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Leeswijzer

Beste lezer,

Dit jaarverslag heeft een structuur die past bij waar wij voor staan en hoe wij werken. Als
dienstverlenende en ondersteunende organisatie hebben wij oog voor sociaal-
maatschappelijke ontwikkelingen en de vraag van bewoners. Daar proberen wij in ons werk zo
goed mogelijk bij aan te sluiten.

Hoe wij dit doen is te lezen in dit jaarverslag. We beschrijven de in 2021 behaalde successen
en aandachtpunten op de doelen die wij ons gesteld hebben in het bedrijfsplan 2019-2022 en
het daar van afgeleide jaarplan voor 2021. Daarbij geven we waar nodig een toelichting en een
doorkijkje naar de toekomst. Tot slot is beschreven hoe wij dat organiseren en hoe onze
(interne) toezichthouders er tegenaan kijken.

Een legenda van gebruikte afkortingen treft u achterin dit jaarverslag.

Marc P.C. Jansen
Directeur Bestuurder
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Voorwoord
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Samen Goed Wonen

Kan je tevreden terugkijken op een jaar waarin weer meer woningzoekenden bij ons aanklopten, de
stijging van energieprijzen huurders in de problemen brengen en corona veel beperkingen en
gezondheidsproblemen gaf?  Mwah… Wij willen maar aangeven dat wij met gemengde gevoelens
terugkijken. Hadden we in het verleden meer woningen gebouwd en meer geïnvesteerd in isolatie van
woningen, hadden de huurders er nu wat beter voor gestaan. Vandaar ook dat wij afgelopen jaar
plannen hebben gemaakt om er een schep boven op te gooien. In plannen kan je niet wonen, maar we
hebben ze wel nodig. Het waren ook plannen om Hof van Zetten te bouwen, en sinds begin 2021 wordt
daar goed gewoond. Het waren ook plannen om 9 woningen in Oosterhout te isoleren en dat is goed
gegaan. We kunnen de volgende 150 woningen ook op die manier gaan doen.

We haalden goede beoordelingen in de huurderstevredenheid en dat lukt ons tegen de laagste
bedrijfslasten, in vergelijking met andere corporaties. Dat kan alleen maar dankzij een goed team van
collega’s, leden van de Raad van Commissarissen en bestuursleden van de huurdersorganisatie ‘t
Klokhuis. We geven elkaar waardering, we houden elkaar op koers en scherp en we hebben er plezier
in. Ook al was het ook afgelopen jaar meer vanuit huis dan ons lief was, door corona.
Dank daarom, aan dit team maar ook aan alle andere partners in ons uitgebreide netwerk met wie wij
ons inzetten voor samen goed wonen, ook weer in 2022!

Marc Jansen
Directeur Bestuurder

Zetten, 14 april 2022



  Woonstichting Valburg in statistieken - 2021 en 2020 naast elkaar
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Wat 31-12-2021 31-12-2020
Verhuurbare eenheden
inclusief: Zorgcentrum (aantal
eenheden)

Woonwagens
Woonwagenstandplaats
Garageboxen

1.157

-

4
5
9

1.234

74

4
5
9

Mutatiegraad (vrijgekomen woningen) 7,0% 10,2%

Aantal verhuringen 80 117

Gemiddelde kale huurprijs € 573,42 € 573,67

Woningzoekenden ingeschreven 6792 5.607

Aandeel naar huurprijsklasse:
Huurprijs goedkoop
Huurprijs betaalbaar
Huurprijs duur
Huurprijs duur boven huurtoeslaggrens

9,4%
81,0%
7,9%
1,7%

7,9%
75,0%
14,9%

2,3%

Gemiddelde WOZ waarde verhuurbare
eenheden (exclusief zorgcentrum)

€ 176.000
(1.148 eenheden)

€ 165.000
(1.151 eenheden)

Wat 31-12-2021 31-12-2020

Aantal personeelsleden
Aantal FTE

12
10,86

13
11,04

Fulltime/parttime 6/6 6/7

Mannen/vrouwen 6/6 6/7

Gemiddelde leeftijd in jaren 52,9 51,1

Gemiddeld dienstverband in jaren 18,5 17,0

Gemiddeld ziekteverzuim 0,5% 0,00%

Uitgaven voor opleidingskosten
(in procenten van de loonsom)

2,90% 2,19%

Volkshuisvestelijk

De organisatie
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1. Externe ontwikkelingen en feedback

Samen goed wonen

• Externe ontwikkelingen met impact op Woonstichting
Valburg

• Feedback van huurders
• Klachtenprocedures
• Overige feedback
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Externe ontwikkelingen en feedback
Landelijke ontwikkelingen met impact op WSV
Ontwikkeling Actie van ons
 Ook in 2021 heeft Corona veel invloed

gehad en beperkingen opgeleverd.
 In de dienstverlening is er gewenning, zoals aan het gesloten kantoor. We

werkten zoveel mogelijk vanuit huis. Wij hebben ons voorbereid op een
blijvende vorm van combinatie van werken vanuit kantoor én thuis. Zodra de
oproep "zoveel mogelijk vanuit huis werken" er af gaat, werken we op maandag
vanuit kantoor mede om de informele contacten te stimuleren.

 Tekorten aan bouwmaterialen en
bouwmensen stuwen prijzen omhoog

 Wij rekenen die in en houden nauwe contacten met onze leveranciers om er op
in te spelen

 De prijsstijging van bestaande
koopwoningen is met 21% in één jaar
ongekend. Er is een grote mismatch tussen
vraag en aanbod, zowel in de huur- als in de
koopsector.

 In ons SVB zetten wij in op naar verhouding forse groei (+10%), langer thuis
wonen en energietransitie. Wij breiden onze acquisities uit. We spreken met de
gemeente over het alsnog inzetten van flexwoningen. Het vervallen van de
verhuurdersheffing m.i.v. 2023 kan helpen om onze opgaven aan te kunnen.

 Uit onderzoek blijkt dat meer mensen
dakloos raken door scheiding of
geldgebrek. Bij jongeren tussen 18 en 30
zelfs verdrievoudigd.

 Vanuit de regio Arnhem vindt beleidsontwikkeling plaats voor daklozen.

 Een groep van 110 corporaties werkt naar
één landelijk woonruimteverdeelsysteem

 Wij volgen de ontwikkelingen en onderhouden/verbeteren intussen ons eigen
systeem dat aansluit bij de regionale huisvestingsverordening.

 Meer dan honderd gemeenten en
corporaties én huurdersorganisaties deden
medio 2021 een oproep aan politiek Den
Haag om de verhuurderheffing af te
schaffen.

 Op ons initiatief hebben de corporaties en gemeente in Overbetuwe de oproep
ondersteund.
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Externe ontwikkelingen en feedback
Landelijke ontwikkelingen met impact op WSV

Ontwikkeling Actie van ons
 250 woningcorporaties leveren een bijdrage

om de financiële problemen van
woningcorporatie Vestia structureel op te
lossen.

 In q4 is formeel Vestia gered. Ook wij hebben bijgedragen door ondermeer en
met name mee te werken aan een leningruil (overname van een “dure”
hoogrentende lening van Vestia, tegen een laagrentende lening voor Vestia).
Een mooie solidaire actie van de sector.

 De Europese Commissie (EC)
lanceerde het Fit for 55-pakket: een fors
wetpakket om de European Green Deal te
realiseren. De verwijzing naar ‘55’ staat
voor de nieuwe Europese klimaatwet waarin
uitgegaan wordt van een CO2 reductie van
55 procent in 2030.

 In ons "koersplan 2050" komen wij uit op CO2 neutraliteit in 2050 maar zullen,
tussentijds, wij de verhoogde ambitie in 2030 niet halen. Wij volgen de
wetgevingsdiscussie in Europa en NL en de gevolgen voor de gebouwde
omgeving.

 Aedes, ActiZ, VNG, Zorgverzekeraars
Nederland en de ministeries van BZK en
VWS slaan de handen ineen om komende
jaren meer dan honderdduizend extra
woningen te realiseren voor ouderen.

 Sinds 2013 (ontwikkeling van "KeuzeThuis-modelwoning" richten wij ons op
langer thuis wonen en groei van geschikte woningen voor ouderen. Wij slagen
ook in het verhuizen van ouderen.

 Landelijk wordt aandacht gegeven aan
"fake sociale huur" (verhuur door
commerciële verhuurders onder
huurgrens).

 Binnen onze gemeente hebben wij daar ook de vinger op gelegd, leidend tot
verdere definiëring van "sociale huur" en het aansturen op een gelijk speelveld
(waaronder minimaal 25 jaar verhuur onder de huurgrens).
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Externe ontwikkelingen en feedback
Provinciale en regionale ontwikkelingen met impact op WSV

Ontwikkeling Actie van ons
 In Woonkr8 verband loopt een

onderzoek naar de regionale Opgaven
en Middelen. De gebleken onbalans
(middelentekorten) wordt besproken.

 Het onderzoek is afgerond met een rapport dat naar provincie en gemeenten is
gestuurd. Hieruit blijkt een onbalans tussen opgaven en middelen. Er wordt nog
doorgerekend wat het effect is van het vervallen van de verhuurdersheffing op
deze balans, ook rekening houdend met extra opgaven.

 Netwerkvorming in Lingewaard en
Overbetuwe.

 In Juli is het vergelijkend onderzoek naar risicomanagement bij Gendt,
Waardwonen, Heteren en ons gepresenteerd. Dat biedt stof voor een vervolg
met elkaar en in de eigen organisatie.

 Met de drie corporaties is één subsidiebureau in de arm genomen;
 Op initiatief van Forte Welzijn en ons bouwen wij aan verbreding van de

samenwerking van beroeps- en vrijwilligersorganisatie in de gemeenten bij het
aangaan van maatschappelijke opgaven. Op 7 oktober vond een eerste brede
bijeenkomst plaats, die een vervolg krijgt in 2022.

Jaarverslag 2021



Externe ontwikkelingen en feedback
Gemeentelijke ontwikkelingen met impact op WSV

Ontwikkeling Actie van ons
 De gemeente werkt aan een Woonvisie,

met impact op de prestatieafspraken.
 In de prestatieafspraken spelen wij in op de uitgangspunten van de woonvisie.

 Met gemeente, huurdersorganisatie,
Vivare en Heteren vormen wij deze
maanden prestatieafspraken, voor het
eerst 4 jaar vooruit én met jaarafspraken
voor het eerstvolgende jaar.

 Wij hebben ons bod gedaan voor 1 juli en deze zijn gevoegd in de
plannen/ambities van gemeente, huurdersorganisaties en Vivare en
Woningstichting Heteren. December 2021 zijn de prestatieafspraken (t/m 2025)
ondertekend door partijen.

 De capaciteit bij de gemeente om
plannen te behandelen schiet te kort,
mede door de vele plannen.

 Zowel in Woonkr8 verband als gemeentelijk zoeken wij naar oplossingen.
 In casus wijzen wij de gemeente op vertragingen en zet de wethouder externe

capaciteit in.
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Externe ontwikkelingen en feedback
Feedback van Huurders

Reacties op collectieve acties

Onze actie Waardering Leerpunten

 Actie radiatorfolie, op initiatief van de
huurdersorganisatie.

 111 huurders
deden mee.

 Evaluatie volgt in T1 van 2022;

Naar aanleiding van een vraag over woningverkoop:
Hartelijk dank voor je snelle reactie en vooral duidelijke uitleg. Dat verdiend een compliment! Ik houd de website in de
gaten. Nogmaals dank en jullie ook een fijn pinksterweekend!

De dochter van een huurder die na 48 woonjaren is vertrokken.
En ook namens mijn schoonvader bedankt voor de hulp van al die jaren!

Een woningzoekende:
Ik wil jullie heel erg bedanken voor het mooie nieuws wat jullie mij hebben gegeven. Ik ben intens gelukkig en enorm
dankbaar voor deze woning. Hierdoor maken jullie ons leven heel veel gemakkelijker en mooier.

Quotes van huurders:
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Externe ontwikkelingen en feedback
Feedback van Huurders

Jaarverslag 2021

Klachtenprocedures

Dialoogsessies & huurderspanel

Door de coronamaatregelen zijn de dialoogsessies “Even buurten” niet opgestart. Er zijn ook geen vragen voorgelegd aan het
klantenpanel: het vergt relatief veel tijd en levert zowel kwantitatief als kwalitatief (te) weinig op. We nemen daarom afscheid van
het klantenpanel als middel om feedback op te halen. Met ingang van 2022 gaan we met behulp van KWH feedback ophalen over
de volgende processen: nieuwe verhuringen, vertrokken huurders, reparatieverzoeken, onderhoud, algemene dienstverlening.
Zie ook: Doel 1 in Jaarplan: Huurderstevredenheid

Soort Aantal Toelichting & Leerpunten
Huurcommissie 1 Na uitspraak van de huurcommissie, is de bewoner in “verzet” gegaan. De bewoner was

het niet eens met de uitspraak. Het verzet is door de huurcommissie ongegrond
verklaard.

Klachtencommissie 1 Een bewoner heeft direct de klachtencommissie benaderd, zonder dat wij deze bewoner
hadden gesproken (conform onze klachtenprocedure). In goed overleg hebben
we alsnog met de bewoner afspraken gemaakt. Zijn klacht is door Woonstichting
Valburg gegrond verklaard en afgehandeld



Externe ontwikkelingen en feedback
Feedback van Huurders

Overige feed-back

Uit de (telefonische) gesprekken van studenten (project Woonadviseurs) met huurders > 75 jaar

Twee jaar geleden is onze badkamer vernieuwd, we zijn hier erg tevreden mee.

Mevrouw vindt het niet prettig dat de schilders die in de hele wijk bezig zijn alle spullen dumpen voor haar huis.

Ze heeft een goede buurt met leuke buren die haar helpen als dat nodig is.

Meneer gaat expres 4 x per week ‘s avonds naar de winkel omdat hij dan onder de mensen komt

Mevrouw woont al meer dan 50 jaar met plezier in haar huis en wil hier zo lang mogelijk blijven wonen.

Bewoners Hof van Zetten

We hebben een top appartement. Niks op aan te merken. Alleen de gangen naar het appartement zijn niet leuk. Net alsof je in
een ziekenhuis loopt.
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2. Jaarplan – Doelen, Doorlopende processen, ongeplande acties

Samen goed wonen

• Jaarplan doel 1: Huurderstevredenheid
• Huurderstevredenheid: Doorlopende processen - Woonoverlast
• Huurderstevredenheid: Doorlopende processen - Woningen bij de tijd houden

• Jaarplan doel 2: Verduurzaming en betaalbaarheid
• Verduurzaming & betaalbaarheid: Niet geplande, vermeldenswaardige acties
• Jaarplan doel 3: Geschikte woningen
• Geschikte woningen: Doorlopende processen: - verhuren en verkopen
• Geschikte woningen: Ongeplande acties

• Jaarplan doel 4: Organisatieontwikkeling
• Organisatieontwikkeling: Doorlopende processen - Netwerken & samenwerken
• Organisatieontwikkeling: ongeplande acties
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Doel 1 in Jaarplan: Huurderstevredenheid

Successen

Strategie 1: De technische staat van de woning wordt beter afgestemd op de woonbehoefte van de huurder

 Er wordt dit jaar geen workshop georganiseerd samen met
ketenpartners (zie 1.1.1.) wat tot doel heeft tot
doorgevoerde verbeteringen in de samenwerking

 Periodieke overleggen met ketenpartners vinden wel
plaats waarbij verbeteringen in de samenwerking een vast
agendapunt is.

 We zijn in oktober 2021 lid geworden van KWH om te
komen tot gestructureerde en afgestemde acties voor het
ophalen en verwerken van feedback van huurders
KWH gaat voor ons met ingang van 2022
huurderstevredenheid meten op de volgende processen:
onderhoud, reparaties, nieuwe verhuringen, vertrokken
huurders en algemene dienstverlening.
(Zie ook strategie 2).

 Het huurderstevredenheidsonderzoek moet ons inzicht
geven in wat bij onderhoud en reparaties voor de huurders
goed gaat en waar het beter kan. Deze uitkomsten worden
bij de periodieke overleggen gedeeld met onze
ketenpartners. Zodat processen/kwaliteit waar nodig zullen
worden verbeterd.

 Bewoners die hun intrek hebben genomen in een
mutatiewoning zijn na 3 maanden (T1) positief over het
verlopen proces en over de woning.

Vanwege de positieve reacties van de nieuwe bewoners en
de geringe verbeterpunten wordt deze nazorg bij
mutatiewoning niet meer uitgevoerd.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Doel 1 in Jaarplan: Huurderstevredenheid
Successen

Strategie 2: De dienstverlening wordt beter afgestemd op de behoefte van de huurder

 We zijn in oktober 2021 lid geworden van KWH om te
komen tot gestructureerde en afgestemde acties voor het
ophalen en verwerken van feedback van huurders.
Samen met KWH is een aanpak vastgesteld. KWH gaat
voor ons met ingang van 2022 huurderstevredenheid
meten op de volgende processen: onderhoud, reparaties,
nieuwe verhuringen, vertrokken huurders en algemene
dienstverlening.

 Het huurderstevredenheidsonderzoek moet ons inzicht
geven in wat voor de huurders goed gaat en waar het
beter kan. Het is een nulmeting van waar we nu staan
maar ook een instrument om de knoppen te vinden(en
benutten) waaraan wij succesvol kunnen draaien om
huurderstevredenheid te vergroten.

 Woningzoekenden krijgen als zij reageren op een
woning digitaal een standaard bericht. Er zijn 2
verschillende berichten:
- voor passende woningzoekenden met korte informatie
over de vervolgprocedure;
- voor niet passende woningzoekenden met daarin
redenen waarom iemand niet passend is.

 Het bericht zou meer duidelijkheid moeten geven over wat
woningzoekenden kunnen verwachten. Toch komen er nog
geregeld vragen binnen van woningzoekenden.
Aandachtpunt is daarom nog wat voor soort vragen we
krijgen en hoe we die kunnen voorkomen.

 De website homepage bevat een digitale eyecatcher
voor het uitlichten van bijzondere acties, aanbiedingen,
diensten, projecten.

 Het verdient aanbeveling om de eyecatcher “bewegend” te
maken zodat 3 (of meer) bijzondere dingen voorbij kunnen
komen. Aandachtpunt voor 2022.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Doel 1 in Jaarplan: Huurderstevredenheid

Successen

Strategie 2: De dienstverlening wordt beter afgestemd op de behoefte van de huurder

 De communicatietool van Cegeka om
huurderstevredenheid te volgen wordt niet met Cegeka
ontwikkeld. Wij gaan KWH inzetten.
Met Cegeka is het gesprek aangegaan over andere pilots.

 De inzet van KWH willen wij inpassen in onze
werkprocessen.

 De KWH metingen willen wij gebruiken vanuit gestelde
doelen, leren en verbeteren.

 "Service excellence" is dit jaar niet vertaald naar plannen.
Wij verschuiven dat naar 2022.

 In 2022 hopen wij meer marketing kennis in huis te
hebben, door invulling van de vacature van Sociaal
Wonen Makelaar.

 Communicatie: twee keer hebben we statushouders
een brief gestuurd in hun eigen taal. Vertaald via google
translate en/of deepl. Erin gezet dat het om een vertaalde
brief ging waar geen rechten aan ontleend kunnen
worden.

 Als mensen de post niet openen, hebben vertaalde brieven
geen nut en zullen we andere maatregelen moeten nemen.

 Niet iedereen is hier enthousiast over omdat wij
de brieven zelf niet kunnen lezen en omdat het
de statushouders niet stimuleert om Nederlands te
leren.

 Betalingsmogelijkheden: drie huurders konden naar
eigen zeggen niet anders betalen dan door de huur te
komen pinnen op kantoor. Sinds Corona komen zij niet
meer. Door de sluiting van kantoor ivm corona hebben
deze huurders toch een manier gevonden om de huur
anders te betalen.

 Reflectiepunt: blijven wij voldoende open staan voor
huurders die op kantoor willen betalen of informatie/service
van ons nodig hebben? Misschien vinden ze een praatje
fijn of biedt het structuur?

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Doel 1 in Jaarplan: Huurderstevredenheid
Successen

Strategie 2: De dienstverlening wordt beter afgestemd op de behoefte van de huurder

 Senioren oriënteren zich op comfortwoningen door via
onze website de nieuwe projecten in de gaten te houden,
telefonisch informatie bij ons in te winnen en het
vrijkomende aanbod te bekijken.

 De woonadviseurs attenderen huurders vanaf 60 jaar op
onze website en de nieuwbouwprojecten.

 Actuele kaarten per dorp op onze site zetten waar
senioren zich vooraf op passende comfortwoningen
kunnen oriënteren, is financieel een te grote stap.

 Service: Huurders die aangegeven hebben,
geïnteresseerd te zijn in comfortwoningen, krijgen een
mail als er een comfortwoning vrij komt.

 Sommige huurders begrijpen de mail niet en denken dat ze
een woning aangeboden krijgen.

 Brandveiligheidsbewustzijn is binnen de organisatie
verhoogd.

