvesting)

Hoofdfunctie

•

Lid Raad van Commissarissen Woonpartners,
Helmond.
1974
29-10-2018
31-10-2022 (eerste
termijn)
Eigenaar Move&Match advies coaching en interimmanagement.

Nevenfunctie

Een actueel overzicht van de samenstelling, de commissies en de relevante (neven)functies van de
RvC is te vinden op www.wstvalburg.nl. Alle leden van de RvC hebben de Nederlandse nationaliteit.
De RvC is van oordeel dat de RvC voldoende divers is samengesteld wat deskundigheid en
competenties betreft. De samenstelling en deskundigheid van de RvC sluiten aan bij de beschrijving
daarvan in de profielschets van de RvC. De profielschets is te vinden op www.wstvalburg.nl.
Activiteiten van de Raad van Commissarissen
De RvC kwam in 2018 formeel tien keer in vergadering bijeen. Naast deze vergaderingen waren er
twee thema bijeenkomsten, besprekingen in verschillende commissies en tijdens diverse
bijeenkomsten. De DB is aanwezig tijdens deze besprekingen en kan tijdens vergaderingen en
besprekingen specifieke kennis inroepen door een medewerker mee te nemen. In de reguliere
vergaderingen werden jaarverslag, tertaalrapportages, projectkaders en bijbehorende
bestuursbesluiten besproken. De zelfevaluatie op 23 april 2018 werd tevens benut voor het
aansluitend houden van een reguliere vergadering. Zo is ook de thema bijeenkomst van 17 december
2018 gebruikt voor een korte vergadering.
In 2018 heeft de RvC gekozen voor een interne evaluatie van het functioneren van de RvC, mede
vanwege het feit dat in 2018 WSV is gevisiteerd. Bij de zelfevaluatie hebben wij gebruik gemaakt van
de “Vragenlijst zelfevaluatie RvC” opgesteld door PWC. Deze vragenlijst bestaat uit negen
onderwerpen met aanvullende vragen. De RvC en de DB hebben individueel deze vragenlijst
ingevuld. De antwoorden van de RvC zijn uitvoerig besproken en samengevoegd tot één antwoord.
Van deze uitkomsten zijn de uitschieters besproken. De rol van de DB bij de zelfevaluatie van de RvC
is wel belangrijk, hij geeft zijn oordeel vanuit een ander zichtveld. In 2019 zal de zelfevaluatie van de
RvC weer, net als in 2017 door een externe deskundige worden begeleid.
Enkele uitschieters welke aandachtspunten voor de toekomst zijn:
• Het is niet altijd duidelijk wat aan de RvC wordt gevraagd; ligt een onderwerp voor als
voorstel of wordt een besluit verwacht?
• Risico’s kunnen eerder aan de orde komen bij projecten.
• Geen schriftelijke vastlegging commissies, dat moet veranderen.
• Terugkoppeling van RvC-leden welke een cursus of training hebben gevolgd.
• Prioriteit agendapunten, onderwerpen kunnen als hamerstuk worden afgedaan, zodat er meer
ruimte bestaat voor onderwerpen die wel uitgebreid besproken dienen te worden.
Er zijn in 2018 twee thema besprekingen georganiseerd. Op 25 juni 2018 kwam als thema aan de
orde, de incompany masterclass “Risicomanagement – Woonstichting Valburg”, begeleid door Noris
Risk Academy en op17 december 2018 kwam als thema aan de orde, de incompany masterclass
“Samenwerken tussen organisaties” begeleid door Common Eye.
Besluitvorming in 2018
De RvC heeft in 2018, 30 besluiten genomen. Alle besluiten worden geregistreerd en zijn inzichtelijk..
In de bijlage zijn de RvC-besluiten opgenomen en is tevens een overzicht te vinden van de
onderwerpen waarover de RvC in 2018 is geïnformeerd.
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Audit Commissie Financiën
De audit commissie financiën heeft als doel het ondersteunen en adviseren van de RvC in hun rol als
toezichthouder op het gebied van financiële aspecten, en het traceren en benoemen van risico’s ten
aanzien van de door de RvC te nemen besluiten. Samenstelling, taken en werkwijze liggen vast in het
document financieel beleid & beheer. De audit commissie financiën bestaat uit de DB, een lid van de
RvC, de coördinator Financiën en indien gewenst een externe adviseur. De commissie komt minimaal
één keer bij elkaar. De audit commissie financiën zal de RvC bijstaan bij de toezichthoudende taak
van de RvC en met name:
• Bespreken van de jaarrekening en de managementletter
• Beoordelen van de begroting en de begrotingsprocedure
• Beoordelen van de financiële jaarcijfers.
Verslag van de audit commissie Financiën
De audit commissie financiën kwam in 2018 twee keer bij elkaar en daarnaast is er veelvuldig
telefonisch/mailcontact geweest.
Aandachtsgebieden die besproken zijn:
• Tijdige, volledige en kwalitatieve afronding van de jaarrekeningen 2017.
• Missie, visie en bedrijfsplan 2018-2022.
• Aanpassing document financieel beleid & beheer inclusief kengetalen.
• Investeringsstatuut.
• Vorming van financieel reglement en bijbehorende documenten op grond van de Woningwet 2015.