 Samen met de brandweer en de bewonerscommissie heeft
de werkgroep een wooncomplex bezocht en doorlopen op
risico’s brandveiligheid. Daarnaast zijn de risico’s in kaart
gebracht. Het plan van aanpak is niet vastgesteld in 2021
maar doorgeschoven naar 2022.

 Het doel is om in 2025 het veiligheidsbewustzijn te
verhogen. In 2021 zou het plan van aanpak vastgesteld
worden. Hierbij zijn alle risico’s van gebouwen en
gebruikers in kaart gebracht.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Doel 1 in Jaarplan: Huurderstevredenheid

Successen Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Strategie 3: Versterking van samenwerking met partners om sociale problematiek beter aan te pakken

 Op basis van een positieve evaluatie is het contract met
Buurtbemiddeling weer voor 5 jaar verlengd.

 Het tuinbeleid is geëvalueerd en aangescherpt.
Er zijn 21 bewoners thuis bezocht met het verzoek om de
tuin op orde te brengen. 19 bewoners hebben hier gevolg
aan gegeven. Bij 2 bewoners is meer aan de hand, zij
kampen met meerdere problemen. Deze bewoners zijn
doorgezet naar hulpverlening via het Sociaal Team van
gemeente Overbetuwe.

 Het proces wordt bij bewoners met structurele problemen
verkort zodat we sneller tot het gewenste resultaat komen.
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Doel 1 in Jaarplan: Huurderstevredenheid

Successen Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Strategie 3: Versterking van samenwerking met partners om sociale problematiek beter aan te pakken

 Samen met Forte Welzijn is een eerste, geslaagde
netwerkbijeenkomst gehouden voor maatschappelijke
organisaties in Lingewaard en Overbetuwe. Deze krijgt
een vervolg in 2022. We werken de fases van een
samenwerkingsproces af (zie hiernaast).

 Aanwezigen delen de gedachte dat de “domeinen” open
gebroken zouden moeten worden om maatschappelijke
vraagstukken gezamenlijk op te pakken, met de focus op
maatschappelijke impact.

 Actief-Erop-Af: wij blijven zelf de slepers bellen om te
proberen tot een betalingsregeling te komen. Via Actief-
Erop-Af was het geen succes.

 De slepers hebben we 1 keer doorgegeven aan Actief-
Erop-Af. De medewerkers gingen er actief mee aan de
slag. Vervolgens moesten wij de huurders bellen om
alsnog uitleg te geven of de betalingsregeling aan te
maken die was toegezegd, maar bij ons werd geweigerd.
Dubbel werk met te weinig resultaat.

 VVE’s: in samenwerking met een opbouwwerker van
Forte Welzijn, is een impuls gegeven aan de sfeer en
ontmoeting in de VVE Molenhoekplein in Valburg.

 Het VVE beleid is geëvalueerd. Het in gesprek gaan met
VVE’s is vooralsnog niet gelukt.
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Doel 1 in Jaarplan: Huurderstevredenheid

Successen Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Strategie 3: Versterking van samenwerking met partners om sociale problematiek beter aan te pakken

 Hart voor Oosterhout: In december keurde het College
van B@W de gebiedsvisie Hart van Oosterhout goed.

 De gemeenteraad behandelt de gebiedsvisie in februari
2022.

 In dit plan is ook ruimte voorzien voor 30% sociale
woningbouw door ons. Het dorpshuis komt in de kerk.

 Voor de herontwikkeling van De Wanmolen loopt de
planvorming in samenwerking met diverse potentiële
gebruikers. Verwachting is dat er eind T1 2022 een
afstemming is gevonden tussen gemeente (juridisch
eigenaar) en het dorp/gebruikers.
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Niveaus van aandacht:

Het aantal overlastmeldingen is met 3 gedaald ten opzichte
van het 2e tertaal. Crisis van 0 naar 1. Medium van 11 naar
13. Small van 45 naar 39. (Totaal 53) Meldingen blijven er 2
jaar in staan, als het rustig is halen we zaken van de lijst af.
Deze meldingen betreffen vaak overlast op verschillend
gebied, geluid, stank, burenconflicten, tuinonderhoud etc.

Voor 3 zaken is een advocaat ingeschakeld. In 2 gevallen is
dat omdat bij ons bekend is dat deze mensen niet het
hoofdverblijf in hun gehuurde woning hebben. In 1 zaak
hopen we de jarenlange overlast een halt toe te roepen met
behulp van de rechter.

Aan het eind van 2020 noteerden we nog 9 huurders puur
voor het slechte onderhoud van hun tuin. Het tuinbeleid heeft
in 2021 zijn vruchten afgeworpen want nu staan er 2 huurders
genoteerd puur voor de tuin. Misschien hadden huurders door
corona meer tijd voor de tuin? Laten we ervan uitgaan dat zij
de tuin blijven onderhouden zodat ze volgend jaar niet
opnieuw op de lijst komen te staan.

In december trof de politie in één van onze woningen
onverwacht een wietplantage aan. De bewoners wonen niet
meer in de woning.

Bestuurders Directie

Casus regisseur

Woonconsulent,
Wijkagent, Hulpverlening

Buurtbemiddeling
Buurtpreventie

Small: 39

Crisis PPP

Niet willen en wel/niet
kunnen

Wel willen en niet
kunnen

Wel willen en kunnen

Gedrag Hoeveelheid
woonoverlast Uitvoerders Risico

Toelichting

Huurderstevredenheid: Doorlopende processen - Woonoverlast
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Huurderstevredenheid: Doorlopende processen - Woningen bij de tijd houden

Successen

Planmatig Onderhoud

 Al het schilderwerk is in de eerste helft van het jaar
afgerond.

 Er zijn 128 klimaatinstallaties vervangen (89 cv-
ketels, 17 mv boxen en 22 WTW-units).

 De aanbesteding t.b.v. een nieuw onderhoudscontract
voor klimaatinstallaties is afgerond.

 Vanwege Corona en ook de huidige overspannen markt
zijn er een aantal werken (planmatig onderhoud) een
paar maanden doorgeschoven. Deze worden begin
2022 uitgevoerd.

 In 2021 is 96% van de begroting aan kosten gemaakt.
Het planmatig onderhoud bestaat uit verschillende
onderdelen (zie figuur hiernaast). Binnen deze
onderdelen zien we verschil in begroting en werkelijke
kosten.

 Op de post Groot Onderhoud Binnen (badkamers,
keukens en toiletrenovaties bij zittende huurders) is
€ 90.000 meer geboekt dan begroot. Een renovatie in
een bestaande woning is huurder gedreven, vooraf is
niet 100% te plannen hoeveel renovaties BKT er
uitgevoerd zullen worden en wordt een gemiddelde van
de afgelopen jaren aangehouden.

 Op de post Planmatig Onderhoud is in 2021 bijna
€ 200.000 minder geboekt. Dit heeft te maken met
dakwerkzaamheden die doorgezet zijn naar 2022.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Jaarverslag 2021



Huurderstevredenheid: Doorlopende processen - Woningen bij de tijd houden
Successen

Mutatieonderhoud
 Bij 90 woningen zijn er mutatiewerkzaamheden

uitgevoerd (en geboekt).
 Renovaties: Er zijn 34 badkamer renovaties, 32

keukenrenovaties en 30 toiletrenovaties uitgevoerd
(hiervan 33% tijdens mutatiewerkzaamheden
uitgevoerd).

34                    30               32

 Bij 10% (landelijk getal) kan asbest in tegellijm
voorkomen. Dit betekent dat bij elke badkamer en
keuken (<1993) een extra asbestinventarisatie zal
moeten plaatsvinden.

 Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er dit jaar veel
woningen (+25%) waar veel mutatieonderhoud
uitgevoerd is. Het uitvoeren van het doorstroombeleid bij
de nieuwbouw Hof van Zetten, heeft geresulteerd in
mutatie van meer woningen waarin huurders lang (30-40
jaar) hebben gewoond en dus gemiddeld meer
mutatiekosten dan begroot.

Reparatie onderhoud
 Er zijn 1055 reparatieverzoeken gemeld bij

Woonstichting Valburg (0,91 rep.verzoek/vhe).
KWH geeft aan dat corporaties gemiddeld 1 verzoek
per jaar, per woning krijgen.

 Het aantal reparatiebonnen is gestegen t.o.v. 2019 en
2020. Dit vanwege het uitstellen van planmatig onderhoud
bij bepaalde woningen (dit onderhoud wordt meegenomen
bij renovatieprojecten). De aard van de reparatieverzoeken
is divers, geen specifieke onderdelen die hier uit springen.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Doel 2 Jaarplan: Verduurzaming & Betaalbaarheid
Successen

Strategie 1: We doen minimaal wat in het klimaatbeleid van de Rijksoverheid voor de gebouwde omgeving wordt vastgesteld.
In de bestaande voorraad zetten wij in op het terugdringen van de warmtevraag

 Verduurzaming van ons woningbezit binnen VVE’s
vergt meer aandacht. We streven ernaar om in 2022 in de
ALV’s per VVE een concreet voorstel voor
verduurzamingsmaatregelen neer te leggen waar leden
over kunnen stemmen.

 De Europese Commissie verhoogt de ambities ook voor
de gebouwde omgeving.

 Ons Koersplan voorziet niet in 55% reductie van CO2
uitstoot in 2030, wel in CO2 neutrale woningen in 2050.

 Het Strategisch Vastgoed Beleid (SVB) is in T1
vastgesteld. Hierin is ook onze koers naar een CO2
neutrale voorraad in 2050 verwerkt en doorgerekend.

 In het SVB wordt ook uitdrukkelijk de mogelijkheid tot
bijsturing genoemd.

 2 van de 5 huurwoningen in nieuwbouwplan Tuyn van
Limes zijn eind 2021 opgeleverd. De overige 3 woningen
volgen in maart 2022. Alle woningen in dit plan in Herveld
zijn nul op de meter, ook de koopwoningen. Een mooie
duurzame wijk in een groene omgeving.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Doel 2 Jaarplan: Verduurzaming & Betaalbaarheid
Successen

Strategie 2: Met behulp van (verduurzamings)maatregelen verbeteren we het wooncomfort en houden we woonlasten beter beheersbaar

 Renovatieproject Iso9Wick in Oosterhout is eind 2021
opgeleverd. Negen woningen zijn geïsoleerd in de pilot
voordat we 150 woningen gaan aanpakken. De huurders
zijn ondanks de overlast, zeer tevreden.

 De eindevaluatie van deze pilot vindt plaats in 2022.
 Verdeling investering in onderhoudskosten en

investeringskosten is bij deze woning conform BDO-lijst
uitgekomen op 49% onderhoud en 51% investering (in de
begroting was de verdeling 40%-60% opgenomen).

 De vorming van een woonlastenbeleid wordt in het
eerste kwartaal van 2022 afgerond.

 Evaluatie van de nieuwbouw Hof van Zetten is afgerond
m.b.t. nul op de meter.

 Bij 15 van de 17 woningen wekken de zonnepanelen
voldoende energie op. Bij 2 woningen is dit nog
onvoldoende. Voor deze 2 woningen worden
verbeterplannen uitgewerkt om de opbrengst te gaan
verhogen.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Jaarverslag 2021



Verduurzaming & betaalbaarheid: Ongeplande acties

Successen

Ontwikkeling EPV model

 Wij hebben gesprekken gevoerd met ministerie van
binnenlandse zaken en Aedes over onze inzichten met
betrekking tot EPV wetgeving. Er wordt dus achter de
schermen gewerkt om een verbetert EPV model te
ontwikkelen.

Actie gratis Radiatorfolie

 In samenwerking met huurdersorganisatie ‘t Klokhuis
werd eind 2021 een actie bedacht om huurders te helpen
met energiebesparing door hen gratis radiatorfolie aan
te bieden.

 In T1 2022 zal evaluatie van deze actie plaatsvinden.  Voor 100 huurders werd in januari 2022 gratis radiatorfolie
beschikbaar gesteld. Bewoners van woningen met de
laagste labels kregen voorrang op woningen met betere
energielabels. Uiteindelijk krijgen alle 111 aangemelde
huurders een pakket folie.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Doel 3 Jaarplan: Geschikte woningen

Successen

Strategie 1: Huurders kunnen langer thuis blijven wonen

 Veldzicht Zetten: er is draagvlak ontstaan bij
gemeente, 2 CPO's en WBVG om met de ontwikkelaar
(combinatie van Dijkhof Bouw en Mecus) Veldzicht te
ontwikkelen. Woonstichting Valburg heeft met Dijkhof en
Mecus een intentieovereenkomst getekend voor de
verkoop van de grond.

 Onze rol (verkopen van grondpositie en investeerder in
sociaal vastgoed) vasthouden.

 Business case met behoud van maatschappelijke
waarden.

 Wij hebben ongevraagd een schets ingediend bij de
gemeente om woningen te ontwikkelen op de locatie van
de leegstaande gymzaal aan het dorpsplein in Herveld.

 Dit is een van de acties om de oplopende druk naar meer
sociale huurwoningen over het voetlicht te brengen.

 Hoge Hof Herveld: het project Hoge Hof loopt volgens
planning. De samenwerking met de aannemer en
Driestroom is (zeer) positief. Er is geen zienswijze
ingediend, de gemeente heeft ons complimenten gegeven
over onze participatie met de buurt. Het bestemmingsplan
is onherroepelijk.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Doel 3 Jaarplan: Geschikte woningen
Successen

Strategie 1: Huurders kunnen langer thuis blijven wonen

 ‘t Kriekske in Valburg. Een nieuwe tak van sport was de
verhuur via een leegstandsbeheerder van 4 ruimtes aan
urgent woningzoekenden die bij ons ingeschreven
stonden. De woningzoekenden zijn gescreend door de
leegstandsbeheerder Oranje Steengoed. Binnen 3
maanden zijn de 4 ruimtes verhuurd aan geschikte
kandidaten.

 Nieuwbouw project Tuyn van Limes in Herveld.
Wij mochten huurders voordragen voor de vrije sector.
Daardoor konden 2 huurders van ons doorstromen. Een
woningzoekende die zichzelf héél urgent vond en ons
regelmatig belde en mailde ‘kreeg’ ook een vrije sector
woning. Wij hebben 5 sociale woningen van het plan
gekocht. Twee ervan aan de Kweepeer zijn verhuurd,
waarvan 1 aan huurders van ons. Drie andere woningen
aan de Valkappel worden in 2022 verhuurd.

 Project Wouterplasstraat: mondeling is er met
Gemeente Overbetuwe overeenstemming over de koop
van de grond voor de bouw van 4 senioren woningen.
Onderzoeken voor het bestemmingsplanherziening zijn
uitgevoerd.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Doel 3 Jaarplan: Geschikte woningen

Successen
Strategie 1: Huurders kunnen langer thuis blijven wonen

 Grintpad in Herveld: De Raad van State heeft
een bezwaarmaker in het gelijk gesteld. De
ontwikkeling van dit project waarin wij 9 nultreden-
woningen voor senioren “turn-key” zouden afnemen ligt
nu stil.
De gemeente onderzoekt of het project nog kans
van slagen heeft. Wij blijven aangeven dat wij het
project zeer wenselijk vinden. Onze invloed is op dit
moment beperkt.

 Aanpassingen voor langer thuis wonen zoals genoemd in
het SVB worden op aanvraag en bij mutaties uitgevoerd. In
2021 is er bij 9 woningen een 2e toilet aangebracht, er zijn 3
badkamers vergroot en er is 1 buitenberging geplaatst.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Strategie 2: Herijken van het SVB op woningbehoefte

 Hier SVB 2021 t/m 2030 is vastgesteld en voorziet in een
groei van de voorraad met 10%. Daarnaast willen we het
aantal comfort woningen voor 60plussers met 47% laten
toenemen.

 Het verkoopbeleid blijft gelijk aan wat het was, slechts op
detailnivo zijn een paar veranderingen aangebracht.



Geschikte woningen: doorlopende processen
Successen

 Statushouders: de taakstelling vanuit de gemeente richt
zich op het aantal personen dat gehuisvest moet worden,
niet het aantal woningen. Mensen die herenigd worden
met familie tellen mee voor de taakstelling. De
taakstelling voor de gemeente Overbetuwe is 67
personen dit jaar. Ze vragen ons 20 personen hiervan te
huisvesten.
In oktober hebben we een gezin van 4 personen kunnen
helpen, nu hebben we 11 statushouders gehuisvest. De
gemeente heeft ook statushouders bij particuliere
huisvesting ondergebracht, deze mensen zijn “verdeeld”
over de corporaties. Na afstemming met de gemeente
moeten wij dit jaar nog 4 mensen huisvesten om de
taakstelling te halen.
Daarnaast ligt er de vraag van het ministerie of we boven
de taakstelling willen gaan zitten om de overvolle AZC’s
te ontlasten. Die tellen dan alvast mee voor de
taakstelling van volgend jaar. We hebben intensief
contact gehad met de gemeente, over de mensen die zijn
toegewezen aan de gemeente Overbetuwe. Hier zitten
grote gezinnen bij; 6 tot 8 personen. Hier gaan we in de
toekomst bij onze projecten rekening mee houden. W

oni
ng
en

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Geschikte woningen: Doorlopende processen
Successen

 Huisvesting statushouders: De taakstelling om 20
personen te huisvesten is niet gehaald en we hebben
niet kunnen voldoen aan de Opstapregeling. We zetten
alles op alles om dit in 2022 recht te zetten.

 Opstapregeling. Met de gemeente is afgesproken dat
wij 2 woningen per jaar beschikbaar stellen voor de
Opstapregeling. Deze regeling helpt mensen aan een
woning die uitstromen uit begeleid wonen. Tot nu toe
hebben wij nog geen woning beschikbaar kunnen
stellen omdat deze mensen meestal in Elst willen
wonen (ze komen dan bij Vivare op de wachtlijst). We
hebben nu mensen bij ons op de wachtlijst staan en
hopen dat daar binnenkort een geschikte woning voor
vrij komt. Zowel qua eisen die de mensen stellen, als
de passendheidstoets.

 De taakstelling vanuit de gemeente richt zich op het aantal
personen dat gehuisvest moet worden, niet het aantal
woningen. Mensen die herenigd worden met familie tellen
mee voor de taakstelling.

 Zie ook vorige pagina.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Geschikte woningen: Doorlopende processen
Successen

Verhuisbeleid 60-plussers:
 In 2020 zijn 12 doorstromers verhuisd naar het Hof

van Zetten en 5 naar andere comfortwoningen.
 In 2020 zijn er 5 comfortwoningen aan doorstromers

verhuurd.

 Huurders hebben veel belangstelling voor
nieuwbouw. Van de 17 sociale woningen in het Hof
van Zetten zijn er 12 aan doorstromers verhuurd, dat is
70,5%. Daarmee hebben we onze doelstelling van 40%
ruimschoots gehaald. Er zijn belangstellenden
afgehaakt. Door mensen ruim van tevoren mee te
nemen, zo mogelijk in persoonlijke gesprekken, kunnen
we een nog hogere score bereiken. Dat is belangrijk
voor de projecten waar we nu mee bezig zijn.

 Er is veel vraag en interesse naar nieuwbouwprojecten.
 Het netwerken met de gemeente kan beter. Een traplift

aanbrengen bevordert het verhuizen niet. Vanwege
privacyregels geen informatie delen over het hoe en
waarom bevordert het begrip en de samenwerking niet.

 Ons verhuisbeleid is gedeeld met de medewerkers van
WMO en andere organisaties waarmee we
samenwerken, een opfrisbeurt kan geen kwaad.

 Ons SVB-beleid om een 2e toilet op de verdieping aan
te brengen in het kader van de kwaliteit en langer thuis
wonen is goed te begrijpen maar kan het verhuizen
naar een comfortwoning minder noodzakelijk maken.

 We bellen naar mensen die aangegeven hebben te
willen verhuizen. Zij stellen eisen, zijn niet altijd
geïnteresseerd in de comfortwoning die vrij komt.

 Het onder de aandacht brengen van dit verhuisbeleid
bij huurders die het betreft kan actiever.

 In 2016 zijn we begonnen met verhuisbeleid voor 60-
plussers. We wisten dat het moeilijk zou zijn om mensen
op leeftijd te verleiden te verhuizen.

 In 2020 zijn we begonnen met het Project Fijn Wonen
(voorheen Project woonadviseurs) om o.a. dit beleid bij de
huurders te bespreken. Door corona kwam het niet goed
van de grond. Eind 2021 komen de bezoeken, bij de
huurders ouder dan 60 jaar, met zo’n 15 gesprekken
enigszins op gang.

 Het verhuisbeleid en het Project Fijn Wonen wordt via ons
Woonjournaal, onze website en sociale media regelmatig
onder de aandacht gebracht.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Geschikte woningen: Ongeplande acties

Successen

SVB 2021-2031 in beeld voor externen

 Het SVB 2021-2031 is in samenwerking met ontwerper
MarkItZero op A3 formaat in beeld gebracht. Onze
doelen en acties zijn duidelijk en aansprekend
weergegeven. Het document nodigt uit om te kijken naar
wat wij in de komende 10 jaar willen bereiken.

 Op de website kan worden doorgeklikt op de
verschillende doelen. Hier wordt ook in woorden nadere
uitleg gegeven.

Lening WSW ingezet voor Tuyn van Limes

 We hebben in goed overleg met het WSW een lening af
kunnen sluiten van € 1,5 mln met een laag
rentepercentage. Dit geld is ingezet voor de aankoop
van 5 woningen in project Tuyn van Limes.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Geschikte woningen: Doorlopende processen - Verhuren en verkopen
Successen

Verhuurproces
 In 2021 zijn er 85 huurcontracten beëindigd. Eén door een

vonnis voor ontbinding van de huurovereenkomst. We
hebben 80 woningen verhuurd. Achttien minder dan het
gemiddelde van 98. Er zijn woningen verkocht en er is een
overloop naar 2022. De woningmarkt is nauwelijks geraakt
door corona. De vraag naar woningen is onverminderd
hoog gebleven. DNB geeft aan dat de woningmarkt
oververhit is en dreigt vast te lopen. In het licht hiervan
hebben wij het niet slecht gedaan (zo is de doorstroom in
de regio gemiddeld 5% tegen 7% bij ons).

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Verkopen
 Er zijn in 2021 5 huurwoningen verkocht, waarvan 2

aan zittende huurders en 1 aan een huurder van ons die
daarmee doorstroomde van een huurwoning naar een
koopwoning.

Jaarverslag 2021



Doel 4 Jaarplan: Organisatieontwikkeling
Subdoel 4.1: Versterking van de bedrijfsvoering & zorgen dat de organisatie gewenste ambities kan realiseren

Successen

Strategie 1: Borging van ons werk door extra aandacht voor de planning en controle cyclus en het sturen op resultaten

 Datakwaliteit is verbeterd doordat
bouwkundige gegevens en installaties per woning zijn
vastgelegd in DE-online. (4.1.1.1)

 De ontwikkeling van datakwaliteit en -vaardigheid heeft
na de eerste 2 proeven een vervolg gekregen met 5
datasets die verbeterd gaan worden.

 Vastlegging en beheren van deze datakwaliteit moet nog
in de processen worden vastgelegd. E.e.a. middels
afspraken met ketenpartners.

 Wij volgen de stappen die Aedes heeft geadviseerd

 Op 7 juni hielden wij met alle collega’s een workshop
onder de titel “Ik kan kiezen”. Vanuit het perspectief van
de rapportage over “De corporatie van de toekomst”. In
de daarop volgende gesprekken tussen directeur en
medewerker onder de titel “een leven lang leren” bleken
er nieuwe ideeën opgepikt te zijn over vervolgstappen in
de eigen loopbaan.

 Dreamfactory is gecontracteerd om middels een
organisatie brede training “Sterk in Samenwerk” onze
netwerkskills te verbeteren. Deze training zal
plaatsvinden in 2022

 Om ons te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie is er
een werkgroep gevormd. Deze werkgroep heeft
onderzoek gedaan naar verschillende netwerk
organisaties. Hierbij is het plan van aanpak opgesteld om
kenmerken van een netwerkorganisatie te implementeren
in de organisatie. Door de training zullen netwerkskills
van medewerkers worden verbeterd.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Doel 4 Jaarplan: Organisatieontwikkeling
Subdoel 4.2: ontwikkelen naar een netwerkorganisatie

Successen
Strategie 2: Ontwikkelen van ondersteunende middelen en organisatievorm

 Het vastgestelde SVB 2021-2030 is verwerkt/ ingevoerd
in DE-Online zodat monitoring plaats kan vinden.

 Per woning is in DE-Online aangegeven wat de SVB
strategie is. Deze is voor iedereen binnen de organisatie
inzichtelijk.

 De ingerichte servicekostenafrekening in DE-Online
moet nog getest worden.

 De looptijd van de servicekosten is van 1 juli 2021 t/m 30
juni 2022. We zijn per 1 juli 2021 gestart met het op de
juiste wijze invoeren van de servicekosten. Om een beter
beeld te krijgen is het doelmatiger om de servicekosten
voor een ½ jaar in te voeren en dan pas te testen.

 Het mutatieproces is inzichtelijk in Teams. Iedereen kan
per woning op elk moment zien in welke fase van het
mutatieproces we ons bevinden.
Daarnaast wordt het mutatieproces gedigitaliseerd zodat
het verwerken van een mutatie efficiënter en zonder
papier verloopt.

 Volledig papierloos is niet bereikt. We geven bij verhuring
nog een papieren kopie van de huurovereenkomst met
daaraan toegevoegd relevante informatie voor huurders.
Als dit alles digitaal wordt toegestuurd via zynyo is het
bestand te groot. Wij merken ook dat huurders graag een
“tastbaar” document in handen krijgen.

 Het proces is omslachtiger (meer handelingen nodig) en
daarmee tijdrovender dan voorheen.

 We “ontmoeten” nieuwe bewoners niet meer, krijgen geen
indruk van elkaar. Het creëert afstand terwijl een
aanzienlijk deel van onze doelgroep juist baat heeft bij
direct contact ter verduidelijking van ons werk en
werkwijze.

 Wij zien de overgang naar een (meer) digitaal proces
deels als "kinderziektes". Voor het overige (de huurder
kennen) trachten wij de nadelen van een digitaal proces
te compenseren.

 Voor het tuinbeleid zijn de (standaard)brieven verbeterd
zodat lezers beter begrijpen wat van hen wordt verwacht.

 De brieven worden nu ingezet bij het tuinbeleid. Ook bij
andere processen willen we deze gaan gebruiken.

Jaarverslag 2021

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting



Doel 4 Jaarplan: Organisatieontwikkeling
Subdoel 4.2: ontwikkelen naar een netwerkorganisatie

Successen

Strategie 2: Ontwikkelen van ondersteunende middelen en organisatievorm

 Voor het tuinbeleid zijn de (standaard)brieven verbeterd
zodat lezers beter begrijpen wat van hen wordt verwacht.

 De brieven worden nu ingezet bij het tuinbeleid. Ook bij
andere processen willen we deze gaan gebruiken.

 Crossmediale communicatie: Vanwege de corona-
beperkingen is vernieuwing van ons beeldmateriaal
doorgeschoven naar 2022. Ook willen we in 2022 komen
tot meer beleidsmatige houvast voor de inzet van onze
communicatiemiddelen.

 In 2022 wordt ons nieuwe bedrijfsplan 2023-2027
gevormd, mede op basis van de uitkomst van de visitatie
in 2022. Wat en hoe wij dat willen uitstralen volgt in een te
vormen communicatiebeleid.

 DMS: Het nieuwe geïntegreerde DMS is 1 januari in
gebruik genomen. De documenten worden nu ook in de
Cloud opgeslagen.

 Automatische factuurherkenning en -verwerking heeft wat
vertraging opgelopen en zal in februari 2022 ook in
gebruik worden genomen. Het opschonen van het oude
DMS en de migratie naar de Cloud zal in 2022
plaatsvinden.

 Power BI: De BI omgeving met daarin het dataware-
house en de Power BI rapporten zijn geïmplementeerd.
Begin februari worden de C-Team leden getraind in het
gebruiken van Power BI, specifiek met onze gegevens.

 We moeten zorgen dat het voor ons duidelijk is hoe de
gegevens die gerapporteerd worden tot stand komen.

 Ook moeten we duidelijke normen aanleveren en die ook
ieder jaar evalueren.

 Er moet goed aandacht worden besteed aan de training
van de medewerkers die met deze rapportages gaan
werken.

 De  maandrapportage van januari 2022 zal uit de BI
omgeving komen en gepresenteerd worden als een
Dashboard

Jaarverslag 2021

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting



Doel 4 Jaarplan: Organisatieontwikkeling
Subdoel 4.2: ontwikkelen naar een netwerkorganisatie

Successen

Strategie 2: Ontwikkelen van ondersteunende middelen en organisatievorm

 Beheertool: Alle smartphones worden centraal beheerd.
De laptop’s worden in 2022 ook aan dit systeem
toegevoegd

 Nieuwe laptops worden direct aan dit systeem
toegevoegd. Bestaande laptops moeten een configuratie-
wijziging ondergaan.

 Met het opnemen in het centrale beheer systeem kunnen
we goed in de gaten houden en/of afdwingen dat
bijvoorbeeld belangrijke updates geïnstalleerd worden en
dat er geen “vreemde” software geïnstalleerd wordt. De
beheertool is Microsoft Endpoint Manager.

 Informatiebeveiliging: Stagiair Huub heeft zijn
afstudeeropdracht over onze informatiebeveiliging
afgerond. Hij heeft hierover een presentatie gegeven aan
alle medewerkers en hij gaat begin januari 2022 nog een
paar implementaties doen.

 De aanbevelingen worden opgevolgd en we
gaan vastleggen wie, wat en hoe de informatiebeveiliging
actueel gehouden gaat worden

 Huub heeft een activiteitenkalender opgesteld waarin we
een aantal zaken m.b.t. de informatiebeveiliging gaan
vastleggen die periodiek uitgevoerd gaan worden.

Jaarverslag 2021

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting



Organisatieontwikkeling: Doorlopende processen - Netwerken en Samenwerken

Successen

 Op 3 juni uitleg aan de WMO-consulenten gegeven
over ons woonruimteverdeelsysteem en ons
verhuisbeleid.

 In samenwerking met de corporaties in Lingewaard
en Overbetuwe is een gezamenlijk onderzoek naar
risicomanagement uitgevoerd.

 Rapportage over gezamenlijk onderzoek naar
risicomanagement vraagt om een afgestemd vervolg

 De samenwerking in de Woonkr8 coalitie
Collectieve Woonvormen heeft onder meer geleid
tot een groot achtergrond artikel in de Volkskrant. De
regering heeft in het regeerakkoord ruimte toegezegd
voor deze woonvormen

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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3. Ondersteunende Processen

Samen goed wonen

• Personeel

• Bedrijfshulpmiddelen

• Risicomanagement en OR

Jaarverslag 2021



Ondersteunende processen - Personeel

Successen

 Gedurende 2021 waren er 10,86 fte (2020: 11,04 fte) in
vaste dienst.

 Met de collega’s in de organisatie is, ondanks de
beperkingen, geweldig veel en goed werk geleverd.
Wij hebben ons als team weer veerkrachtig en
daadkrachtig laten zien.

 In november hebben we een nieuwe collega
aangenomen. Zij komt in de plaats van een collega die 1
oktober bij ons vertrok om als kopersbegeleider een
mooie nieuwe carrierestap elders te maken.
De nieuwe collega is per 1 januari 2022 bij ons in dienst.

 Op 7 juni hielden wij een workshop "Ik kan kiezen“ met
alle collega's waarin de eigen regie over de loopbaan
centraal stond. De context was de rapportage over de
corporatie van de toekomst.

 De workshop is individueel besproken en vertaald in de
"Leven lang leren" gesprekken die 2x per jaar worden
gehouden.

 Vanuit het Bedrijfsplan is "persoonlijk leiderschap" een
thema.

 Deze workshop is mede mogelijk gemaakt door “kracht in
Mobiliteit”, een samenwerking van Woonkr8 corporaties
om de inzetbaarheid en werkplezier te verhogen.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Ondersteunende processen - Bedrijfshulpmiddelen

Successen

 Website & woningzoekendensysteem: Er zijn in 2021
enkele verbeteringen uitgevoerd die het voor
woningzoekenden makkelijker moeten maken om de
juiste gegevens aan te leveren.

 ICT: Er is een business-intelligence tool
aangeschaft (Power-BI) die het mogelijk maakt om data-
analyse en rapportages te maken.
Daarnaast zijn monitoren voor thuiswerk gekocht en
hardware voor de nieuwe medewerkster.

 Woonjournaal: het Woonjournaal is 2x verschenen.
In de juli-uitgave was er aandacht voor o.a. het
vernieuwde SVB en project Iso-Wick, in de december-
uitgave voor o.a. Project Fijn Wonen en Tuyn van
Limes. Beide uitgaven waren 16 pagina’s dik .

 Het Woonjournaal heeft een oplage van 1350 stuks en
wordt gratis bezorgd bij alle huurders en bij relaties. Op
de website publiceren we de digitale versie van het
gedrukte blad.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Ondersteunende processen - Risicomanagement

Successen

 Risicomanagement: Het gezamenlijk onderzoek van
Waardwonen, Gendt, Heteren en Valburg naar hun
risicomanagement leverde interessante conclusies op.
De mate van risicofilosofie en –volwassenheid sluit aan
op onze ambities.

 Wij gaan enkele aanbevelingen direct overnemen,
waaronder opname van een risicoparagraaf in de T-
rapportage m.i.v. 2022 en bespreken met de andere
corporaties afgestemde acties.

 De 4 corporaties benoemden de volgende Top 5 van
risico’s:
- politieke onvoorspelbaarheid en instabiliteit
- alternatieve vormen van sociale huisvesting;
- toename sociaal activisme;
- onaantrekkelijkheid van sector als werkgever;
- behoudende risicocultuur.

 OR: De OR heeft in 2021 vier maal overlegd, naast
informele momenten, met de Directeur-Bestuurder.
Er is twee maal overlegd met de RvC.

 Gespreksonderwerpen waren o.a. de reiskosten en
het kantoorloos werken.



 De “V” staat voor wst Valburg en geeft aan dat wij
“Gematigd offensief” zijn: Bereid risico’s aan te gaan, ook
als voordelen onzeker zijn. Het Risicomanagement is
sterk ontwikkeld, professioneel, en goed geborgd

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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4. Prestatieafspraken

Samen Goed Wonen



Prestatieafspraken 2021 en de meest opvallende resultaten

Successen

 Met de gemeente en huurdersorganisatie is de
uitgevoerde pilot “zonnepanelen” geëvalueerd en de
bevindingen zijn in een rapportage vastgelegd.

 De 57 deelnemende bewoners zijn niet geïnformeerd
over het afbouwen van de salderingsregeling.
Zodra bekend is of en hoe de salderingsregeling wordt
afgebouwd maken wij daar afspraken over met de
huurdersorganisatie.

 57 huurders hebben gebruik gemaakt van het aanbod om
4 of 8 UV-panelen te plaatsen tegen een bijdrage van 5,-
resp. 16,- /maand

 Nieuwbouw: Mede blijkend uit aanbiedingen van
projectontwikkelaars blijkt dat wij nog te laat in het proces
worden betrokken.

 De afspraak was: “er worden afspraken gemaakt over
een versnelling en versoepeling van nieuwbouw-
processen door vroege dialoog met de directe spelers
(ontwikkelaars, gemeente, corporatie)"

 De leegstand van ‘t Kriekske is door tijdelijke verhuur
ingevuld door 4 woningzoekenden van ons.

 Wij zijn met gemeente in gesprek om hier structureel
sociale woningbouw toe te passen.

 De afstemming tussen gemeente, politie, zorg- en
welzijnspartijen en ons bij overlast of multi-probleem
situaties is onvoldoende. De gemeente slaagt er niet in
om de regie te nemen voor een evaluatie en verbeterslag,
zoals voorgenomen.

 Gemeente, huurdersorganisaties en corporaties zijn er in
geslaagd om voor het eerst meerjaren-
prestatieafspraken te maken, in dit geval voor 2022-
2026. Daarbinnen zijn voor 2022 afspraken gemaakt.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting
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Jaarverslag 2021

5. Financiën

Samen Goed Wonen



Financiële rapportage

Financiën in balans

Inleiding
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 2021 bedraagt € 24.499.032, het resultaat over 2020 bedroeg €
10.342.937. Het jaarresultaat 2021 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 2021 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte
van 2020. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende krapte bestaan. Voor de
woningportefeuille van Woonstichting Valburg heeft dit tot een aanzienlijke stijging van de
marktwaarde gezorgd.

De totale omvang van de woningportefeuille is met € 23 miljoen gegroeid naar een waarde van
€ 192 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 13% terwijl de groei in 2020 8% bedroeg. De
positieve waardeontwikkeling is niet alleen ten gevolg van de stijging van de leegwaarde maar
ook door de verlaging van de verhuurderheffing. De stijging van de overdrachtsbelasting van 2%
naar 8% heeft een negatieve ontwikkeling gehad op de waardeontwikkeling (-/- € 10 miljoen).

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 ultimo 2021 gestegen van € 71 mln naar € 83 mln, een stijging van zo’n
17%. De stijging van de marktwaarde bedroeg 14%. De extra procentuele stijging van de
beleidswaarde ten opzichte van de marktwaarde is te verklaren doordat bij de marktwaarde in
verhuurde staat ultimo 2021 bij het uitpondscenario overdrachtskosten in rekening worden
gebracht. Bij de beleidswaarde is dit niet het geval. De beleidswaarde is eerst gedurende 2018
ingevoerd, waarbij dit waardebegrip, ook ultimo 2021, nog in ontwikkeling is.

Jaarverslag 2021 – Financiële rapportage



Financiële rapportage
In 2019 hebben BZK, AW en WSW gezamenlijk de definities voor onderhoud en beheer voor
corporaties verduidelijkt. Er is nu één gemeenschappelijke set definities, die woningcorporaties
kunnen gebruiken voor de beleidswaarde, marktwaarde en Winst- en verliesrekening in de
jaarrekening. Deze definities zijn vastgelegd in de RTIV (Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015). In 2020 en 2021 zijn de definities met betrekking tot de zogenaamde
ingrijpende verbouwing door AW verder geduid.

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde
van het vastgoed in exploitatie
Per 31 december 2021 is in totaal € 128 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het
eigen vermogen (2020: € 105 miljoen) opgenomen 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 ultimo circa
€ 106 miljoen (ultimo 2020: € 96 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de
beleidswaarde bestaat uit de volgende onderdelen:
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Jaar 2021 x € 1.000 Jaar 2020 x € 1.000

Marktwaarde verhuurde staat 191.881 169.566

Beschikbaarheid (doorexploiteren) 19.320 3.965

Betaalbaarheid (huren) -85.501 -73.896

Kwaliteit (onderhoud) -39.708 -26.609

Beheer (beheerkosten) -122 255

-106.011 -96.285

Beleidswaarde 85.870 73.281



Financiële rapportage
Dit impliceert dat ultimo 2021 circa 65% (ultimo 2020 70%) 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.

Kasstroomprognose/investerings- en bestedingsruimte
Op basis van De Prospectieve Informatie (dPi) en de Verantwoordingsinformatie (dVi)
verslagjaar 2020 is door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een borgingsplafond
vastgesteld op basis van onze investerings- en herfinancieringsprognose voor de jaren 2021 t/m
2023. Het WSW heeft in 2021 besloten om het maximum van het derde borgingsjaar gelijk te
houden aan het maximum van het tweede borgingsjaar.

Het door het WSW vastgestelde plafond en het op basis van onze begroting benodigde plafond
(x € 1.000) voor deze jaren is als volgt:

Op 6 december 2021 is het dpi-verslagjaar 2021 ingediend. Begin 2022 zal op basis van deze
gegevens en de nog in 2022 aan te leveren dVi-2021 het nieuwe borgingsplafond door het WSW
voor de jaren 2022 tot en met 2023 bekend worden. Het WSW heeft aangekondigd het
borgingsplafond voor het derde jaar gelijk te houden aan het tweede jaar omdat de
voorspelbaarheid van dit jaar kleiner is geworden, o.a. door de afschaffing van de verhuurder-
heffing. De negatieve ruimte in 2023 is dan ook van een kleinere relevantie en zal dit jaar in

overleg met het WSW nader afgestemd 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 heeft Woonstichting Valburg ingedeeld in de risicoklasse Groen,
deze risicoclassificatie deelt elke woningcorporatie in op basis van de kans op een aanspraak
voor financiële steun door WSW en de impact die deze aanspraak heeft. De risicoscore is een
interne rating gebaseerd op een internationaal geaccepteerde rating methodologie van S&P.

Hieronder is het schema weergeven dat het WSW hanteert, hierin is aangeven in welke
risicoklasse Woonstichting Valburg in 2021 valt.
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2021 2022 2023

Vastgesteld door WSW (dPi 2020) 30.616 32.980 32.980

Begroot door Woonstichting Valburg
(meerjarenbegroting 2021)

30.536 32.710 43.236

Ruimte 80 270 -10.256

Woonstichting
Valburg
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Kritische prestatie indicatoren
Hieronder volgt een opstelling van de Kritische prestatie indicatoren over het jaar 2021 alsmede
de verwachting voor de jaren 2022 tot en met 2026:

* Door betalingen aan vennootschapsbelasting met betrekking tot boekjaar 2019 in het jaar 2021
voldoet de ICR norm (tijdelijk) niet aan de WSW norm. Door het WSW is in een brief van 13 juli
2021 meegedeeld dat zij het niet voldoen aan de ICR norm eenmalig acceptabel acht.

Toelichting Kritische Prestatie Indicatoren en streefwaarden:
*Door meer betalingen aan vennootschapsbelasting in het jaar 2021 is de ICR in het jaar 2021
lager dan verwacht.
Door een grotere stijging van de marktwaarde van het bezit, en dus ook de hierop gebaseerde
beleidswaarde zijn de LTV, solvabiliteit- en dekkingratio beter dan zoals geprognosticeerd in de
MJB 2021. De discontinuïteitsratio was in de MJB 2021 nog niet opgenomen als kengetal.