• Treasury jaarplan 2018.
• Meerjarenbegroting 2018-2027.
• Kasstroomprognoses.
• Voortgang investeringen in nieuwbouwprojecten/renovatie.
• Consequenties meerjarenhuurbeleid.
• Onrendabele toppen in investeringen.
• Vennootschapsbelasting.
• Leningenportefeuille.
• Derivaten en renteswapconstructies.
• Bedrijfswaarde berekeningen.
• Tertaalrapportages.
• Werkkostenregeling.
• Managementletters accountant.
Audit Commissie Projectontwikkeling (PO)
De PO commissie heeft als doel het ondersteunen en adviseren van de RvC in hun rol als
toezichthouder op het gebied van gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling en renovatieprojecten, en
het traceren en benoemen van risico’s ten aanzien van door de RvC te nemen besluiten. De PO
commissie bestaat uit de DB, een lid van de RvC, de projectleider en indien gewenst een extern
adviseur. De commissie komt minimaal één keer per jaar bij elkaar.
De PO commissie zal de RvC bijstaan bij de toezichthoudende taak van de RvC en met name:
• Beoordelen en bespreken van risicomanagement in de totale projectportefeuille.
• Beoordelen en bespreken van investeringen in gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling en
renovatie.
• Beoordelen en bespreken van haalbaarheidsstudies.
• Beoordelen en bespreken beheerovereenkomsten en onderhoudsbegroting.
• Beoordeling en bespreken van strategisch voorraadbeheer.
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Verslag van de PO commissie.
De PO commissie kwam in 2018 meerdere keren bij elkaar en daarnaast is er veelvoudig
telefonisch/mailcontact geweest.
Aandachtsgebieden die besproken zijn
• Risicomanagement.
• Investeringsbesluiten.
• Onrendabele toppen in investeringen.
• Grondexploitatie.
• Aanbesteding vormen/mogelijkheden.
• Onderhoudsbegroting.
• Leeftijdsopbouw en diversificatie in soorten woningen.
Selectie- en Remuneratiecommissie
De RvC heeft een selectie- en remuneratiecommissie. Deze commissie vervult namens de RvC de
werkgeversrol voor de directeur bestuurder van Woonstichting Valburg. Deze werkgeversrol krijgt
onder meer gestalte door het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt over
bijvoorbeeld salariëring, pensioenvoorziening, nevenactiviteiten en declaratiemogelijkheden.
De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de RvC en indien gewenst een externe
adviseur. De commissie komt minimaal één keer per jaar bij elkaar. In 2018 heeft de DB een nieuwe
arbeidsovereenkomst gehad en ondertekend, gebaseerd op een fulltime baan, welke compliant is aan
WNT. De vastlegging heeft gewacht op overeenstemming tussen VTW en NVBW. Zodra die
overeenstemming er is zal de aangepaste arbeidsovereenkomst worden aangegaan, zodat de
Woonstichting compliant is aan de WNT.
De selectie- en remuneratiecommissie zal de RvC bijstaan bij de toezichthoudende taak van de RvC
en met name:
• Beoordelen en bespreken functioneren DB.
• Beoordelen en bespreken statuten RvC regelement.
• Voorbereiden en bespreken zelfevaluatie RvC.
• Inventarisatie en opzet van bijscholingsplan (professionalisering RvC)
• Aanpak en procedure werving commissarissen.
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Verslag van de selectie- en remuneratiecommissie.
De remuneratiecommissie kwam in 2018 één keer bij elkaar en daarnaast is er veelvuldig
telefonisch/mailcontact geweest.
Aandachtsgebieden die besproken zijn.
• Jaarlijkse evaluatie DB.
• Jaarlijkse zelfevaluatie RvC.
• Toepassing WNT en aanpassing arbeidsovereenkomst.
• Bijscholing RvC.
• Integriteit RvC.
Remuneratie
De RvC past de honoreringsregeling voor commissarissen van de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties (VTW) toe, passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT). De leden van
de RvC krijgen een vergoeding van 75% van de WNT norm 2015. Zijnde:
A.C. Koudijs
voorzitter
€ 10.643,00 bruto per jaar. (excl. btw)
P.A.C. van Buul
vicevoorzitter
€ 6.975,00 bruto per jaar. (excl. btw)
R. Hartogh Heys van de Lier
lid
€ 5.813,00 bruto per jaar. (excl. btw)
R. van der Wal
lid
€ 6.975,00 bruto per jaar. (excl. btw)
A.F.M. Hermsen
lid
€ 6.975,00 bruto per jaar. (excl. btw)
O. Görts-van de Pas
lid
€ 1.162,00 bruto per jaar. (excl. btw)
M. Verbeek
lid
€ 1.162,00 bruto per jaar. (excl. btw)
M. Jansen (23 december 1958) is directeur bestuurder van Woonstichting Valburg. Marc Jansen is op
1 mei 2009 in dienst getreden en voor onbepaalde tijd aangesteld. Het “Inkomen overeenkomstig de
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) over 2018 bedraagt
€ 103.929,00. (inclusief werkgeversaandeel in de pensioenpremies).