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 28 april 2020 heeft het WSW een brief gepubliceerd over het Verticaal toezicht. Sinds 2016
werken de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
aan de inrichting van het traject Verticaal Toezicht. De laatste stap in de inrichting is het definitief
maken van de ratio’s en grenswaarden. Deze waren namelijk nog voorlopig, omdat begin 2019
de beleidswaarde als nieuw waardebegrip (relevant voor LTV en solvabiliteit) nog niet overal
goed bepaald kon worden.

De ratio’s worden nu ingedeeld in continuïteits- en discontinuïteitsratio’s. Een overzicht is
hieronder weergegeven. De wijzigingen zijn ten eerste de verruiming van de LTV van 75% naar
85% en de introductie van de discontinuïteitsratio’s (dekkingsratio (aanpassing van grondslag)
en onderpandratio (nieuw)). Vanaf boekjaar 2021 heeft Woonstichting Valburg ook de
aanvullende ratio’s opgenomen in haar financiële verslaggeving.

Op de volgend bladzijde wordt per ratio een toelichting gegeven op de score.
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MJB Werkelijk Begroting

2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Interest
coverage
ratio

1,6 1,3* 2,3 2,2 2,6 2,4 2,6

Loan to
Value

44% 36% 46% 58% 56% 60% 65%

Solvabiliteits
-ratio

50% 61% 51% 43% 42% 38% 35%

Dekkings-
ratio

18% 16% 19% 24% 24% 25% 27%

Discontinuï-
teitsratio

n.b. 20% 25% 30% 29% 30% 31%
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Nr Prestatie indicator Toelichting
Waarde ultimo
verslagjaar 2021 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 = 1,3
(2020: 1,2)

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.

2. Loan To Value (LTV) Meet in hoeverre de beleidswaarde van het vastgoed  in
een gezonde verhouding staat tot de schuldpositie*.

LTV = 36%  (2020: 41%) De corporatie heeft hoogstens
85% van de waarde van het
vastgoed beleend.

Woonstichting Valburg
hanteert een percentage
van ten hoogste 75%.

3. Solvabiliteitsratio Meet de omvang van het weerstandsvermogen in relatie
tot het totaal vermogen (vastgoed gewaardeerd op de
beleidswaarde).

Solvabiliteit = 61%
(2020: 53%)

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

Woonstichting Valburg
hanteert een percentage
van ten minste 30%.

4. Dekkingsratio Meet de verhouding tussen de schuldrestant (nominale
waarde van de leningen) en de onderpandwaarde (WSW
hanteert hier als grondslag de marktwaarde) van het
vastgoed.

Dekkingsratio = 16%
(2020: 18%)

Het schuldrestant (nominale
waarde) heeft een waarde van
hoogstens 70% van de
marktwaarde verhuurde staat).

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

5. Discontinuïteitsratio Meet de verhouding tussen de schuldrestant
(marktwaarde) en de onderpandwaarde (marktwaarde
verhuurde staat). Beantwoord de vraag of de waarde van
het onderpand voldoende om in een situatie van
(dreigende) discontinuïteit aan de financiële
verplichtingen te voldoen?

Discontinuïteitsratio =
20% (2020: 24%)

Het schuldrestant
(marktwaarde) heeft een
waarde van hoogstens 70%
van de marktwaarde verhuurde
staat).

Woonstichting Valburg
hanteert een percentage
van ten hoogste 40% van
de marktwaarde.
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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 2020 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. In 2019 is door de gemeente Overbetuwe een zogenaamde
projectprioritering toegekend aan de projectontwikkeling op deze grondpositie. Door de
projectprioritering is de waarde van de grondpositie toegenomen en als zodanig tot uitdrukking
gebracht in de waarde van de grond ultimo 2021.

Kengetallen

Kengetallen

Bij het onderdeel "Huurderstevredenheid: Doorlopende processen - Woningen bij de tijd
houden" worden de onderhoudskosten over het jaar 2021 nader toegelicht.

1 Inclusief 1 woonwagenstandplaats.

2 Inclusief zorgcentrum De Hoge Hof met 74 kamers.

In het jaar 2021 zijn van alle woningen de bouwjaren opnieuw beoordeeld. Dit heeft in 2021
gezorgd voor verschuivingen binnen de bouwjaarklassen.
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Verhuureenheden (VE) 1,2
Bouwjaar (oorspronkelijk, DVI-
indeling)

2017 2018 2019 2020 2021

Tot 1945 26 25 25 28 28

1945 – 1959 214 206 196 190 178

1960 – 1969 145 146 145 146 163

1970 – 1979 230 234 234 233 145

1980 – 1989 280 280 280 280 279

1990 – 1999 112 110 111 112 94

2000 – 2009 187 187 187 187 210

2010 en later 34 36 37 58 60

Totaal 1.228 1.224 1.216 1.234 1.157

Kwaliteit woningbezit 2017 2018 2019 2020 2021

Planmatig onderhoud per vhe 750 1.204 842 790 1.331

Mutatie onderhoud per vhe 501 721 485 219 248

Klachten onderhoud per vhe 193 298 231 468 594

Totaal 1.443 2.223 1.558 1.477 2.172 Verhuur 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal verhuringen 87 84 80 117 80

Verhuurmutatiegraad 7,6 7,3 7,1 10,2 7,0
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Verslag van de Raad van Commissarissen
1. Goed bestuur in 2021

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 geplaatst op de website,
voor zover mogelijk.

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 die 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 2021 10 maal vergaderd.
De samenstelling van het coördinatieteam was per 31 december 2021:

Tabel: Samenstelling Coördinatieteam
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Naam Functie

Marc Jansen Directeur / bestuurder

Ineke den Hartog Coördinator Technische Dienst

Sietske Vrieling Coördinator Wonen

Mart Meiland Coördinator Financiën

Frank Roelofs Coördinator ICT



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 auditcommissie. De uitkomsten
hiervan worden in de voltallige RvC besproken. In 2015 werd Baker Tilly (BT) geselecteerd als
accountant voor een periode van 4 jaar voor de uitvoering van de accountancywerkzaamheden.
Na evaluatie heeft de RvC besloten om de samenwerking met BT te continueren conform
contract, voor nog eens drie jaar, dus tot en met het controlejaar 2021. De auditcommissie en de
DB hebben reeds voorbereidingen getroffen om een nieuwe accountant te kunnen gaan
selecteren, die start met het controlejaar 2022.

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 samenwerkten 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:

 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. Deze heeft voor het laatst in 2018
plaatsgevonden. De voorbereidingen van de visitatie, welke in 2022 zal plaatsvinden, is reeds
gestart.

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 zij 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.
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Functioneren Directeur-Bestuurder
In 2021 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;

 Mede-oprichter en bestuurslid stichting ‘Open voor jou’ te Heteren

De nevenfuncties zijn uitvoerig in de RvC besproken en akkoord bevonden. De DB heeft
aangegeven in zijn gehele functioneren extra alert te zijn op de zuiverheid van zijn acteren in
relatie tot zijn functioneren als DB van de Woonstichting Valburg. Hierover wint hij ook tijdig
advies in en overlegt met de voorzitter van de RvC.

Risicomanagement en interne beheersing
De onderdelen van het interne risicobeheersings- en controlesysteem bij Woonstichting Valburg
zijn beschreven. De accountant heeft aangegeven dat er meer aandacht dient te komen voor
strategische risico’s. Mede naar aanleiding daarvan hebben vier woningcorporaties in de
gemeente Overbetuwe en Lingewaard besloten om hier onderzoek naar te doen. De uitkomsten
zijn besproken in de RvC. De DB heeft verschillende acties uitgezet om het risicomanagement
en de interne beheersing te verbeteren.

De auditcommissie heeft advies uitgebracht omtrent de uitgevoerde accountantscontrole over de
jaarrekening 2020. Aangezien in de loop van 2021 aanvankelijk Veldzicht Zetten B.V. zou
worden opgeheven is door de RvC besloten om over 2020 geen aparte jaarrekening controle uit
te laten voeren van Veldzicht Zetten B.V.. In het najaar van 2021 is door gewijzigd fiscaal beleid
het opheffen van Veldzicht Zetten B.V. uitgesteld. Er is nu reeds besloten dat mede door de
geringe werkzaamheden welke plaatsvinden onder Veldzicht Zetten B.V. in 2021, ook voor 2021
geen aparte accountantscontrole nodig wordt geacht.

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.
De vereiste 108 PE-punten zijn mede niet behaald doordat cursussen zijn vervallen agv Corona.
Geregistreerde PE-punten van de DB in de periode 2019 t/m 2021:
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Restant PE-punten uit 2019 t/m 2020 54

Gedaan in 2021

Transitie naar een toekomstbestendige corporatie 1,5

SOM: Samenwerking tussen Woco's en marktpartijen 3,5

Aedes: innovatielab: cultuur maakt het verschil 1,5

MKW Directeurendag 1

Taskforce Nieuwbouw MKW 1

NSOB leergang Woonkr8, nog 3 bijeenkomsten 21

Zakelijk Vloggen, Kracht In Mobiliteit 0

Goed werkgeverschap en duurzame inzet 0

Webinar Omgevingswet en -vergunning 1,5

Categoriemanagement 2

Soft Controls in de bedrijfsvoering bij woningcorporaties 6

Totaal 93 PE-punten



2. Verslag 2021

Woonstichting Valburg
Los van alle genoemde invloeden van buitenaf was 2021 voor Woonstichting Valburg een
uitzonderlijk jaar. Bijzonderheden in 2021 waren:

 De gevolgen van de corona-pandemie. Deze pandemie is nog steeds gaande en heeft grote
gevolgen voor de samenleving. Ook voor de Woonstichting was het enorm aanpassen en
werd thuiswerken het devies. Frequent is stil gestaan bij de gevolgen van de corona-crisis
voor het functioneren van de Woonstichting en de impact van die crisis op de huurders en
medewerkers. Gelukkig had de Woonstichting per begin 2020 een ICT systeem ingericht,
zodat men plaats- en tijdonafhankelijk toch hun werkzaamheden kon uitvoeren. Na diverse
versoepelingen t.a.v. corona werden de maatregelen weer aangescherpt. De organisatie
van de Woonstichting was goed in staat om daarmee steeds mee te bewegen en de
continuïteit te waarborgen.

 De gemeente past op een goede wijze de gewijzigde projectprioritering toe, zodat sociale
woningbouw absolute voorrang geniet. Dit was erg belangrijk bij de doorstart van de
gewijzigde ontwikkeling van Veldzicht B.V. door de combinatie Dijkhofbouw B.V. en Mecus
planontwikkeling B.V., kortweg DIJME.

 Stichting Samen Zorgen heeft elders een nieuw zorgcomplex gerealiseerd. Op de oude
locatie ontwikkelt de WSV 42 seniorenwoningen. De planvorming is afgerond en de sloop
van het complex is aanstaande.

 Er is een pilot gestart, de Hoge Wickstraat, om ervaring op te doen met het verduurzamen
van de bestaande woningvoorraad.

 De planvorming Ecowijk Veldzicht is opnieuw opgestart. DIJME heeft de ontwikkeling
opgepakt en kan met behoud van de oorspronkelijke doelstellingen en behoud van de reeds
gemaakte afspraken het planvormingstraject succesvol afronden. WSV neemt uit deze
nieuwbouwwijk haar aandeel af t.b.v. de sociale woningbouw. Het betreft een langlopend
dossier, waarbij diverse belangen een rol spelen. Tevens zijn er ook verschillende beelden
ontstaan. De oorspronkelijke doelstelling van WSV zijn en blijven hier leidend..

 Memorabel was de gezamenlijke fietstocht van de RvC, DB, het personeel en het bestuur
van de huurdervereniging ’t Klokhuis. Dit was gelukkig ondanks corona mogelijk. Het
informele contact draagt bij aan elkaars begrip en draagvlak voor de taken, waar de WSV
voor staat.

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
in corona-tijd het hoofd te bieden. De RvC is erkentelijk voor ieders inzet om de interne
organisatie van Woonstichting Valburg te doen slagen.
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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;

 auditcommissie;

 selectie- en remuneratiecommissie;

 vastgoedcommissie;

 afspraken over de benoeming van de huurderszetel in de RvC.

Tabel: Samenstelling van de RvC per 31-12-2021
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Naam / functies Geslacht Geboortejaar Benoemd Zittingstermijn

A.A.L.M. Spekschoor
(Arno)

M 1966 1-10-2019 1-10-2023
(eerste termijn)

Voorzitter RvC

(comp. Algemene zaken,
lid renumeratiecommissie
vz vastgoedcommissie,
aandachtsveld: regio,
provincie, rijk)

Hoofdfunctie Wethouder gemeente Borne
Eigenaar adviesbureau Vision Advies

Nevenfunctie  Lid landelijke expertise netwerk CDA

 Lid Agrarisch Natuurvereniging ’t Onderholt

 Ondersteunt burgers bij financiële en fiscale
zaken

J. Blok (Jaap) M 1960 1-10-2019 1-10-2023
(eerste termijn)

Vice-voorzitter RvC

(comp. Juridische zaken,
contactpersoon OR, vz
remuneratiecommissie,
aandachtsveld: dorpen)

Hoofdfunctie Zelfstandig mediator, eigenaar “ Evenrede
Mediation”

Nevenfunctie  Voorzitter Geschillencommissie Oost
Gelderland, Woningcorporaties

 Lid Bezwarencommissie Waterschap Vallei
en Veluwe

 Lid Raad van Toezicht Stichting IJsselgraaf

 Vervangend vertrouwenspersoon Universiteit
Leiden

 Partner vertrouwenspersoon Merlijngroep

 Dagvoorzitter diverse projecten en
evenementen

 Ombudsman gemeente Doetinchem,
Bronckhorst



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.

Activiteiten van de Raad van Commissarissen
De RvC kwam in 2021 formeel acht keer in vergadering bijeen. Naast deze vergaderingen was
er een speciale bijeenkomst over zelfevaluatie en besprekingen in verschillende commissies. De
DB is aanwezig tijdens de formele besprekingen en kan tijdens vergaderingen en besprekingen
specifieke kennis inroepen door een medewerker mee te nemen. In de reguliere vergaderingen
werden het jaarverslag, tertaalrapportages, projectkaders en bijbehorende bestuursbesluiten
besproken. De zelfevaluatie werd begeleid door twee leden van de RvC. Tevens is in 2021
begonnen om bepaalde thema’s te agenderen en verder uit te diepen. Dit betrof het onderwerp:
1.  ICT, de digitale strategie en de beveiliging;
2.  Diversiteit, zowel bij huurders, als bij personeel, als bij DB en RvC.
Indien nodig zijn op deze onderwerpen aanbevelingen geformuleerd.

In 2021 koos de RvC voor een evaluatie van haar functioneren georganiseerd door twee leden
uit de RvC. Uit deze zelfevaluatie volgden de volgende actiepunten:

1. Er is na een uitvoerige discussie bepaald welke waarden de RvC belangrijk vindt in haar
functioneren. Deze teamwaarden zijn: samenwerking, openheid, nabijheid/betrokkenheid en
ondernemend. Deze komen vrij goed overeen met de waarden, zoals die voorheen reeds
door de organisatie waren bepaald.

2. Een toezichtvisie schrijven, die recht doet aan de maatschappelijke opdracht, de eigenheid
van de Woonstichting en de teamwaarden die bij het toezicht in acht moeten worden
genomen. De voorgaande aandachtspunt wordt in de nieuwe toezichtsvisie verwerkt.
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Naam / functies Geslacht Geboortejaar Benoemd Zittingstermijn

O. Görts-van de Pas
(Olga)

V 1961 29-10-2018 31-10-2022
(eerste termijn)

Lid RvC

(comp. Vastgoed, lid
vastgoedcommissie,
contactpersoon OR,
aandachtsveld: bouw en
vastgoed)

Hoofdfunctie Eigenaar Olga Gorts Advies (advies op het gebied
van Vastgoed bouwen en wonen)

Nevenfunctie  Lid Raad van Commissarissen
Woonpartners, Helmond

 lid RvT Stichting Primair Onderwijs VENRAY

M.F. Verbeek (Monique) V 1974 29-10-2018 31-10-2022
(eerste termijn)

Lid RvC

(comp. Volkshuisvesting,
lid auditcommissie, Op
voordracht van de
huurdersvereniging,
aandachtsveld: zorg en
welzijn)

Hoofdfunctie Eigenaar Move&Match advies coaching en interim-
management.

Nevenfunctie  Bestuurslid Ondernemersvereniging
Hummelo Keppel en Drempt.

W.A. Bruinenberg (Wim) M 1959 1-10-2020 30-09-2024

(eerste termijn)
Lid RvC

(comp. Financiën, ICT,
zorg en welzijn,
Vz Auditcommissie, Op
voordracht van de
huurdersvereniging)

Hoofdfunctie Interim bestuurder Malderburch, Malden
Bestuurder SHokO, Veldhoven

Nevenfunctie  Lid Raad van Toezicht Zorgconcern
IJsselheem Kampen/Zwolle, lid
auditcommissie.

 Lid Raad van Commissarissen
Woningcorporaties Area Uden/Veghel, vz
auditcommissie.

 Voorzitter Wijkgezondheidscentrum
Lindenholt Nijmegen.



3. De RvC vindt het belangrijk om meer zichtbaar te zijn in het gebied en bij belangenhouders.
Dit kan door meer fysiek op pad te gaan in het gebied en door ontmoeting met
toezichthouders uit bijvoorbeeld andere segmenten zoals zorg.

4. Op de agenda van de raad meer ruimte te creëren voor strategische beraad. Daarbij wenst
zij, dat het BOB model (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming)  meer wordt
toegepast.

5. Het is belangrijk, dat de vergaderdiscipline zich door ontwikkelt tot meer strategische zaken.

6. Bij omvangrijke documenten wordt de DB verzocht om in een oplegger in het kort te kern
samen te vatten.

7. Bij presentaties tijdens RvC vergaderingen dienen deze van tevoren van de vergadering aan
de RvC te worden verstrekt. Hierdoor kan de RvC zich richten op de hoofdlijnen.

8. Wij stellen onszelf en de DB vaker de vraag welke rol van ons of DB wordt verwacht in een
bepaald dossier.

De actiepunten 1, 2, 4, 5, 6, 7 en 8 inmiddels opgepakt. De nieuwe toezichtsvisie zal eind 2021
en begin 2022 worden geactualiseerd in samenspraak met DB. Actiepunt 3 zal volledig pas na
het einde corona pandemie opgepakt kunnen worden. De georganiseerde fietstocht gaf daar
deels al invulling aan.
In 2021 is er geen themabespreking geweest. Wel is in het voorjaar van 2021 een verdiepende
sessie belegd om te komen tot het Strategische Voorraadbeheer (kortweg SVB). De RvC
wenste meer inzicht te verkrijgen in de SVB en aan welke knoppen nog gedraaid kon worden
om binnen de vastgelegde financiële indicatoren te blijven. Deze verdiepingssessie is goed
bevallen en vergrootte het draagvlak in de RvC.

Auditcommissie
De auditcommissie 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 Reglement voor de Auditcommissie. De auditcommissie financiën bestaat uit  twee
leden van de RvC, de DB, de coördinator Financiën en indien gewenst een externe adviseur. De
commissie komt minimaal één keer per jaar bij elkaar.
De auditcommissie 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 doorrekening van de geactualiseerde Strategisch
Voorraadbeleid.

 Beoordelen van de financiële jaarcijfers.

 Opstarten van het proces om een nieuwe accountant te selecteren.

Verslag van de auditcommissie
De auditcommissie kwam in 2021 drie keer elkaar. Soms zijn zaken per mail afgedaan. Van de
twee vergaderingen zijn verslagen gemaakt en werd mondelinge terugkoppeling gegeven, welke
in de RvC werd besproken.

Vastgoedcommissie
De vastgoedcommissie 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 vastgoedcommissie bestaat uit twee leden van de RvC, de DB, de
projectleider en indien gewenst een extern adviseur. De commissie komt minimaal één keer per
jaar bij elkaar. De vastgoedcommissie zal de RvC bijstaan bij de toezichthoudende taak van de
RvC en met name:

 Beoordelen en bespreken van risicomanagement in de totale projectportefeuille.
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 Beoordelen en bespreken van investeringen in gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling en
renovatie.

 Beoordelen en bespreken van haalbaarheidsstudies.

 Beoordelen en bespreken van de doorontwikkeling van locatie Veldzicht Zetten B.V.

 Beoordeling en bespreken van strategisch voorraadbeheer.

Verslag van de vastgoedcommissie.
De vastgoedcommissie kwam in 2021 twee keer bij elkaar en daarnaast is er veelvoudig
telefonisch/mailcontact geweest. Besproken aandachtsgebieden zijn onder meer:

 Verdiepingsslag Strategisch Voorraadbeleid

 Doorontwikkeling Veldzicht Zetten B.V..

Remuneratiecommissie
De RvC heeft een remuneratiecommissie. Deze commissie bereidt adviezen voor t.b.v.
besluitvorming in de RvC. De werkgeversrol krijgt onder meer gestalte door het sluiten van de
arbeidsovereenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld salariëring,
pensioenvoorziening, nevenactiviteiten en declaratiemogelijkheden. Tevens is de
renumeratiecommissie belast met het beoordelen van het functioneren van die directeur
bestuurder en geeft hierover advies aan de RvC.
In 2021 is voor het eerst de 360 graden feedback toegepast. 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. De beloning van DB is nu in lijn met de afspraken uit 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 en RvC reglement.

 Voorbereiden en bespreken zelfevaluatie RvC.

 Inventarisatie en opzet van bijscholingsplan (professionalisering RvC).

 Aanpak en procedure werving commissarissen.

 Opstellen voorstel honorering leden een voorzitter van de RvC.

Verslag van de remuneratiecommissie.
De remuneratiecommissie kwam in 2021 vijf keer bij elkaar en daarnaast is er veelvuldig
telefonisch/ mailcontact geweest. Besproken aandachtsgebieden zijn de jaarlijkse evaluatie van
de DB, de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC, scholing van de RvC, bespreken functioneren DB
en integriteit.

Remuneratie
De RvC past de beroepsregel honorering commissarissen van de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties (VTW) toe, passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT).
De leden van de RvC krijgen de volgende vergoeding:

Tot en met 31-12-2021:
A.A.L.M. Spekschoor Voorzitter € 12.950 bruto per jaar
J. Blok Vicevoorzitter € 8.650 bruto per jaar
O. Görts-van de Pas Lid € 8.650 bruto per jaar
M. Verbeek Lid € 8.650 bruto per jaar
W.A. Bruinenberg Lid € 8.650 bruto per jaar

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 2021 bedraagt € 110.981 (inclusief werkgeversaandeel in de pensioenpremies).
Vanaf 2019 is zijn bezoldiging in lijn met het jaarlijkse van toepassing zijnde WNT-maximum.
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Raad van Commissarissen en belanghouders
De RvC vindt het onderhouden van contacten 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 beoordeelt of onze corporatie voldoet aan de vereisten op het gebied van
good governance, integriteit, rechtmatigheid en financiële continuïteit. Het recente
inspectiegesprek vond plaats in oktober 2021. De AW gaf daarna aan de indruk te hebben dat de
governance van Woonstichting Valburg op de beoordeelde onderdelen voldoet.

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. Vanwege corona en de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft dit gesprek in 2021 niet plaatsgevonden. De
onderlinge verstandhouding is goed te noemen. Daarbij is respect en begrip voor elkaars taken
en verantwoordelijkheden.

Huurdersorganisatie
De samenwerking met ‘t Klokhuis verloopt goed. Dit geldt zowel voor DB als de RvC. ’t Klokhuis
is de enige huurdersorganisatie van Woonstichting Valburg. Het contact met deze organisatie
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. Daarnaast is er op initiatief over en weer telefonisch overleg om te weten
hoe het gaat en/of wat er speelt. Met de DB is afgesproken dat Woonstichting Valburg de RvC
op de hoogte stelt van de uitkomsten van adviestrajecten met de huurdersorganisatie. Ook weet
‘t Klokhuis  de huurderscommissarissen goed te vinden.

Ondernemingsraad
De OR heeft twee maal per jaar, buiten aanwezigheid van de DB, een gesprek met twee leden
van de RvC (over jaarverslag, werkplan/begroting en diverse 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. Wel werd door de OR aangegeven,
dat er bij hun vragen opkomen t.a.v. de opvolging van de huidige DB in relatie tot de toekomst
van WSV. Vanzelfsprekend is ook ingegaan op de corona-crisis en de gevolgen voor de
organisatie, de medewerkers en de werkomstandigheden

Overige belanghouders
De RvC heeft zich in 2021 door de DB laten informeren over het gevoerde overleg met
verschillende belanghouders. Door de dialoog aan te gaan met onze belanghouders proberen wij
de verdieping te vinden in de relatie met onze omgeving. Door corona is dat helaas niet gelukt.
Er is wel nadrukkelijk verzocht om de RvC’s van woningcorporaties Waardwonen, WSV,
Woningstichting Heteren en WOONstichting Gendt binnenkort voor een overleg bijeen te krijgen.
Dit zijn tevens de corporaties, die hebben samengewerkt om de strategische risico’s in kaart te
brengen. 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. Veel van deze activiteiten zijn vooruit
geschoven, omdat deze geen doorgang konden vinden ivm corona.
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Permanente Educatie voor de Raad van Commissarissen
De  RvC blijft haar kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. Daarbij wordt
ook aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken Permanente Educatie- systematiek
is hierop van toepassing. In 2021 moet elke RvC lid minimaal 5 PE-punten behalen. Meer
behaalde punten uit het vorig jaar mogen worden meegenomen.
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Geregistreerde PE-punten van RvC lid Görts-van de Pas

Restant PE-punten uit 2020 5 PE-punten

Actuele ontwikkelingen Vestia 11-02-2021 2 PE-punten

Actuele strategische thema’s fiscaliteit en toezicht 26-03-2021 2 PE-punten

Kracht en tegenkracht: ongemakkelijk gesprek in
boardroom

15-06-2021 1 PE-punten

Samenwerking: keuze of must 3-11-2021 4 PE-punten

Totaal aantal PE-punten t/m 2021 14 PE-punten

Geregistreerde PE-punten van RvC lid Verbeek

Restant PE-punten uit 2020 4 PE-punten

Bijeenkomst gevolgen vergrijzing voor corporaties en
toezicht

12-02-2021 2 PE-punten

Themabijeenkomst betaalbaarheid en corporaties 22-06-2021 2 PE-punten

Kracht en tegenkracht: ongemakkelijk gesprek in
boardroom

15-06-2021 1 PE-punten

Totaal aantal PE-punten t/m 2021 9 PE-punten

Geregistreerde PE-punten van RvC lid Blok

Restant PE-punten uit 2020 4 PE-punten

Werkgeverstaken in de RvC 9-06-2021 5 PE-punten

VTW ALV ledencongres 23-11-2021 2 PE-punten

Totaal aantal PE-punten t/m 2021 11 PE-punten

Geregistreerde PE-punten van RvC lid Bruinenberg

Restant PE-punten uit 2020 5 PE-punten

Actuele ontwikkelingen Vestia 11-02-2021 2 PE-punten

Totaal aantal PE-punten t/m 2021 7 PE-punten



Alle RvC leden hebben meer dan minimaal voldaan aan de PE-punten eis.

Besluitvorming in 2021
De door de RvC genomen besluiten zijn inzichtelijk geregistreerd. De RvC heeft in het
verslagjaar 2021 de volgende besluiten genomen (tussen haakjes het nummer van het
betreffende agendapunt in de vergadering):

Besluitenlijst 2021:
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Geregistreerde PE-punten van RvC lid Spekschoor.

Restant PE-punten uit 2020 5 PE-punten

Strategisch programma opgaven en middelen 14-01-2021 1 PE-punten

Actuele ontwikkelingen Vestia 11-02-2021 2 PE-punten

De bestuurskamer en nieuwbouw investeringen 04-04-2021 1 PE-punten

VTW ledencongres 08-10-2021 2 PE-punten

Totaal aantal PE-punten t/m 2021 11 PE-punten

Datum/
Agendapunt Besluit

21-01 (4.1) Goedkeuring investeringsvoorstel Tuin van Lymes

04-03 (3.2.1) Goedkeuring om geen wettelijke controle uit te laten voeren voor de
jaarrekening 2020 van Veldzicht Zetten B.V.

01-04 (3.1) Goedkeuring jaarverslag 2020 en verlening van décharge aan de Directeur
Bestuurder voor het gevoerde beleid in 2020

01-04 (3.2) Goedkeuring jaarverslag 2020 Veldzicht Zetten B.V. en verlening van
décharge aan de Directeur Bestuurder voor het gevoerde beleid in 2020.

01-04 (3.3) Goedkeuring Strategisch Vastgoed Beleid 2021-2030 (actualisatie in 2024).

01-04 (3.4) Instemming met de inhoud van de verklaring ‘deelname leningruil Vestia’.

01-04 (3.5.2) Goedkeuring schilderwerkonderhoud 2021
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Datum/
Agendapunt Besluit

24-06 (3.1) Goedkeuring voorstel tot fusie van Veldzicht Zetten B.V. en WSV.

24-06 (3.2.1) Goedkeuring investering renovatie dak pand ‘Ouderenzorg’ in Zetten.

24-06 (3.3) Goedkeuring aanbod prestatieafspraken tot 2025 met gemeente. (via mail).

24-06 (3.4) Goedkeuring vernieuwde voorwaarden van deelname aan het WSW
vastgelegd in het vernieuwde Reglement van Deelneming.

6-10 (3.1) Goedkeuring investering aankoop grond Wouter Plasstraat, Zetten.

6-10 (3.3) Goedkeuring aan volmacht aan WSW en het aangaan van de obligolening.

4-11 (3.4) Goedkeuring offerte Procorp voor begeleiding visitatie 2022.

Datum/
Agendapunt Besluit

01-04 (3.2) Goedkeuring jaarverslag 2020 Veldzicht Zetten B.V. en verlening van
décharge aan de Directeur Bestuurder voor het gevoerde beleid in
2020.

Besluitenlijst Veldzicht Zetten B.V. 2021:

Informatie aan de RVC
De RVC wint zelf langs meerdere wegen (VTW, netwerken, media, trainingen e.a.)
informatie in. Tegelijkertijd brengen zij informatie in vanuit hun dagelijkse
werkzaamheden. Daarnaast ontvangt de RvC ook informatie vanuit de organisatie via
verschillende kanalen.

Datum, 14 april 2022

w.g. A.A.L.M. Spekschoor, voorzitter

w.g. J. Blok, vice-voorzitter

w.g. A.J.T.M. Görts- van de Pas, lid

w.g. M.F. Verbeek, lid

w.g. W.A. Bruinenberg, lid
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1. BALANS VOOR RESULTAATBESTEMMING

1.0 VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

1.1 Onroerende zaken in exploitatie:
- aandeel DAEB 188.868.674 166.407.953
- aandeel Niet-DAEB 3.012.734 3.157.718

1.2 Onroerende zaken in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie 561.251 9.434

1.3 Onroerende en roerende zaken voor
eigen gebruik 610.617 645.283

193.053.276 170.220.388

1.4 Vastgoedbeleggingen
Onroerende en roerende zaken verkocht
onder voorwaarden 2.655.038 2.335.235

2.0 Financiële vaste activa
2.1 Deelnemingen - -
2.2 Vorderingen op maatschappijen waarin

wordt deelgenomen 1.141.394 949.245
2.3 Latente belastingvordering(en) 72.588 2.804

1.213.982 952.049

SOM VAN VASTE ACTIVA 196.922.296 173.507.672

3.0 VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
3.1 Huurdebiteuren 28.468 26.473
3.2 Gemeente 181 181
3.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 671.381 -
3.4 Overige vorderingen 277.955 235.196
3.5 Overlopende activa 32.293 28.888

1.010.278 290.738

4.0 Liquide middelen 1.530.958 1.338.140

SOM VAN VLOTTENDE ACTIVA 2.541.236 1.628.878

TOTAAL ACTIVA 199.463.532 175.136.550

31 december 2021 31 december 2020

1



BALANS VOOR RESULTAATBESTEMMING

5.0 Eigen vermogen
5.1 Kapitaal 45 45
5.2 Herwaarderingsreserves 128.676.698 105.286.929
5.3 Overige reserves 33.431.908 31.380.501
5.4 Resultaat boekjaar 778.249 1.720.393

162.886.900 138.387.868

6.0 Voorzieningen
6.1 Voorziening onrendabele investeringen

en herstructureringen 1.732.836 2.939.227
6.2 Voorziening latente belasting-

Verplichtingen - -
1.732.836 2.939.227

7.0 Langlopende schulden
7.1 Leningen kredietinstellingen 29.465.986 28.660.875

Agio lening  Vestia-deal 563.716 -
7.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende

zaken verkocht onder voorwaarden 2.573.619 2.274.424
32.603.321 30.935.299

8.0 Kortlopende schulden
8.1 Aflossingsverplichtingen eerste jaar 1.066.059 1.033.044
8.2 Schulden aan leveranciers 292.618 588.362
8.3 Belastingen en premies

sociale verzekeringen 80.180 389.179
8.4 Overige schulden 155.833 38.289
8.5 Overlopende passiva 645.785 825.282

2.240.475 2.874.156

TOTAAL PASSIVA 199.463.532 175.136.550

31 december 2021 31 december 2020
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2. WINST EN VERLIESREKENING CATEGORIAAL

1.0 BEDRIJFSOPBRENGSTEN

1.1 Huuropbrengsten 8.201.701 8.096.992
1.2 Vergoedingen 87.223 95.337
1.3 Netto verkoopresultaat

vastgoedportefeuille 464.248 364.604
1.4 Overige bedrijfsopbrengsten 9.518 5.937

Som der bedrijfsopbrengsten 8.762.690 8.562.870

2.0 BEDRIJFSLASTEN
2.1 Afschrijvingen op materiële vaste activa 54.500 56.538
2.2 Overige waardeveranderingen IVA en

vastgoedportefeuille 716.167 -1.335.899
2.3 Erfpacht 13.380 13.416
2.4 Personeelslasten 802.606 780.817
2.5 Lasten onderhoud 2.486.220 1.679.385
2.6 Overige bedrijfslasten 2.406.347 1.823.911

Som der bedrijfslasten 6.479.220 3.018.168

Exploitatieresultaat 2.283.470 5.544.702

3.0 Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille 23.941.150 7.852.379

4.0 Financiële baten en lasten
4.1 Rente baten 116 19.046
4.2 Rente lasten -1.016.361 -1.083.139

Som financiële baten en lasten -1.016.245 -1.064.093

Resultaat vóór vennootschapsbelasting 25.208.375 12.332.988

5.0 Vennootschapsbelasting -901.819 -1.979.263

5.1 Resultaat deelnemingen 192.476 -10.788

6.0 Resultaat na vennootschapsbelasting 24.499.032 10.342.937

2021 2020
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3. WINST EN VERLIESREKENING FUNCTIONEEL

1.0 Netto resultaat exploitatie
vastgoedportefeuille

1.1 Huuropbrengsten 8.200.589 8.088.882
1.2 Opbrengsten servicecontracten 87.223 95.337
1.3 Lasten servicecontracten -56.289 -96.983
1.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -511.118 -502.495
1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -2.897.145 -2.095.324
1.6 Overige directe operationele

lasten exploitatie bezit -1.329.666 -1.281.497

Totaal netto resultaat exploitatie
vastgoedportefeuille 3.493.594 4.207.920

2.0 Netto gerealiseerd resultaat
verkoop vastgoedportefeuille

2.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.213.000 1.071.817
2.2 toegerekenden organisatiekosten -41.035 -36.242
2.3 Boekwaarde verkochte vastgoed-

portefeuille op moment van verkoop -729.537 -693.454

Totaal netto gerealiseerd resultaat
verkoop vastgoedportefeuille 442.428 342.121

3.0 Waardeveranderingen vastgoed-
portefeuille

3.1 Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille -716.167 1.335.102

3.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille 23.920.542 7.859.787

3.3 Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden 20.608 -7.408

Totaal waardeveranderingen
vastgoedportefeuille 23.224.983 9.187.481

4.0 Netto resultaat overige activiteiten
4.1 Opbrengsten overige activiteiten 9.518 5.937
4.2 Kosten overige activiteiten - -

9.518 5.937

5.0 Overige organisatiekosten -843.078 -258.400

6.0 Leefbaarheid -102.825 -87.978

-945.903 -346.378
7.0 Financiële baten en lasten
7.1 Waardeveranderingen financiële

vaste activa en effecten - -
7.2 Andere rentebate en soortgelijke

Opbrengsten 116 19.046
7.3 Rentelasten en soorgelijke kosten -1.016.361 -1.083.139

Saldo financiële baten en lasten -1.016.245 -1.064.093

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
VOOR BELASTINGEN 25.208.375 12.332.988

8.0 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -901.819 -1.979.263
9.0 Aandeel in resultaat deelneming 192.476 -10.788

RESULTAAT NA BELASTINGEN 24.499.032 10.342.937

2021 2020
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4. KASSTROOMOVERZICHT 2021

Jaar 2021 Jaar 2021 Jaar 2021

Totaal DAEB Niet-DAEB
(x € 1) (x € 1) (x € 1)

1. (A) Operationele activiteiten
Ontvangsten:

1.1 Huurontvangsten
1.1.1 Zelfstandige huurwoningen DAEB 7.739.355 7.739.355 -
1.1.2 Zelfstandige huurwoningen Niet-DAEB 137.131 - 137.131
1.1.5 Intramuraal DAEB 316.870 316.870 -
1.1.10 Parkeervoorzieningen Niet-DAEB 6.721 - 6.721
1.2 Vergoedingen 87.152 87.152 -
1.4 Overige bedrijfsontvangsten 4.946 4.946 -
1.5 Ontvangen interest 116 116 -

Saldo ingaande kasstromen 8.292.291 8.148.439 143.852
Uitgaven:

1.6 Erfpacht -13.380 -13.380 -
1.7 Betalingen aan werknemers -844.081 -829.310 -14.771
1.7.1 Lonen en salarissen -414.785 -407.526 -7.259
1.7.2 Sociale lasten -293.849 -288.707 -5.142
1.7.3 Pensioenlasten -135.447 -133.077 -2.370
1.8 Onderhoudsuitgaven -2.393.402 -2.358.175 -35.227
1.9 Overige bedrijfsuitgaven -914.971 -898.959 -16.012
1.10 Betaalde interest -1.053.473 -1.053.473 -
1.11a Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -21.586 -21.208 -378
1.11b Verhuurderheffing -823.111 -823.111 -
1.12 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden -11.893 -11.893 -
1.13 Vennootschapsbelasting -1.856.798 -1.856.798 -

Saldo uitgaande kasstromen -7.932.695 -7.866.307 -66.388
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 359.596 282.132 77.464

2 (B) (Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom A. DAEB en
B. niet DAEB activiteiten

2.1 A Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en
niet-woongelegenheden 1.206.801 1.206.801 -

2.4 B Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop - - -
in dPi-periode - -
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 1.206.801 1.206.801 -

MVA uitgaande kasstroom A. DAEB en B. niet DAEB activiteiten
2.6A Nieuwbouw huur -669.998 -561.116 -108.882
2.7A Verbeteruitgaven -323.604 -323.604 -
2.9A Aankoop -1.156.062 -1.156.062 -

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop - - -
Sloopuitgaven - - -

2.14B Investeringen overig -12.041 - -12.041
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom -2.161.705 -2.040.782 -120.923

2.16 Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -954.904 -833.981 -120.923

Financiële Vaste Activa
2.17.1 Ontvangsten verbindingen - - -
2.19 Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA - - -

Kasstroom uit (des)investeringen -954.904 -833.981 -120.923

3. Financieringsactiviteiten
Ingaand

3.1.1 Nieuw te borgen leningen 1.871.170 1.871.170 -
3.2.1 Aflossing geborgde leningen -1.083.044 -1.083.044 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 788.126 788.126 -

4.1 Mutatie liquide middelen 192.818 236.277 -43.459

Liquide middelen per 1-1 1.338.140
Liquide middelen per 31-12 1.530.958

5



4. KASSTROOMOVERZICHT 2020

Jaar 2020 Jaar 2020 Jaar 2020

Totaal DAEB Niet-DAEB
(x € 1) (x € 1) (x € 1)

1. (A) Operationele activiteiten
Ontvangsten:

1.1 Huurontvangsten
1.1.1 Zelfstandige huurwoningen DAEB 7.532.533 7.532.533 -
1.1.2 Zelfstandige huurwoningen Niet-DAEB 92.925 - 92.925
1.1.5 Intramuraal DAEB 435.829 435.829 -
1.1.10 Parkeervoorzieningen Niet-DAEB 6.688 - 6.688
1.2 Vergoedingen 94.582 93.494 1.088
1.4 Overige bedrijfsontvangsten 5.574 5.510 64
1.5 Ontvangen interest 402 402 -

Saldo ingaande kasstromen 8.168.533 8.067.768 100.765
Uitgaven: 8.168.533

1.6 Erfpacht -13.416 -13.416 -
1.7 Betalingen aan werknemers -874.258 -864.204 -10.054
1.7.1 Lonen en salarissen -408.001 -403.309 -4.692
1.7.2 Sociale lasten -304.993 -301.486 -3.507
1.7.3 Pensioenlasten -161.264 -159.409 -1.855
1.8 Onderhoudsuitgaven -1.543.015 -1.525.270 -17.745
1.9 Overige bedrijfsuitgaven -804.527 -795.275 -9.252
1.10 Betaalde interest -1.151.178 -1.151.178 -
1.11a Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -6.330 -6.257 -73
1.11b Verhuurderheffing -963.990 -963.990 -
1.12 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden -8.903 -8.903 -
1.13 Vennootschapsbelasting -2.579.606 -2.579.606 -

Saldo uitgaande kasstromen -7.945.223 -7.908.099 -37.124
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 223.310 159.669 63.641

2 (B) (Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom A. DAEB en
B. niet DAEB activiteiten

2.1 A Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en
niet-woongelegenheden 806.866 806.866 -

2.4 B Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop - - -
in dPi-periode 264.514 264.514
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 1.071.380 806.866 264.514

MVA uitgaande kasstroom A. DAEB en B. niet DAEB activiteiten
2.6A Nieuwbouw huur -3.492.168 -2.953.103 -539.065
2.7A Verbeteruitgaven -18.258 -18.258 -
2.9A Aankoop -162.168 -162.168 -

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -237.587 - -237.587
Sloopuitgaven - - -

2.14B Investeringen overig -5.117 - -5.117
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom -3.915.298 -3.133.529 -781.769

2.16 Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -2.843.918 -2.326.663 -517.255

Financiële Vaste Activa
2.17.1 Ontvangsten verbindingen 3.781 - 3.781
2.19 Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 3.781 - 3.781

Kasstroom uit (des)investeringen -2.840.137 -2.326.663 -513.474

3. Financieringsactiviteiten
Ingaand

3.1.1 Nieuw te borgen leningen 1.850.000 1.850.000 -
3.2.1 Aflossing geborgde leningen -2.018.231 -2.018.231 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -168.231 -168.231 -

4.1 Mutatie liquide middelen -2.785.058 -2.335.225 -449.833

Liquide middelen per 1-1 4.123.198
Liquide middelen per 31-12 1.338.140
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5. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemene toelichting

Wet en regelgeving

Vergelijking met voorgaand 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.