M. Jansen zit met zijn bezoldiging midden in de afbouw naar het toepasselijke WNT-maximum. In
2019 zal hij deze bereiken.
Raad van Commissarissen en belanghouders
De RvC vindt het onderhouden van contact met haar belanghouders en transparantie belangrijk. In de
hiernavolgende paragrafen gaan wij in de afzonderlijke relaties en contacten.
Autoriteit Woningcorporaties
De Autoriteit Woningcorporaties (AW) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun
kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de
toekomst. Zij beoordelen of onze corporatie voldoet aan de vereiste op het gebied van good
governance, integriteit, rechtmatigheid en financiële continuïteit.
Op 26 november 2018 vond bij Woonstichting Valburg een governance inspectie plaats. De conclusie
van deze inspectie was het volgende:
De AW heeft de indruk gekregen dat de governance van Woonstichting Valburg op de beoordeelde
onderdelen voldoet maar vraagt specifieke aandacht voor:
• De voortgang van de communicatie met de huurdersvereniging “Um ’t Huus.
College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Overbetuwe
Woonstichting Valburg en gemeente Overbetuwe werken nauw samen voor het realiseren van sociale
woningen in de verschillende kernen binnen de gemeente. Eens per jaar heeft het volledige college
van Burgemeester en Wethouders van gemeente Overbetuwe overleg met de volledige RvC en de
DB van Woonstichting Valburg, deze heeft op 13 november 2018 plaats gevonden in Zetten op ons
kantoor van WSV. De thema’s die in het Bedrijfsplan 2019-2022 focus krijgen zijn besproken. Ook zijn
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verschillende actuele onderwerpen aan de orde gekomen welke belangrijk zijn voor de continuïteit
van de projecten. Hierbij is een goede samenwerking cruciaal voor het slagen van deze projecten.
Huurdersorganisaties
Woonstichting Valburg heeft één huurdersorganisatie, te weten Um ‘t Huus. Het contact met deze
organisaties verloopt in de regel via de DB. De mede op voordracht van de huurdersorganisatie
benoemde huurderscommissarissen hebben één keer per jaar informeel overleg met de
huurdersorganisatie. Met de DB is afgesproken dat Woonstichting Valburg de RvC op de hoogte stelt
van de uitkomsten van adviestrajecten met de huurdersorganisatie. Bij negatieve adviezen neemt de
RvC hierover een standpunt in.
Het informeel overleg heeft dit jaar niet plaats gevonden. Wel is er een gesprek geweest met de
voorzitter van de RvC en een van de huurderscommissarissen, met het bestuur van
huurderorganisatie over de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de DB.
Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad heeft twee maal per jaar, buiten aanwezigheid van de DB, een gesprek met
twee wisselde leden van de RvC (over jaarverslag, werkplan/begroting en diversen onderwerpen).
Beide partijen spraken waardering uit voor wat door Woonstichting Valburg en haar medewerkers is
verricht, de open communicatie en het vertrouwen in de toekomst.
Overige belanghouders
De RvC heeft zich in 2018 door de DB laten informeren over het gevoerde overleg met verschillende
belanghouders. Door de recente visitatie en de daarbij gehouden “live-dialoog” hebben wij gekozen
voor een dialoog met belanghouders i.p.v. de voorgaande relatiedagen. Door de dialoog aan te gaan
met onze belanghouders proberen wij de verdieping te vinden in de relatie van onze omgeving. Deze
verdieping moet leiden tot meer waarde van onze acties, die wij immers vraaggericht en maximaal
effectief in samenwerking ten behoeve van huurders en samenleving willen uitvoeren. De RvC acht
de dialoog met de belanghouders van belang om de volkshuisvestelijke opgave goed te kunnen
uitvoeren. Woonstichting Valburg geeft hierdoor mede actief invulling aan haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
Permanente Educatie voor de Raad van Commissarissen.
Vanaf 2015 moet de RvC blijvend zijn kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen.
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken Permanente Educatiesystematiek is hierop van toepassing. In 2018 moet elke RvC lid minimaal 5 PE-punten behalen.
Geregistreerde PE-punten van RvC lid Koudijs.
Restant PE- punt uit 2017
Incompany Masterclass “Samenwerken tussen organisaties”.
(Commen Eye)
Incompany Masterclass “Risicomanagement – Woonstichting
Valburg”. (Noris Risk Academy)
Totaal aantal PE-punten t/m 2018
Geregistreerde PE-punten van RvC lid Van Buul.
Rest PE-punten uit 2017
Incompany Masterclass “Samenwerken tussen organisaties”.
(Commen Eye)
Incompany Masterclass “Risicomanagement – Woonstichting
Valburg”. (Noris Risk Academy)
Totaal aantal PE-punten t/m 2018