Waardering bij eerste verwerking

Waardering na eerste verwerking

Complexindeling

Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de basisversie plaats. Daarbij wordt door vergelijking met de full-
versie achteraf aangegeven of de basisversie een marktwaarde uitkomst heeft gegeven die binnen acceptabele bandbreedte van de full-versie
uitkomst ligt. Dit vormt de input om de basisversie eventueel aan te passen. Deze inzichten zijn vanzelfsprekend nog niet bekend en niet
meegenomen bij de totstandkoming van deze jaarrekening.

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’.

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 exploita e door sloop wordt beëindigd.

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.

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.

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.

Behoudens het vorenstaande zijn de gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.

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 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.
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Doorexploiteer- en uitpondscenario

PARAMETERS WOONGELEGENHEDEN
Jaar 2021 Jaar 2022 Jaar 2023 Jaar 2024 Jaar 2025 Jaar 2026 Jaar 2027 ev

Prijsinflatie 1,90% 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 2,00% 2,00%
Loonstijging 2,00% 2,20% 2,10% 2,30% 2,30% 2,40% 2,50%
Bouwkostenstijging 4,20% 3,20% 2,10% 2,30% 2,30% 2,40% 2,50%
Leegwaardestijging 14,30% 8,20% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud per verhuureenheid doorexploiteerscenario volgens handboek 2021
- EGW € 1.278 t/m € 1.806
- MGW € 1.104 t/m € 1.918

Instandhoudingsonderhoud per verhuureenheid uitpondscenario volgens handboek 2021
- EGW € 757 t/m € 1.083
- MGW € 661 t/m € 1.182

Beheerkosten per verhuureenheid volgens handboek 2021
- EGW € 467
- MGW € 459

Jaar 2021 Jaar 2022 Jaar 2023 Jaar 2024 Jaar 2025 Jaar 2026 Jaar 2027 ev
Gemeentelijke OZB 0,1005 0,1005 0,1005 0,1005 0,1005 0,1005 0,1005
Belastingen etc 0,0700 0,0700 0,0700 0,0700 0,0700 0,0700 0,0700
Verhuurderheffing 0,5260 0,3320 0,3060 0,3070 0,3070 0,3070 0,3070

Jaar 2022 Jaar 2023 Jaar 2024 Jaar 2025 Jaar 2026 Jaar 2027 ev
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar
– zelfstandige eenheden (gereguleerd) 1,00% 1,00% 1,00% 0,50% 0,50% 0,50%
– onzelfstandige eenheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Huurderving, als Jaar 2021 Jaar 2022 Jaar 2023 Jaar 2024 Jaar 2025 Jaar 2026 Jaar 2027 ev
percentage van de
huursom 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

VERVOLG PARAMETERS WOONGELEGENHEDEN

Mutatiekans bij doorexploiteren en uitponden (grondslag is jaar 2017 t/m 2021)
EGW en MGW van 4% t/m 50%
Overige typen van 4% t/m 100%

Jaar 2021 Jaar 2022 Jaar 2023 Jaar 2024 Jaar 2025 Jaar 2026 Jaar 2027 ev
Verkoopkosten bij uitponden, als percentage van de leegwaarde
Percentage 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
Splitsingskosten per vhe € 555 € 555 € 555 € 555 € 555 € 555 € 555

Disconteringsvoet
Type vastgoed Scenario Minimum% Maximum %
EGW Doorexploiteren 5,13% 5,44%
EGW Uitponden 5,75% 6,06%
MGW Doorexploiteren 5,24% 5,55%
MGW Uitponden 5,86% 6,17%

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 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 2021 is gebruik gemaakt van de volgende parameters:

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als percentage van de WOZ (exclusief gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven 2021, uitgedrukt in een percentage van de WOZ waarde met waardepeildatum 1 januari 2020)
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Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur.

Voor overdrachtskosten wordt een percentage gehanteerd van 9% (peildatum 31 december 2021)

PARAMETERS PARKEERGELEGENHEDEN
Jaar 2021 Jaar 2022 Jaar 2023 Jaar 2024 Jaar 2025 Jaar 2026 Jaar 2027 ev

Prijsinflatie 1,90% 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 2,00% 2,00%
Instandhoudingsonderhoud
per verhuureenheid € 187 € 187 € 187 € 187 € 187 € 187 € 187
Mutatieonderhoud per vhe
Percentage van 0% t/m 100%

Beheerkosten per vhe € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40

Verkoopkosten bij uitponden
Splitsingskosten per vhe € 555 € 555 € 555 € 555 € 555 € 555 € 555

Belastingen en verzek. 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22%

Disconteringsvoet
Risicovrije rentevoet -0,38%
Vastgoed sector-
specifieke opslag 6,34%
Opslag markt- en
objectrisico 0,74%
Totaal 6,70%

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.

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als percentage van de WOZ (exclusief gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven 2021, uitgedrukt in een percentage van de WOZ waarde met waardepeildatum 1 januari 2020)

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 9% van de berekende waarde van een
verhuureenheid.
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Beleidswaarde

1.

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van
(huurders)mutatie.

3.

4.

Toelichting bij activa in exploitatie Sensitiviteitsanalyse:
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt:

Uitgangspunt voor het jaar Jaar 2021 Jaar 2020

Disconteringsvoet 5,90% 6,04%
Streefhuur per woning per maand € 614 € 596
Lasten onderhoud en beheer per woning € 3.225 € 2.981

Effect op beleidswaarde Mutatie t.o.v.
uitgangspunt

Effect op
beleidswaar

de

Disconteringsvoet 0,5% hoger € 8,6 mln lager
Streefhuur per maand € 25 hoger € 6,4 mln hoger
Lasten onderhoud en beheer € 100 hoger € 4,0 mln lager

ONROERENDE ZAKEN IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR EIGEN EXPLOITATIE

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;
- op gronden wordt niet afgeschreven.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigings-prijs.
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’.

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:

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 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.

In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde
ultimo 2021:

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 14a.
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.

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is, hoewel er in 2019 en 2020 wel stappen
gemaakt zijn zoals de verduidelijking van de definities voor onderhoud en beheer en het toevoegen van het renovatiejaar in plaats van het
bouwjaar. Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, zoals ook
geduid in het bestuursverslag.

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. Hieronder vallen de Lasten verhuur-
en beheeractiviteiten, de Overige directe operationele lasten exploitatie bezit (exclusief de verhuurderheffing, de saneringsheffing en de
bijdrage AW).
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VASTGOEDBELEGGINGEN
ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen

Vorderingen op deelnemingen

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

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Liquide middelen

EIGEN VERMOGEN

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.

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.

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting, voor zover niet anders vermeld. De liquide middelen bestaan uit
kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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 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.

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. Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde.

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.

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.

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.
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VOORZIENINGEN

Pensioenvoorziening

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

Voorziening latente belastingverplichtingen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Leningen kredietinstellingen

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

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.

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.

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.

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in
mindering gebracht op de boekwaarde van het waarderingscomplex. Indien en Bij de bepaling van voorzieningen wordt
uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen
worden ook gerekend verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern
gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en
overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten.
Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en
herstructurering. De voorziening heeft zowel op nieuwbouw als op renovatieprojecten betrekking.

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en
commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de verwachte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de aan deze
investeringsverplichtingen toe te rekenen marktwaarde per balansdatum (taxatie aan de hand van de uitgangspunten in het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde), wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en
wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De
afwaardering van de bestede kosten tot nihil en de vorming van de voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder de
post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille”.

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.

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.

12



Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten

Valutarisico's

Kredietrisico's

Renterisico's

WINST- EN VERLIESREKENING

De winst-en-verliesrekening is opgesteld volgens het functionele model.

Resultaatbepaling

Huren

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Lonen en salarissen en sociale lasten

Pensioenen

Afschrijvingen

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.

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

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.

Woonstichting Valburg heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over verslagjaar
verschuldigde premie is als last verwantwoord in de winst- en verliesrekening.

Kortlopende schulden, betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en worden bij de
eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

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.

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.

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.

Als gevolg van de waardering van het vastgoed tegen marktwaarde wordt de boekwaarde van de verkochte
vastgoedportefeuille bepaald op basis van marktwaarde.

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.

Er is geen sprake van instrumenten ter beheersing van valutarisico's, aangezien geen transacties in vreemde valuta
plaatsvinden.

Kredietrisico's worden gereduceerd door alleen zaken te doen met derden met een hoge Kredietwaardigheid en interne
beheersing van huurincasso.

Huurinkomsten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben
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Renteresultaat
De rentebaten zijn de ontvangen renten, de rentelasten bestaan uit de betaalde renten.

Belastingen

Bestuurders en commissarissen

KASSSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

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.

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.
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6. TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1.0 Materiële vaste activa

1.1 Onroerende zaken in exploitatie:
aandeel DAEB aandeel Niet-DAEB aandeel DAEB aandeel Niet-DAEB

Saldi per 1 januari
Aanschafwaarde 65.811.500 2.138.499 62.210.370 1.052.869
Mutatie naar marktwaarde 100.596.453 1.019.219 93.079.905 1.008.641
Marktwaarde per 1 januari 166.407.953 3.157.718 155.290.275 2.061.510

Mutaties in het boekjaar:
- investeringen: herclassificatie van en naar
  onroerende zaken VOV - - 160.918 -
- investeringen: overboeking van
   onroerende zaken in ontwikkeling 510.392 8.588 3.772.518 1.096.106
- investeringen: renovatieprojecten 362.905 - - -

- - -
- investeringen: diverse na-investeringen 66.121 - 17.802 -
- investeringen: investeringssubsidie -50.000 - -214.523 -10.476
- desinvesteringen aanschafwaarde -78.720 - -127.718 -
- desinvesteringen mutatie
   marktwaarde -650.817 - -332.661 -
- Buitengebruikstellingen kostprijs -3.944.705 - - -
-Buitengebruikstelling aanpassing
  naar marktwaarde 2.179.298 - - -
- afschrijvingen roerende zaken -7.867 - -7.867 -
-mutatie DAEB - Niet-DAEB aanschafwaarde -18.415 18.415 - -
-mutatie DAEB -Niet -DAEB marktwaarde - - -18.415 18.415
-overige waardeveranderingen,
  aanpassing naar marktwaarde 24.092.529 -171.987 7.867.624 -7.837
Totaal mutaties 22.460.721 -144.984 11.117.678 1.096.208

Boekwaarde 31 december 188.868.674 3.012.734 166.407.953 3.157.718

Saldi per 31 december
Aanschafwaarde 62.651.211 2.165.502 65.811.500 2.138.499
Mutatie naar marktwaarde 126.217.463 847.232 100.596.453 1.019.219
Boekwaarde 31 december 188.868.674 3.012.734 166.407.953 3.157.718

Verdeling per type (tbv DVI-rapportage)
Woongelegenheden 188.868.674 2.918.977 164.642.546 3.064.155
Intramuraal vastgoed - - 1.765.407 -
Niet-woongelegenheden - 93.757 - 93.563

188.868.674 3.012.734 166.407.953 3.157.718

De overboekingen van onroerende zaken in ontwikkeling betreffen:
Nieuwbouw woningen Hof van Zetten 32.528 8.588 4.868.624
Nieuwbouw woningen Tuyn van Limes 477.864 - -

510.392 8.588 4.868.624

Renovatie project Iso9Wick 362.905

Buitengebruikstelling
Zorgcentrum De Hoge Hof 1 te Herveld -3.944.705

31 december 2021 31 december 2020
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Verzekering

WOZ-waarde onroerende zaken in exploitatie

Verloopstaat marktwaarde in verhuurde staat 2021-2020

De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie is:

31 december 2021 31 december 2020
Totaal DAEB 188.868.674 166.407.953
Totaal Niet-DAEB 3.012.734 3.157.718
Totaal vastgoedbezit 13,2% 191.881.408 169.565.671

Specificatie onderdelen marktwaarde (x € 1.000)
Totaal Aandeel DAEB Aandeel Niet-DAEB

Marktwaarde per 31 december 2020 169.566 166.408 3.158

Mutaties gedurende het jaar
Mutaties in het bezit (verkoop, sloop, aankoop nieuwbouw etc) -2.097 -1.949 -148
Mutatie vastgoedgegevens 4.211 4.354 -143
Mutatie methodische wijzigingen handboek en software -3.664 -3.506 -158
Mutatie parameteraanpassing als gevolg van validatie handboek 5.630 5.526 104
Mutatie parameters als gevolg van marktontwikkelingen* 18.235 18.035 200

Totaal mutaties gedurende het jaar 22.315 22.460 -145

Marktwaarde per 31 december 2021 191.881 188.868 3.013

Nadere toelichting*
Leegwaardestijging (WOZ-waarde) 4.708 4.717 -9
Methodische aanpassing mutatiegraad bij uitponden 6.189 6.185 4
Aanpassing overdrachtskosten (verhoging overdrachtsbelasting) -9.857 -9.695 -162
Disconteringsvoet a.g.v. validatie handboek 5.708 5.600 108
Disconteringsvoet a.g.v. marktontwikkeling 5.308 5.210 98
Leegwaardestijging (marktontwikkeling 2021) 11.688 11.552 136
Verhuurderheffing 3.700 3.692 8
Instandhoudings- en mutatieonderhoud -3.055 -3.001 -54
Overige mutaties -2.074 -1.800 -274

22.315 22.460 -145

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.

De waarde 2021 van de woningen en woongebouwen en onroerende zaken niet zijnde woningen bedroeg volgens de beschikking wet
waardering onroerende zaken met peildatum 1 januari 2020: € 202 miljoen, (2020 met peildatum 1 januari 2019 € 189 miljoen).

De mutatie van de marktwaarde ultimo 2021 en ultimo 2020 is hieronder weergegeven.

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is gestegen van 165.711 naar 175.850 (+6,12%). Hierdoor stijgt de gehanteerde leegwaarde en
daarmee de verkoopopbrengsten. In het handboek marktwaardering 2021 is de mutatiekans in het uitpondscenario gelijkgesteld aan het
doorexploiteerscenario, voorheen nam de mutatiekans in het uitpondscenario af in gelijke tred met de verkochte woningen. In het handboek
2021 zijn de overdrachtskosten als gevolg van de verhoging van de overdrachtsbelasting. De gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren
van woningen is, als gevolg van de validatie van het handboek, gedaald van 6,03% naar 5,7% (-0,33 procentpunt). De gemiddelde
disconteringsvoet uitponden van woningen is, als gevolg van de validatie van het handboek, gedaald van 6,62% naar 6,33% (-0,29
procentpunt). Leegwaardestijging (marktontwikkeling 2021): de historische leegwaardestijging van woningen is gestegen van 7,05% naar
11,2% (+4,15 procentpunt). De gemiddelde toekomstige leegwaardestijging van woningen is gestegen van 2,19% naar 2,41% (+0,23
procentpunt). De ingerekende verhuurderheffing is gedaald als gevolg van lagere (voorgeschreven) percentages. Het gemiddelde
instandhoudingsonderhoud uitponden van woningen is gestegen van 720,50 naar 956,68 (+32,78%). Het gemiddelde
instandhoudingsonderhoud doorexploiteren van woningen is gestegen van 1.573,00 naar 1.578,05 (+0,32%).
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Beleidswaarde ontwikkeling

De mutatie in de beleidswaarde voor het aandeel DAEB ten opzichte van vorig jaar is als volgt opgebouwd (x € 1.000)

Omschrijving Mutatie in % 31 december 2021 31 december 2020 Verschil
Marktwaarde ultimo boekjaar 13,5% 188.868 166.408 22.460
Afslag stap 1: beschikbaarheid 18.914 4.042 14.872
Afslag stap 2: betaalbaarheid -85.141 -73.388 -11.753
Afslag stap 3: kwaliteit -39.393 -26.275 -13.118
Afslag stap 4: beheer -140 231 -371
Beleidswaarde ultimo jaar 17,0% 83.108 71.018 12.090

De mutatie in de beleidswaarde voor het aandeel Niet-DAEB ten opzichte van vorig jaar is als volgt opgebouwd (x € 1.000)

Omschrijving Mutatie in % 31 december 2021 31 december 2020 Verschil
Marktwaarde ultimo boekjaar -4,6% 3.013 3.158 -145
Afslag stap 1: beschikbaarheid 406 -77 483
Afslag stap 2: betaalbaarheid -360 -508 148
Afslag stap 3: kwaliteit -315 -334 19
Afslag stap 4: beheer 18 24 -6
Beleidswaarde ultimo jaar 22,1% 2.762 2.263 499

Beleidswaarde totaal 17,2% 85.870 73.281 12.589

Onderstaand wordt de beleidswaarde getoond, zowel voor DAEB als 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’.
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1.2 Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie:
Jaar 2021

Boekwaarde per 1 januari
Aanschafwaarde 299.207
Waardeverminderingen -289.773
Boekwaarde onroerende zaken in ontwikkeling
bestemd voor exploitatie begin boekjaar 9.434

Investeringen in boekjaar 3.041.794

Winsten of verliezen als gevolg van aanpassingen
van de marktwaarde -1.677.391

Overboeking van en naar voorraden, onroerende zaken voor
eigen gebruik en onroerende zaken bestemd voor eigen
exploitatie -812.586

Overige mutaties -

Boekwaarde onroerende zaken in ontwikkeling
bestemd voor exploitatie einde boekjaar 561.251

Boekwaarde per 31 december
Aanschafwaarde 2.528.415
Waardeverminderingen -1.967.164
Boekwaarde onroerende zaken in ontwikkeling
bestemd voor exploitatie einde boekjaar 561.251

1.3 Onroerende en roerende zaken voor eigen gebruik

Kantoorgebouw Roerende goederen Totaal

Saldi per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 835.263 662.336 1.497.599
- cumulatieve afschrijvingen inclusief waardeveranderingen -261.092 -591.224 -852.316
Boekwaarde 1 januari 2021 574.171 71.112 645.283

Mutaties in het boekjaar:
- aanschafwaarde investeringen 6.776 5.266 12.042
- aanschafwaarde desinvesteringen - -730 -730
- afschrijvingen desinvesteringen - 617 617
- afschrijvingen -15.415 -31.180 -46.595

Saldi per 31 december 2021 565.532 45.085 610.617

Saldi per 31 december 2021
- aanschafwaarde 842.039 666.872 1.508.911
- cumulatieve afschrijvingen inclusief waardeveranderingen -276.507 -621.787 -898.294
Boekwaarde 31 december 2021 565.532 45.085 610.617
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1.4 Vastgoedbeleggingen

Onroerende en roerende zaken verkocht onder voorwaarden
Jaar 2021

Saldo per 1 januari 2021
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs bij overdracht 1.484.468
Cumulatieve herwaarderingen 850.767
Boekwaarde per 1 januari 2021 2.335.235

Mutaties 2021
- Investeringen -
- desinvesteringen -
- waardeveranderingen 319.803
- herwaardering teruggekochte woningen -

Boekwaarde per 31 december 2021 2.655.038

Saldo per 31 december 2021
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs bij overdracht 1.484.468
Cumulatieve herwaarderingen 1.170.570
Boekwaarde per 31 december 2021 2.655.038

Het saldo betreft:
3 woningen plan Aldershof, Oosterhout (jaar 2020: 3 woningen) 766.680
13 woningen plan Sipman te Zetten (jaar 2020 13 woningen) 1.888.358
Boekwaarde per 31 december 2021 2.655.038

31 december 2021 31 december 2020
2.0 Financiële vaste activa

2.1 Deelneming
Saldo per 1 januari -1.418.619 -1.407.831
Resultaat boekjaar 192.476 -10.788

-1.226.143 -1.418.619

Verrekend met vordering op deelneming 1.226.143 1.418.619

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 2.367.864 2.374.064
Mutatie boekjaar -327 -6.200
Saldo 2.367.537 2.367.864

Verrekening negatief saldo deelneming 1.226.143 1.418.619

Saldo per 31 december 1.141.394 949.245

Het saldo betreft 3 eenheden in het plan Aldershof te Oosterhout (Gld.) en 13 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 vergelijkings-methode 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 2021 31 december 2020

2.3 Latente belastingvordering(en)
Saldo per 1 januari 2.804 24.085
Toename belastingvordering
- Mutatie latentie verliescompensatie - -
- Mutatie latentie disagio leningen - -
- Mutatie latentie Vestia bijdrage 72.588
Afname belastingvordering - -
- Mutatie marktwaarde - -
- Mutatie latentie disagio leningen -2.804 -21.281
- Mutatie latentie deelneming - -
Saldo per 31 december 72.588 2.804

Opbouw ultimo jaar per onderdeel ultimo boekjaar

Latentie verliescompensatie - -
Latentie marktwaarde - -
Latentie disagio leningen - 2.804
Latentie Vestia bijdrage 72.588 -
Saldo per 31 december 72.588 2.804

Disagio leningen

Vestia bijdrage

31 december 2021 31 december 2020

3.0 Vlottende activa

Vorderingen

3.1 Huurdebiteuren
Saldo ultimo boekjaar 46.313 41.634
Af: voorziening voor oninbaarheid -17.845 -15.161
Saldo per 31 december 28.468 26.473

3.2 Gemeente
Woningaanpassing WMO 181 181

3.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting 671.381 -

3.4 Overige vorderingen
Rente banken - -
Subsidies 125.000 224.999
Vooruitbetaalde bedragen 62.253 104
Te verrekenen posten 90.702 10.093
Saldo per 31 december 277.955 235.196

3.5 Overlopende activa 32.293 28.888

4.0 Liquide middelen
Kas 1.912 830
Rabobank RC-algemeen 450.420 117.171
Rabobank RC-huren 78.626 245.139
Rabobank spaarrekening 1.000.000 975.000
Totaal 1.530.958 1.338.140

Ultimo 2021 is er geen sprake meer van een commercieel-fiscaal verschil inzake de leningenportefeuille en is deze actieve latentie nihil.
Ultimo 2020 was dit verschil  nominaal € 11.532 en is in de balans gewaardeerd tegen de contante waarde van € 2.804.

Commercieel is de negatieve waarde van de leningen die verkregen is als gevolg van de leningruil Vestia volledig ten laste van het resultaat
gebracht. Fiscaal mag deze last in twee jaar (2021 en 2022) in aanmerking genomen worden. Derhalve is er een actieve latentie van € 72.588
opgenomen ultimo 2021, de nominale waarde ultimo 2021 bedraagt € 74.392.
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PASSIVA 31 december 2021 31 december 2020

5.0 Eigen vermogen

5.1 Kapitaal 45 45

5.2 Herwaarderingsreserves
Herwaarderingsreserve marktwaardering
Saldo per 1 januari 104.637.989 96.348.106
Correctie onrendabele top voorgaande jaren - -
Realisatie verkoop/sloop -650.817 -332.661
Mutatie herwaarderingsreserve marktwaardering - -
Mutatie aanpassing marktwaarde ultimo jaar 23.720.783 8.622.544
Saldo per 31 december 127.707.955 104.637.989

Herwaarderingsreserve VOV-woningen
Saldo per 1 januari 648.940 561.255
Mutatie in verslagjaar 319.803 87.685
Saldo per 31 december 968.743 648.940

Saldo per 31 december herwaarderingsreserves 128.676.698 105.286.929

5.3 Overige reserves
Saldo per 1 januari 31.380.501 31.960.736
Correctie onrendabele top voorgaande jaren - -
Realisatie uit herwaarderingsreserve marktwaardering 650.817 332.661
Mutatie herwaarderingsreserve marktwaardering - -
Mutatie herwaarderingsreserve VOV-woningen -319.803 -87.685
Resultaatbestemming 1.720.393 -825.211
Saldo per 31 december 33.431.908 31.380.501

5.4 Resultaat boekjaar
Saldo per 1 januari 1.720.393 -825.211
Resultaatbestemming (gerealiseerd deel voorgaand boekjaar) -1.720.393 825.211
Toevoeging resultaat boekjaar 24.499.032 10.342.937
Resultaat boekjaar (ongerealiseer deel naar Herwaarderingsreserve) -23.720.783 -8.622.544
Saldo per 31 december 778.249 1.720.393

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen van Toezicht voor het resultaat over het boekjaar 2021 ad € 24.499.032 als volgt
te bestemmen:
- het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2021 ad € 778.249  ten gunste van de overige reserves te brengen;
- het niet-gerealiseerde resultaat ad € 23.720.783 ten gunste te brengen van de herwaarderingsreserve te brengen.
Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

6.0 Voorzieningen

6.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Saldo per 1 januari 2.939.227 3.497.179
Vrijval in boekjaar -1.206.391 -557.952
Overige mutaties - -
Saldo per 31 december 1.732.836 2.939.227

6.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
Saldo per 1 januari - -
Toename belastinglatentie - -
Afname belastinglatentie - -
Saldo per 31 december - -

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.

Dit betreft het deel van de in het boekjaar geprognosticeerde onrendabele top op de projecten in ontwikkeling "De Hoge Hof" te Herveld,
"Grintpad" te Herveld en "Wouter Plasstraat" te Zetten dat niet ten laste van de reeds geboekte investeringen gebracht kan worden.
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31 december 2021 31 december 2020

Saldo per 31 december per belastinglatentie
Latente belastingvordering (zie 6.2.1) - -
Latente belastingverplichting (zie 6.2.2) - -
Saldo (+ is vordering, - is schuld) - -

6.2.1 Latente belastingvordering(en)
Saldo per 1 januari - -
Toename belastingvordering
- Mutatie latentie verliescompensatie - -
- Mutatie marktwaarde - -
Afname belastingvordering
- Mutatie latentie verliescompensatie - -
- Mutatie marktwaarde - -
- Mutatie latentie disagio leningen - -
- Opname onder latente belastingvorderingen - -
Saldo per 31 december - -
Compensabele verliezen

6.2.2 Latente belastingschuld 31 december 2021 31 december 2020

Stand per 1 januari - -
Toename belastinglatentie
Afname belastinglatentie - -
Saldo per 31 december - -

7.0 Langlopende schulden 31 december 2021 31 december 2020

7.1 Leningen kredietinstellingen
Saldo per 1 januari 29.693.919 29.862.150
Mutaties in het boekjaar:
Opgenomen leningen 1.871.170 1.850.000
Aflossingen -1.033.044 -2.018.231
Saldo mutaties 838.126 -168.231

Stand per 31 december 30.532.045 29.693.919
Aflossingen 1e jaar -1.066.059 -1.033.044

29.465.986 28.660.875

Agio op langlopende leningen
Saldo per 1 januari - -
Mutaties in het boekjaar: -
Aanvulling leningbedrag tot reële waarde 576.684 -
Overige mutaties -
Saldo mutaties 576.684 -

Stand per 31 december 576.684 -
Vrijval 1e jaar -12.968 -

563.716 -
Toelichting lening Vestia-deal
In het kader van de Vestia-deal is door Woonstichting Valburg een lening vestrekt van nominaal € 371.170. De reële waarde op moment
van afsluiten van de lening bedraagt € 947.854. Ten opzichte van de ontvangen hoofdsom treedt er een verlies op in de vorm van agio.
Dit verlies bedraagt de contante waarde van de jaarlijkse bijdrage gedurende de looptijd van 40 jaar, met de marktwaarde 40 jaar fixe
als disconteringsvoet (0,535%).

Rentevoet en aflossingssysteem

De post latente belastingvorderingen betreft onder andere de tot waardering gebrachte beschikbare voorwaartse verliescompensatie. Deze
bedraagt ultimo 2021 en 2020 nihil, gebaseerd op waardering tegen contante waarde met een disconteringsvoet na belasting van nihil. De
verrekenbare verliezen zijn volledig tot waardering gebracht. De totale verrekenbare verliezen bedragen ultimo 2021 nihil (2020: nihil).

Het gemiddeld betaalde rentepercentage op de uitstaande leningen kredietinstellingen bedraagt voor het jaar 2021 3,35% (2020 3,78%). De
leningen kredietinstellingen betreffen annuïtaire, lineaire en bullet leningen. Het schuldrestant leningen ultimo 2021 met een looptijd langer
dan 5 jaar bedraagt € 30.394.052.
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Zekerheden

Marktwaarde leningen

31 december 2021 31 december 2020

7.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Saldo per 1 januari
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 1.484.470 1.765.200
Cumulatieve herwaarderingen 789.954 689.789
Boekwaarde per 1 januari 2.274.424 2.454.989

Mutaties
- Investeringen - -
- desinvesteringen - -280.730
- waardeveranderingen 299.195 166.280
- herwaardering teruggekochte woningen - -66.115

Boekwaarde per 31 december 2.573.619 2.274.424

Saldo per 31 december
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs bij overdracht 1.484.470 1.484.470
Cumulatieve herwaarderingen 1.089.149 789.954
Boekwaarde per 31 december 2.573.619 2.274.424

8.0 Kortlopende schulden

8.1 Aflossingsverplichting kredietinstellingen
Aflossingen eerste jaar 1.066.059 1.033.044

8.2 Schulden aan leveranciers
Crediteuren 292.618 588.362

8.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting - 213.814
Loonheffingen 20.203 41.660
Pensioenpremie - 13.500
Omzetbelasting 59.977 120.205

80.180 389.179

8.4 Overige schulden
Te verrekenen posten 155.833 38.289
Beheer stichtingen - -
Overige - -

155.833 38.289

8.5 Overlopende passiva
Overloop rente 464.156 477.776
Vooruitontvangen huurders 50.967 50.426
Reservering verlofuren/loopbaanontwikkelingsbudget 64.494 61.143
Accountantskosten 53.200 49.500
Vrijval agio Vestia deel binnen één jaar 12.968 -
Aangegane verplichtingen - 186.437
Overige - -

645.785 825.282

De marktwaarde van de door WSW geborgde leningen bedraagt ultimo 2021: € 38.299.000. De rentecurve is gebaseerd op de Euro swap rate
rekening houdend met de looptijd van de lening waarbij een opslag is gehanteerd gebaseerd op rentedata beschikbaar in Q1 2022.

Van de leningen kredietinstellingen is ultimo 2021 een bedrag van € 30.532.045 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 pand en 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. Op 26 oktober 2021 heeft Woonstichting Valburg een
geactualiseerde onherroepelijke volmacht ten gunste van het WSW getekend, dit in het kader van het zogenaamde strategisch programma
van het WSW. De totale omvang van de volmacht bedraagt € 168 mln.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Erfpachtovereenkomsten

Obligolening ten gunste van WSW

Fiscale eenheid omzetbelasting en vennootschapsbelasting

Aangegane verplichtingen

Jubileumuitkeringen

Aanbiedingsverplichting

Gebeurtenissen na balansdatum

Uitgaven richting CO-2 neutraal

Woonstichting Valburg is deelnemer van het WSW en zodoende gebonden aan het Reglement van deelneming. In het Reglement is
opgenomen dat wanneer het risicovermogen van WSW van onvoldoende niveau is, zij een beroep kan doen op het vermogen van haar
deelnemers (het gecommitteerd obligo). Woonstichting Valburg heeft in dit kader op 30 november 2021 een obligolening afgesloten bij de
Nederlandse Waterschapsbank N.V. Dit betreft een lening met een variabele hoofdsom. Woonstichting Valburg betaalt jaarlijks een
bereidstellingsprovisie voor het beschikbaar houden van het niet opgenomen deel. De hoofdsom van de obligolening ontwikkelt zich mee
met de geborgde schuld per jaareinde. De maximale omvang van het Gecommitteerd Obligo is vastgesteld op 2,6% van het Schuldrestant per
31 december van het laatst verstreken kalenderjaar en bedraagt ultimo 2021 € 773.000.

Er zijn drie erfpachtovereenkomsten. Het totale erfpachtbedrag dat na één jaar vervalt is € 13.000. De erfpachtbedragen die tussen één jaar
en vijf jaar vervallen zijn gezamenlijk € 52.000.

Op 16 maart 2022 heeft de Raad van Commissarissen ingestemd met het voornemen om 150 woningen te isoleren in lijn met het in 2021
afgerond Iso9wick pilot project. De isolaties worden gefaseerd uitgevoerd over de komende vijf jaren. De noodzakelijke middelen bedragen
indicatief ca. € 12 mln.
Hiernaast is op dezelfde datum besloten om 3 complexen (30 VHE) te slopen ten einde vervangende nieuwbouw mogelijk te maken.

Woonstichting Valburg maakt voor de vennootschapsbelasting deel uit van een fiscale eenheid met Veldzicht Zetten B.V. en is uit dien
hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Tevens maakt Woonstichting
Valburg voor de omzetbelasting deel uit van een fiscale eenheid met Veldzicht Zetten B.V. en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor
de omzetbelastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

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.

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.

De aangegane verplichtingen voor de ultimo 2021 in uitvoering zijnde projecten bedragen ultimo 2021 € 10,1 mln. Deze verplichtingen
bestaan uit aangegane verplichtingen met aannemers en architecten, onder aftrek van de te ontvangen subsidies en de tot en met
balansdatum bestede bedragen.
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7. TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING (CATEGORIALE INDELING)

1.0 BEDRIJFSOPBRENGSTEN

De totale bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van voorgaand jaar toegenomen met 2,3% (2020: 1,2 %.)

1.1 Huuropbrengsten
Netto huur 8.225.108 8.119.283
Af: huurderving wegens leegstand -23.407 -22.291
Totaal 8.201.701 8.096.992

De huurderving bedraagt 0,28% (2020: 0,27%) van de te ontvangen huur.

1.2 Vergoedingen
Overige zaken, leveringen en diensten 87.428 95.583
Af: vergoedingsderving wegens leegstand -205 -246
Totaal 87.223 95.337

1.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Boekwinst verkoop bestaand bezit 464.248 364.604

1.4 Overige bedrijfsopbrengsten
Administratieve vergoedingen 3.750 5.800
Diverse opbrengsten 5.768 137
Totaal 9.518 5.937

2.0 Bedrijfslasten

2.1 Afschrijvingskosten (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
- afschrijvingen MVA in exploitatie 7.867 7.867
- afschrijvingen MVA ten dienste van 46.595 48.459
- boekresultaat verkoop MVA ten dienste van 38 212
- afschrijving commercieel vastgoed in exploitatie - -
Totaal 54.500 56.538

2.2 Overige waardeveranderingen IVA en vastgoedportefeuille
Afboeking onrendabele top bestaand bezit 245.167 -18.487
Afboeking onrendabele investeringen nieuwbouwprojecten 471.000 -1.317.412
Afboeking wegens sloop - -
Terugneming onrendabele top nieuwbouwprojecten - -
Waardervermindering commercieel vastgoed - -
Totaal 716.167 -1.335.899

2.3 Erfpacht 13.380 13.416

2.4 Personeelslasten
Lonen en salarissen 685.823 736.290
Sociale lasten 117.048 117.392
Pensioenlasten 92.393 118.445
Subtotaal 895.264 972.127
Ontvangen ziekengeld uitkeringen - -77.000
Doorbelaste uren -92.658 -114.310
Totaal 802.606 780.817

2.5 Lasten onderhoud
Planmatig onderhoud 1.522.814 898.314
Werkzaamheden klachten onderhoud 284.083 248.941
Werkzaamheden mutatie onderhoud 679.323 532.130
Totaal 2.486.220 1.679.385

2021 2020
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2.6 Overige bedrijfslasten

Overige kostensoorten
Kosten Raad van Commissarissen 54.957 65.436
Accountants- en advieskosten 97.289 80.549
Algemene kosten 282.330 284.960

Zakelijke bedrijfslasten
Belastingen 296.698 274.841
Verzekeringen 22.697 22.920
Contributie landelijke federatie 9.891 9.707

Overige lasten
Leefbaarheid 10.469 6.665
Plantsoenen onderhoud 1.039 2.623
Oninbare huur afboeking 1.112 8.110
Verhuurderheffing 975.305 963.990
Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van resultaat 3.057 6.330
Volkshuisvestelijke bijdrage Vestia 576.684 -
Obligoheffing 18.529 -
Ontwikkelingskosten algemeen - 797
Overige zaken, leveringen en diensten 56.290 96.983
Totaal 2.406.347 1.823.911

3.0 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Waardemutatie onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 319.803 196.987
Mutatie verplichtingen uit hoofde onroerende zaken onder
voorwaarden -299.195 -204.395
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 23.920.542 7.859.787
Saldo niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 23.941.150 7.852.379

4.0 Financiële baten en lasten

4.1 Rente baten
Overige rentebaten 116 19.046
Totaal baten 116 19.046

4.2 Rente lasten
Rente leningen kredietinstellingen -994.941 -1.054.349
Borgstellingsvergoeding WSW -1.881 -1.813
Overige rentelasten -19.539 -26.977
Totaal lasten -1.016.361 -1.083.139

Som financiële baten en lasten -1.016.245 -1.064.093

2021 2020
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8. TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING (FUNCTIONELE INDELING)

DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB
1.0 Netto resultaat exploitatie

vastgoedportefeuille

1.1 Huuropbrengsten
Netto huur 8.081.257 143.851 8.019.669 99.614
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren -1.093 -19 -8.010 -100
Af: huurderving wegens leegstand -23.407 - -22.291 -
Totaal 8.056.757 143.832 7.989.368 99.514

1.2 Opbrengsten servicecontracten
Overige zaken, leveringen en diensten 85.899 1.529 94.410 1.173
Af: vergoedingsderving wegens leegstand -201 -4 -243 -3
Totaal 85.698 1.525 94.167 1.170

1.3 Lasten servicecontracten
Overige zaken, leveringen en diensten 55.305 984 95.793 1.190

1.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lonen en salarissen 296.485 5.517 319.993 3.974
Sociale lasten 50.600 942 51.019 634
Pensioenlasten 39.942 743 51.476 639
Ontvangen ziekengeld uitkeringen - - -33.464 -415
Doorbelaste uren -40.056 -745 -49.679 -617
Algemene kosten 122.053 2.271 123.844 1.538
Contributie landelijke federatie 4.276 79 4.219 52
Afschrijvingen MVA ten dienste van 14.631 14.380 14.631 14.651
Totaal 487.931 23.187 482.039 20.456

1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten
Lonen en salarissen 242.578 4.318 269.085 3.341
Sociale lasten 41.400 737 42.902 533
Pensioenlasten 32.680 582 43.287 538
Ontvangen ziekengeld uitkeringen - - -28.140 -349
Doorbelaste uren -32.773 -583 -41.776 -519
Algemene kosten 99.861 1.778 104.142 1.294
Contributie landelijke federatie 3.498 62 3.547 44
Planmatig onderhoud 1.430.834 91.980 887.293 11.021
Klachtenonderhoud 279.115 4.968 245.887 3.054
Mutatieonderhoud 667.442 11.881 525.601 6.529
Afschrijvingen MVA ten dienste van 5.535 11.252 5.690 12.320
Totaal 2.770.170 126.975 2.057.518 37.806

1.6 Overige directe operationele
lasten exploitatie bezit
Erfpacht 13.380 - 13.416 -
Belastingen 291.509 5.189 271.469 3.372
Verzekeringen 22.300 397 22.639 281
Verhuurderheffing 975.305 - 963.990 -
Saneringsheffing 18.205 324 - -
Sectorspecifieke heffingen
onafhankelijk van resultaat 3.004 53 6.252 78
Totaal 1.323.703 5.963 1.277.766 3.731

Totaal van netto resultaat exploitatie
van vastgoedportefeuille 3.505.346 -11.752 4.170.419 37.501

2021 2020
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DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB

2.0 Netto gerealiseerd resultaat
verkoop vastgoedportefeuille

2.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.213.000 - 811.817 260.000
2.2 toegerekenden organisatiekosten -41.035 - -32.018 -4.224
2.3 Boekwaarde verkochte vastgoed-

portefeuille op moment van verkoop -729.537 - -460.381 -233.073
Totaal 442.428 - 319.418 22.703

3.0 Waardeveranderingen vastgoed-
portefeuille

3.1 Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille - - 18.487 -
Onrendabele investeringen nieuwbouw en
bestaand bezit -653.310 -62.857 1.023.372 294.040
Ontwikkelingskosten algemeen - - -787 -10

-653.310 -62.857 1.041.072 294.030

3.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Overige mutaties 24.092.529 -171.987 7.867.624 -7.837

3.3 Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden
Waardemutatie onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden VOV 319.803 - 196.987 -
Mutatie verplichtingen uit hoofde
onroerende zaken VOV -299.195 - -204.395 -

20.608 - -7.408 -

Totaal 23.459.827 -234.844 8.901.288 286.193

4.0 Netto resultaat overige activiteiten
4.1 Opbrengsten overige activiteiten 9.518 - 5.687 250

4.2 Kosten overige activiteiten - - - -

Totaal 9.518 - 5.687 250

5.0 Overige organisatiekosten
Lonen en salarissen 67.383 1.199 72.726 903
Sociale lasten 11.500 205 11.595 144
Pensioenlasten 9.078 161 11.699 145
Ontvangen ziekengeld uitkeringen - - -7.605 -95
Doorbelaste uren -9.104 -162 -11.291 -140
Kosten Raad van Commissarissen 53.996 961 64.633 803
Accountants- en advieskosten 95.587 1.702 79.561 988
Algemene kosten 27.739 494 28.146 350
Volkshuisvestelijke bijdrage (Vestia-deal) 576.684 - - -
Contributie landelijke federatie 972 17 959 12
Afschrijvingen MVA ten dienste van 1.539 3.127 1.537 3.330