6 PE-punten
17-12-2018

3 PE-punten

25-06-2018

3 PE-punten
12 PE-punten

8 PE-punten
17-12-2018

3 PE-punten

25-06-2018

3 PE-punten
14 PE-punten
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Geregistreerde PE-punten van RvC lid Hartogh Heys van de Lier.
Restant PE- punt uit 2017
Incompany Masterclass “Samenwerken tussen organisaties”.
(Commen Eye)
17-12-2018
Incompany Masterclass “Risicomanagement – Woonstichting
Valburg”. (Noris Risk Academy)
25-06-2018
Totaal aantal PE-punten t/m 2018
Geregistreerde punten van RvC lid van der Wal.
Restant PE-punten uit 2017
Incompany Masterclass “Samenwerken tussen organisaties”.
(Commen Eye)
Toezicht digitaliseren.(VTW)
Incompany Masterclass “Risicomanagement – Woonstichting
Valburg”. (Noris Risk Academy)
WTV congres, rapport VU toezicht.(WTV)
Totaal aantal PE-punten t/m 2018
Geregistreerde PE-punten van RvC lid Hermsen.
Restant PE-punten uit 2017
Incompany Masterclass “Samenwerken tussen organisaties”
(Commen Eye)
“Waarde gedreven Toezicht”. (VTW Academie)
Incompany Masterclass “Risicomanagement – Woonstichting
Valburg”. (Noris Risk Academy)
Totaal aantal PE-punten t/m 2018
Geregistreerde PE-punten van RvC lid Görts-van de Plas.
Masterclass “Management informatie en data analyticus”.
(University Maastricht)
Incompany Masterclass “Samenwerken tussen organisaties”.
(Commen Eye)
Totaal aantal PE-punten t/m 2018
Geregistreerde PE-punten van RvC lid Verbeek.
“Leergang De Nieuwe Commissaris”. (VTW Academie)
“Lessons Learned”. (VTW Regiobijeenkomst)
Incompany Masterclass “Samenwerken tussen organisaties”.
(Commen Eye)
Totaal aantal PE-punten t/m 2018

5 PE-punten
3 PE-punten
3 PE-punten
11 PE-punten

15 PE-punten
17-12-2018
27-11-2018

3 PE-punten
2 PE-punten

25-06-2018
06-04-2018

3 PE-punten
2 PE-punten
25 PE-punten

16 PE-punten
17-12-2018
31-10-2018

3 PE-punten
5 PE-punten

25-06-2018

3 PE-punten
27 PE-punten

26-04-2018

3 PE-punten

17-12-2018

3 PE-punten
6 PE-punten

12-11-2018
07-12-2018

12 PE-punten
2 PE-punten

17-12-2018

3 PE-punten
17 PE-punten

Alle RvC leden hebben hun minimale PE-punten behaald.
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Besluiten van de Raad van Commissarissen in 2018
De RvC heeft in het verslagjaar 2018 de volgende besluiten genomen (tussen haakjes het nummer
van het betreffende agendapunt in de vergadering):
29 januari
• (4.2.1.) Goedkeuring investeringsbesluit Reno 11.
• (4.2.2.) Goedkeuring investeringsbesluit Reno 24.
• (4.3.) Goedkeuring aankoop/verkoop VOV-woning Aldershof 16, Oosterhout.
• (4.4.) Goedkeuring wijziging statuten Veldzicht B.V.
• (4.5.1.) Goedkeuring toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC WSV.
• (4.5.2.) Besluit tot werving en aanstelling van twee nieuwe RvC-leden in 2018.
• (5.1.6.) Goedkeuring voor afname van 2 turnkey-woningen Wouterplasstraat, Zetten.
26 februari
• (4.1.6.) Goedkeuring aangepaste arbeidsovereenkomst DB.
• (4.2.3.) Goedkeuring werving twee nieuwe RvC-leden met externe begeleiding. Eén commissaris
wordt namens de huurdersvereniging geworven.
26 Maart
• (4.1.) Goedkeuring jaarverslag 2017 en verlening van decharge van het bestuur van WSV door 4
van de 5 leden van de RvC.
• (4.2.2.) Goedkeuring aan DB voor het uitoefenen van zijn stemrecht om het jaarverslag 2017 voor
Veldzicht B.V. vast te stellen in de B.V. door 4 van de 5 leden van de RvC.
• (4.3.4.) Goedkeuring verhoging bestuurdersaansprakelijkheid van 1 mio. Naar 2,5 mio.
12 April (extra vergadering)
• (2.) De RvC vacature op huurderszetel wordt omgezet in een “gewone” vacature.
• (2.) De twee vacatures worden noodgedwongen, helaas, i.v.m. de terugtrekking door Um ’t Huus
uit de procedure, zonder betrokkenheid van huurders vervuld.
23 April
• (4.2.) Besluit tot diepgaand gesprek om de situatie met Um “t Huus op te lossen.
2 Juli (extra vergadering)
• (2.) Besluit tot aanpassing van de procedure werving en selectie RvC-leden.
• (3.) Goedkeuring budget voor herontwikkeling woningen Beatrixstraat, Zetten.
27 Augustus
• (4.1.) Goedkeuring zelfevaluatie RvC.
• (4.2.) Benoemingsbesluit en benoemingsdatum worden in één en dezelfde vergadering genomen.
Nieuwe RvC-leden nemen, na het benoemingsbesluit, aansluitend deel aan het vervolg van de
lopende vergadering.
• (4.4.) Goedkeuring aan ingediend procesvoorstel t.b.v. de prestatieafspraken 2019-2020 met de
gemeente.
24 September
• (4.1.3.) Besluit tot opname van prioritering van de punten in de agenda van de RvC-vergadering.
29 oktober
• (1.1.) Besluit tot benoeming van Olga Görts-van de Pas en Monique Verbeek als lid van de RvC.
• (4.1.2.) Goedkeuring Meerjarenbegroting 2019-2023.
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•

(4.2.) Goedkeuring investeringsstatuut.

26 November
• (4.2.) Goedkeuring verkoop aan de gemeente van 5,4 ha landbouwgrond aan de Veldstraat
Zetten (incl. clausule geen doorverkoop binnen 25 jaar aan Lijdensche Fonds).
• (4.3.) Goedkeuring RvC-statuten na aanpassing aan de zg. Veegwet en Woningwet 2015.
• (4.3.3.) Goedkeuring vergaderschema 2019.
17 december
• (2.1.) Goedkeuring investeringsvoorstel voor de bouw woningen Beatrixstraat, Zetten.
• (2.3.) Goedkeuring indexering salaris van DB en indexering bezoldiging RvC, conform memo
renumeratiecommissie.
• (2.3.) Besluit tot benoeming van dhr. Hermsen tot vicevoorzitter van de RvC per 1 januari 2019.
Informatie
De RvC is in 2018 door de DB onder meer geïnformeerd over (tussen haakjes het nummer van het
betreffende agendapunt in de vergadering):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Januari (6.1.) WSW borgingsplafond
Januari (6.2.) Vervanging rockpanel Jupiterpark Herveld.
Februari (6.1.) Integriteitsonderzoek in de sector door AW.
Februari (6.2.) WSW deed onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de
duurzaamheidsinvesteringen voor de corporatiesector.
Februari (6.3.) Ontslagbescherming Controller.
Februari (6.3.) Op verzoek van Cegeka-DSA doet WSV mee in een pilot van Microsoft.
Maart (6.1.) Erfpacht grond onder 9 woningen aan de Bieshaarstraat en Kerkstraat, Zetten.
Maart (6.2.) Samenwerking Woonkr8.
Maart (6.3.) Langer Thuis Wonen.
Maart (6.4.) Collectieve Woonvormen.
April (6.1.) De AW heeft vragen gesteld aan WSV in opvolging op het inspectierapport.
April (6.2.) Benchmark 2017.
April (6.3.) Nieuwe website.
April ( 6.4.) Brandveiligheid, ondertekening intentieovereenkomst met de brandweer Regio
Gelderland Midden.
Augustus (6.1.)Voortzetting dienstverlening aan De Loohof.
Augustus (6.2.) Wijzigingen rond relatiedagen.
September (6.1.1.) Onderzoek naar twee fusie van respectievelijk: Standvast Wonen en
Woningbouw Stichting De Gemeenschap; Waardwonen en Woonstichting Gendt.
September (6.1.2.) WSV is in gesprek met Oosterpoort, Gendt, Waardwonen, Baston Wonen en
Woongenot over samenwerkingsmogelijkheden.
September (6.2.) Samenwerking met Wonion.
September (6.3.) Compleet Bedrijfsplan.
Oktober (6.1.) Rijksbegroting 2019.
Oktober (6.2.) Samenwerking in de regio.
Oktober (6.3.) Prestatieafspraken 2019 – 2020.
Oktober (6.4.) Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV).
Oktober (6.5.) Beheersovereenkomst met De Loohof eindigt.
Oktober (6.6.) WSV heeft relaties geïnformeerd over de wijziging rond de relatiedagen.
November (6.1.) Einde beheer De Loohof.
November (6.2.) De Loohof 2, claim voor achterstallige canon.
November (6.3.) Eerste dialoogsessie.
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Risicobeheersings- en controlesysteem Woonstichting Valburg
Sturingsproduct

Inhoud

Termijn

1. Strategisch en tactisch sturen & plannen
Bedrijfsplan

missie, visie, doelen, maatregelen en activiteiten

4 jaar

Meerjarenbegroting

kasstromen, W&V-rekening, balans

Jaarplan

interne en externe jaardoelen

voortschrijdend
10 jaar
1 jaar

Begroting

V&W-rekening, balans in begrotingsjaar

1 jaar

Strategisch Vastgoed
Beleid

meerjarig strategisch en integraal kader voor
vastgoedsturing

10 jaar

2. Beheersen (tactisch en operationeel)
Budget

budget op (geaggregeerd) kostensoortniveau

maand, tertaal, jaar

Tertaalrapportage

Voortgang jaarplan. W&V-rekening t.o.v. begroting,
kasstromen

tertaal

Monitor/maandrapportage

leegstand, huurachterstand, mutatiegraad

Maand

Projectenvoortgang

voortgangsberichten

Maand

Scenario's

simulatie van scenario's t.a.v. markt,
prijsontwikkeling, economische parameters

1 jaar

Risicomanagement

1 jaar

Integriteitcode

1 jaar

Klokkenluiderregeling

1 jaar

3. Verantwoorden
Maandrapportage

Maand

Jaarverslag

voortgang bedrijfs- en dienstprocessen,
toelichting op afwijkingen en
Ontwikkelingen/trends
monitoring jaarplan, uitleg afwijking van
norm, marktontwikkelingen, verantwoording,
Ontwikkelingen interne zaken, W&V-rekening t.o.v.
begroting en kasstroom.
beschrijving van plan, kosten, risico's (financieel,
markt, procedureel)
zie tertaalrapportage

Treasuryrapport

liquiditeitsprognose, financiering, renterisico

Tertaal

Activiteitenoverzicht

activiteitenoverzicht voorgeschreven

Verslaglegging prestaties

rapportage over voortgang prestaties afgesproken
in prestatieafspraken
informatie t.b.v. prognoses en verantwoording aan
CFV en WSW
procedure voor huurders om klacht in te dienen

1 jaar opgenomen in
tertaal
1 jaar, hebben wij in
2016 niet gehad
1 jaar

Tertaalrapportage

Projectenoverzicht

dVi en dPi
Klachtenreglement
Participatiereglement

Tertaal

Tertaal
1 jaar

Doorlopend

wijze waarop bewonersorganisatie invloed
uitoefenen op beleid van Woonstichting Valburg
(informatie-, advies-en instemmingsrecht)

Doorlopend

toetsingskader met controlestappen in overleg met
accountant

Doorlopend

4. Toezicht houden
Interne controle
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Sturingsproduct

Inhoud

Termijn

RvC

bespreking tertaal, jaarrapportage, treasuryrapport
& projectoverzicht, opstellen van RvC-verslag

6 tot 8 maal per
jaar

Audit Commissie
Financiën RvC

rapportage over interne risicobeheersings- en
controlesystemen, naleving bevindingen accountant
en IC, kwaliteit financiële informatieverschaffing
rapportage over projectbesluiten en -voortgang,
risicobeheersings- en controlesystemen, kwaliteit
informatieverschaffing
rapportage over beoordelings- en
bezoldigingsbeleid
controle jaarrekening, tussentijdse controle,
specifieke opdrachten van RvC, managementletter

tertaal

Auditcommissie
Projectontwikkeling RvC
Remuneratiecommissie
RvC
Controle accountant

tertaal

1 jaar
1 jaar en periodiek

Rapportage WSW

1 jaar

Oordeelsbrief van
minister Wonen
Visitatie

1 jaar
4 jaar

Bijgewerkt per 31-12-2018

1 april 2019

De Raad van Commissarissen:
w.g. A.C. Koudijs, voorzitter
w.g. P.A.C. van Buul, lid
w.g. Th. R. van der Wal, lid
w.g. A.F.M. Hermsen, lid
w.g A.J.T.M. van de Pas, lid
w.g. M.F. Verbeek, lid
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BIJLAGE: AFKORTINGEN

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene Wet Gegevensbescherming

AW

Autoriteit Wonen

BT

Baker Tilly

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

DWO

Duurzaam Wonen Overbetuwe

ERP

Enterprise Resource Planning

FA

Financiële Administratie

HPB

Huurprijsbeleid

MJOB

Meerjarenonderhoudsbegroting

ML

Management Letter

MRH

Maximaal e Huurprijs

MV-box

Mechanische Ventilatie box

RvC

Raad van Commissarissen

SVB

Strategisch Voorraad Beleid

TD

Technische Dienst

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOV

Verkoop onder Voorwaarden

WHT

Wet op de Huur Toeslag

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WWS

Woning Waardering Systeem

ZAV

Zelf Aangebrachte Voorziening

AP

Annelore Pompen

CP

Cristel Peterse

FR

Frank Roelofs

IdH

Ineke den Hartog

MJ

Marc Jansen

MM

Mart Meiland

RS

Rob Swartjes

SV

Sietske Vrieling
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