835.374 7.704 251.960 6.440

2021 2020

28



DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB

6.0 Leefbaarheid 98.591 4.234 84.610 3.368

7.0 Financiële baten en lasten
7.1 Waardeveranderingen financiële

vaste activa en effecten - - - -
7.2 Andere rentebate en soortgelijke

Opbrengsten 116 - 19.046 -
7.3 Rentelasten en soorgelijke kosten -1.016.361 - -1.083.139 -

Totaal -1.016.245 - -1.064.093 -

8.0 Belastingen resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening -911.068 9.249 -1.925.302 -53.961

9.0 Resultaat deelneming
Deelneming Veldzicht Zetten B.V. - 192.476 - -10.788

Netto resultaat DAEB en Niet-DAEB 24.555.841 -56.809 10.070.847 272.090
Netto resultaat boekjaar 24.499.032                                                        10.342.937

2021 2020
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5.0 Belastingen

De berekening van de belastingen over het jaar 2021 zijn als volgt opgebouwd:

Commercieel resultaat conform de winst- en verliesrekening 25.208.375

Bij: Fiscaal opwaardering onroerende zaken in exploitatie 968.685
Onrendabele investeringen nieuwbouw en bestaande bouw 716.167
Vestia bijdrage, fiscaal verdelen over twee boekjaren 288.342
Fiscaal verschil verkoopwinst woningen 29.584
Fiscaal lagere afschrijving roerende zaken t.d.v. 874
Betalingskortingskorting vpb -
Fiscaal lagere bedrijfslasten 3.209
Fiscale correctie korting verhuurderheffing 170.000
Earningstrippingmaatregel (ATAD) 57.778
Beperkt aftrekbare kosten 4.700
Niet aftrekbare kosten 637

2.239.976
Af: Fiscaal geen waardeveranderingen (Niet gerealiseerde waardeveranderingen

vastgoedportefeuille) 23.920.542
Commerciële overige waardeveranderingen -
Commerciële waardeverandering VOV verplichting 20.609
Fiscaal geen voorziening loopbaanontwikkeling -
Fiscaal geen opbrengst woningverkopen -
Vrijval (dis)agio op leningen kredietinstellingen (last) 11.533
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2.839
Fiscaal hogere afschrijvingen 139.621
Dotatie herinvesteringsreserve 477.028

-24.572.172

Belastbaar bedrag voor verliesverrekening 2.876.179
Af: te verrekenen verliezen -

Belastbare winst 2021 2.876.179

BELASTBARE WINST

Tarief Belastbaar Belasting
1e schijf tot € 245.000 15,00% 36.750
2e schijf vanaf € 245.000 25,00% 657.795
Te betalen vennootschapsbelasting 694.545

Winst na belasting 2021

Belastinglast-/bate in resultatenrekening 2021 2020
Te betalen vennootschapsbelasting boekjaar -694.545 -1.766.621
Te betalen vennootschapsbelasting voorgaand boekjaar* -277.058 -191.361
Mutatie belastinglatenties 69.784 -21.281

-901.819 -1.979.263

* teruggaaf vennootschapsbelasting 2019 en aanvullende last 2020 n.a.v. ontwikkeling WOZ-waarden in boekjaren 2020 en 2021.

5.1 Resultaat deelnemingen 2021 2020
Resultaat deelneming Veldzicht Zetten B.V. 192.476 -10.788

De deelneming betreft de bij akte d.d. 27 april 2010 opgerichte vennootschap Veldzicht Zetten B.V. te gemeente Overbetuwe.
Woonstichting Valburg heeft ultimo 2021 een kapitaalbelang van 100%.
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OVERIGE INFORMATIE

Accountantskosten
De in de winst- en verliesrekening opgenomen accountantskosten te verdelen naar:

jaar 2021 jaar 2020

Onderzoek van de jaarrekening 66.145 47.495
Andere controlediensten 3.630 4.345
Adviesdiensten op fiscaal terrein - -
Andere niet-controlediensten - -

69.775 51.840

Werknemers

jaar 2021 jaar 2020

Directie 1,00 1,00
Staf 1,69 1,69
Financiële administratie 1,61 1,61
Wonen 2,14 2,31
Technische dienst 3,42 3,42
Projecten 1,00 1,00

10,86 11,04

Bestuurders en commissarissen

Bedragen x € 1
jaar 2021 jaar 2020

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) 1,00 1,00
Gewezen topfunctionaris Nee Nee
(Fictieve) dienstbetrekking Nee Nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam Nee Nee

Bezoldiging jaar 2021 jaar 2020
Beloning 95.904 88.776
Belastbare onkostenvergoedingen - -
Beloningen betaalbaar op termijn 15.077 17.115
Totaal bezoldiging 110.981 105.891
Toepasselijk WNT-maximum 111.000 106.000

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:

De directeur-bestuurder valt in de overgangsregeling van de WNT, nu de met hem gemaakte bezoldigingsafspraak (ruim) voor 1 januari
2013 is overeengekomen.

Gedurende het verslagjaar 2021 had de corporatie gemiddeld 10,86 (2020: 11,04) werknemers in dienst. Dit aantal is gebaseerd op het
aantal fulltime equivalenten. De verdeling per afdeling is als volgt:
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Bezoldiging Raad van Commissarissen

Bezoldiging Raad van Commissarissen in 2021 (bedragen exclusief btw)

Bedragen x € 1

Dhr A.A.L.M. Mw M.F. Verbeek Mw A.J.T.M. Dhr J. Blok Dhr W.A.
Spekschoor Görts-van de Pas Bruinenberg

Functie Voorzitter RVC Lid RVC Lid RVC Lid RVC Lid RVC
Duur dienstverband 01/01 - 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 12.950 8.650 8.650 8.650 8.650
Belastbare
onkostenvergoeding - - - - -
Beloningen
betaalbaar op termijn - - - - -
Totaal bezoldiging 12.950 8.650 8.650 8.650 8.650

Toepasselijk WNT
maximum 16.650 11.100 11.100 11.100 11.100

De bezoldiging van de raad van commissarissen bedroeg in 2021 in totaal € 47.550 (2020: € 45.350).

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:
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Bezoldiging Raad van Commissarissen in 2020 (bedragen exclusief btw)

Bedragen x € 1

Dhr A.A.L.M. Dhr A.F.M. Mw M.F. Verbeek Mw A.J.T.M. Dhr J. Blok
Spekschoor Hermsen Görts-van de Pas

Functie Voorzitter RVC Lid RVC Lid RVC Lid RVC Lid RVC
Duur dienstverband 01/01 - 31/12 1/1 - 30/09 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Aantal dagen 366 276 366 366 366

Bezoldiging
Beloning 12.350 6.188 8.250 8.250 8.250
Belastbare
onkostenvergoeding - - - - -
Beloningen
betaalbaar op termijn - - - - -
Totaal bezoldiging 12.350 6.188 8.250 8.250 8.250

Toepasselijk WNT
maximum 15.900 7.993 10.600 10.600 10.600

Dhr W.A.
Bruinenberg

Functie Lid RVC
Duur dienstverband 1/10 - 31/12
Aantal dagen 92

Bezoldiging
Beloning 2.065
Belastbare
onkostenvergoeding -
Beloningen
betaalbaar op termijn -
Totaal bezoldiging 2.065

Toepasselijk WNT
maximum 2.664

Bezoldiging op basis van burgerlijk wetboek
De ingevolge art. 2:383 BW te vermelden bezoldiging voor (gewezen) bestuurders en (gewezen) toezichthouders bedraagt € 120.956
(2020: € 116.282) respectievelijk € 47.550 (2020: € 45.783). 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.
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9. Prestatie-indicatoren voor Reglement financieel beleid en beheer

Bedragen x € 1.000

1. Interest Coverage Ratio

Jaar 2021 Jaar 2020

Operationele kasstroom 360 223
Bij: rentelasten 1.053 1.151
Operationele kasstroom vóór rentelasten 1.413 1.374

Rentelasten 1.053 1.151

Uitkomst ICR 1,3 1,2

Conclusie:

2. Loan To Value
Meet in hoeverre de beleidswaarde van het vastgoed in een gezonde verhouding staat tot de schuldpositie

Jaar 2021 Jaar 2020

Beleidswaarde ultimo jaar 85.870 73.281

Schuldpositie 30.532 29.694

Uitkomst LTV 36% 41%

Conclusie:

3. Solvabiliteitsratio
Meet de omvang van het weerstandsvermogen in relatie tot het totaal vermogen (vastgoed gewaardeerd op beleidswaarde)

Jaar 2021 Jaar 2020

Eigen vermogen o.b.v. beleidswaarde 56.876 42.103

Totaal vermogen o.b.v. beleidswaarde 93.453 78.852

Uitkomst Solvabiliteit 61% 53%

Conclusie:

Meet in hoeverre de corporatie in staat is (geweest) de rente-uitgaven op het vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele
activiteiten.

Voldoet aan voorwaarden WSW ( <= 85%), voldoet aan voorwaarden WSV (<= 75%).

Voldoet aan voorwaarden WSW ( >= 15%), voldoet aan voorwaarden WSV (>= 25%).

Voldoet niet aan voorwaarden WSW ( >= 1,4), voldoet niet aan voorwaarden WSV ( >= 1,8). Door vpb betalingen met betrekking tot boekjaar 2019 in
2020 voldoet de ICR norm (tijdelijk) niet aan de WSW norm. Door het WSW is op 3 november 2020 per e-mail meegedeeld dat zij het niet voldoen aan
de ICR norm eenmalig acceptabel acht.
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9. Prestatie-indicatoren voor Reglement financieel beleid en beheer (vervolg)

Bedragen x € 1.000

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

Jaar 2021 Jaar 2020

Nominale schuld 30.532 29.694

Marktwaarde verhuurde staat 191.881 169.566

Uitkomst Dekking 16% 18%

Conclusie:
Voldoet aan voorwaarden WSW (<= 70%), voldoet aan voorwaarden WSV (<= 60%).

5. Discontinuïteitsratio
Meet de totale marktwaarde in verhouding tot de marktwaarde van de geborgde leningen

Jaar 2021 Jaar 2020

Marktwaarde van de leningen volgens de jaarrekening 38.299 40.138

Marktwaarde van het bezit 191.881 169.566

Uitkomst discontinuiteitsratio 20% 24%

Toelichting
Betreft geen KPI volgens het investeringsstatuut maar geeft extra inzage in Loan to Value, voldoet aan normen WSW (<= 70%).
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10. Ondertekening van de jaarrekening 2021

Hieronder volgt de ondertekening van de RvC en bestuur waaruit de goedkeuring van de jaarrekening blijkt door de RvC
en de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur.

Voorzitter RVC w.g. Dhr A.A.L.M. Spekschoor
___________________________________

Lid RVC w.g. Mw M.F. Verbeek
___________________________________

Lid RVC w.g. Mw A.J.T.M. Görts - van de Pas
___________________________________

Lid RVC w.g. Dhr J. Blok
___________________________________

Lid RVC w.g. Dhr W.A. Bruinenberg
___________________________________

Directeur-bestuurder w.g. Dhr M.P.C. Jansen
___________________________________

Datum vaststelling door directie en goedkeuring door Raad van Commissarissen:

14 april 2022
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8. Overige gegevens

Statutaire resultaatbestemming en accountantsverklaring

Statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming
In artikel 3 van de statuten van Woonstichting Valburg staat het volgende vermeld: De stichting
is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet. De stichting stelt zich ten
doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting, zoals omschreven in
artikel 45 van de Woningwet. Daarmee is bepaald dat er geen middelen uit de organisatie
vloeien die niet ten behoeve van de volkshuisvesting zijn ingezet. Positieve saldi worden dan ook
aan het eigen vermogen toegevoegd.

Accountantsverklaring
Op de volgende pagina is de verklaring van de accountant opgenomen.

Jaarverslag 2021 – Jaarrekening



 

 

Accountants 

 

 
Aan de Raad van Commissarissen van 
Woonstichting Valburg 
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Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
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5605 LS Eindhoven 
 
T: +31 (0)40 250 57 00 
F: +31 (0)40 250 57 99 
 
eindhoven@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl 
 
KvK: 24425560 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het 
resultaat over 2021 in overeenstemming met de  vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 
35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de balans per 31 december 2021; 
2 de winst- en verliesrekening over 2021; 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 de Regeling Controleprotocol WNT 2021 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. 
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Benadrukking van de waarderingsgrondslag 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 7 t/m 9. 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 in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van 
de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze 
actuele waarde de basis is voor het berekenen van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet aangepast als 
gevolg van deze aangelegenheid. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door 
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist 
en volledig is. 
 
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 (inclusief het volkshuisvestelijk verslag) 
 het verslag van de Raad van Commissarissen; 
 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 36 en 36a 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 artikel 17 van 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, het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 
36 en 36a van de Woningwet. 
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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 de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en 
de WNT. 
 
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 controlestandaarden, 
de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit: 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 
 

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

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 
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 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, 14 april 2022 
 
 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
 

 

was getekend, 
 
 
 
 

 

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



Bijlage 1: Acties Jaarplan 2021

Woonstichting Valburg



Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Huurderstevredenheid

2. Verduurzaming

3. Geschikte woningen voor de doelgroep

4. Organisatieontwikkeling & versterking van de bedrijfsvoering

Samen Goed Wonen



1. Jaarplan 2021 - Huurderstevredenheid

Samen goed wonen

Doel:

Ook bij een (gemiddeld) dalende inzet van middelen op
woningniveau, blijven huurders van Woonstichting Valburg tevreden
over de technische staat van de woning en de dienstverlening, zoals
blijkt uit een gelijkblijvend cijfer (over 2017 is dat een 7,9) voor
huurderstevredenheid in de Benchmark.



1. Huurderstevredenheid

Strategie 1 De technische staat van de woning wordt beter afgestemd op de woonbehoefte van de huurder.
Maatregel 1.1.1 Onderzoek naar andere manier van samenwerken met (keten)partners om de kosten omlaag te brengen met gelijkblijvende of hogere

huurderstevredenheid.

Behaald resultaat Op basis van een workshop (na vaststelling svb), georganiseerd samen met ketenpartners, komen wij tot  doorgevoerde verbeteringen in de
samenwerking, waarbij inbegrepen de invoering van de Wet Kwaliteitsborging.

Maatregel 1.1.2 De beschikbare middelen worden meer gericht op kwaliteits-aspecten in de woning die de huurder waardeert.

Behaald resultaat De nazorg bij een mutatiewoning is zodanig dat uiterlijk drie maanden na verhuur alle eventuele gebreken/klachten zijn weggenomen.

Strategie 2 De dienstverlening wordt beter afgestemd op de behoefte van de huurder.
Maatregel 1.2.1 Het sturen van verwachtingen van (zittende en kandidaat-) huurders dmv duidelijke informatievoorziening vooraf.

Behaald resultaat a. De informatievoorziening bij opzegging van de woning is verbeterd: do’s en dont’s voor huurders zijn in beeld gebracht en beschikbaar voor huurders
(actie vanuit kwh benchmark)

b. Afgewezen woningzoekenden krijgen digitaal een (standaard) afwijzingsbericht (actie vanuit kwh benchmark).



1. Huurderstevredenheid
Strategie 2 De dienstverlening wordt beter afgestemd op de behoefte van de huurder.
Maatregel 1.2.1 Het sturen van verwachtingen van (zittende en kandidaat-) huurders dmv duidelijke informatievoorziening vooraf.

Behaald resultaat c. Onderzoeken of het nuttig is actuele kaarten per dorp  op onze site te zetten waarmee senioren zich vooraf kunnen oriënteren op voor hen passende
comfortwoningen.

d. Een attenderingsservice opzetten voor woningzoekenden: let op er komt een comfortwoning vrij.

e. Het doel is om in 2025 het veiligheid bewustzijn te verhogen. In 2021 is het plan van aanpak vastgesteld hoe er veilig gewoond kan worden. Hierbij zijn
alle risico’s van gebouwen en gebruikers in kaart gebracht.

Maatregel 1.2.2 Komen tot gestructureerde en afgestemde acties voor het ophalen en verwerken van feed-back van huurders.

Behaald resultaat a. Plan van aanpak is gereed met daarin aandacht voor: Welke info, hoe die te verwerven en verwerken, hoe resultaten & verbeterpunten communiceren.

b. Verbeterde werkwijze Klantenpanel:
-Inzet en werkwijze verbeteren iom t Klokhuis en ervaringen van andere corporaties
-Minimaal 15 panelleden beantwoorden elke vraag
-Richten op meer bruikbare vragen en output



1. Huurderstevredenheid
Strategie 2 De dienstverlening wordt beter afgestemd op de behoefte van de huurder.
Maatregel 1.2.3 Wij gaan onze dienstverlening verbeteren/aanpassen obv marketingadviezen die zijn verstrekt.

Behaald resultaat a. Samen met Cegeka-DSA ontwikkelen wij een communicatietool om huurders te ondersteunen en informatie te krijgen over de beleving van diensten.

b. Een toepassing van „Service Excellence“ is vertaald in een meerjaren-verbeterplan voor ons.

c. De website homepage bevat een digitale eyecatcher (prikbord/memo) voor het uitlichten van bijzondere acties, aanbiedingen, diensten door en voor
huurders. De resultaten worden in T3 geëvalueerd.

Strategie 3 Versterken samenwerking met partners om sociale problematiek beter aan te pakken
Maatregel 1.3.1 Vanuit onze rol van signalering komen we tot effectievere samenwerking op dorpsniveau met organisaties en omwonenden bij de aanpak van

vervuiling, eenzaamheid, armoede en zelfredzaamheid.

Behaald resultaat a. Acties die leiden tot meer samenhang met het sociaal gebiedsteam van gemeente zijn bepaald.

b. De samenwerking tussen maatschappelijke partijen een impuls geven door netwerkbijeenkomsten voor alle geledingen van de partners.

c. Voor Buurtbemiddeling is een nieuwe/aangepaste koers bepaald voor de komende 5 jaar.



1. Huurderstevredenheid
Strategie 3 Versterken samenwerking met partners om sociale problematiek beter aan te pakken
Maatregel 1.3.2 Komen tot afgestemde acties voor bewoners die overlast veroorzaken.

Behaald resultaat a. Het LEVO en MDO is geëvalueerd en de verbeteringen zijn doorgevoerd.

b. We hebben een plan van aanpak voor de terugkoppeling van acties naar aanleiding van feed-back van huurders.

c. We zorgen dat de, via e-mail, verstuurde enquetes over onderhoudswerkzaamheden in de huisstijl staan.

Maatregel 1.3.3 Vanuit onze rol als sociale verhuurder bijdragen aan de ontwikkeling/verbetering van leefbaarheid in de dorpen, mede door huurders te
activeren en ondersteunen.

Behaald resultaat a. Voor het Hart van Oosterhout is een gebiedsplan gemaakt met daarin functies voor wonen, ontmoeten, recreatie, onderwijs en zorg.

b. Voor de herontwikkeling van de locatie Wanmolen in Zetten is tussen gemeente en het dorp een vertaling gemaakt van maatschappelijke waarden
naar functies die samen komen, waaronder eventuele locatie(s) voor sociale woningbouw.
c. Het tuinbeleid evalueren met als doel een efficiëntere werkwijze en betere resultaten.

d. De gegevens van slepers worden elk tertaal geanalyseerd nu ze mee worden genomen in de procedure van Actief-Erop-Af. Het aantal slepers gaat
van 30 naar 15.

e. Het VVE-beleid is geëvalueerd en geactualiseerd.



2. Verduurzaming & betaalbaarheid

Samen goed wonen

Doel:

Het verduurzamen van ons bezit naar CO2 neutraal in 2050 en
tegelijkertijd het wooncomfort verhogen en de woonlasten voor onze
huurders beheersen. In het Strategisch Vastgoed Beleid worden
tussendoelen en strategieën vastgesteld voor de eerste periode van
10 jaar (in dit geval van 2021 t/m 2030)



2. Verduurzaming
Strategie 1 We doen minimaal wat in het klimaatbeleid van de Rijksoverheid voor de gebouwde omgeving wordt

vastgesteld. In de bestaande voorraad zetten wij in op het terugdringen van de warmtevraag.
Maatregel 2.1.1 Isoleren bestaand woningenbezit.

Behaald resultaat a. Pilot CO2 ready Iso9Wick is afgerond en geëvalueerd.

b. Bewoners van verduurzamingsprojecten die uitgevoerd worden in 2022 zijn geïnformeerd.

c. VVE’s nemen in de agenda van de ledenvergadering het onderwerp op ‘Naar CO2 neutraal in 2050‘.

d. Herziene planning gemaakt van de te verduurzamen woning (koersplan naar CO2 neutraal) n.a.v. financiële planning

e. Afgeronde evaluatie “Koersplan naar CO2 neutraal” op basis van ervaringen en nieuwe ontwikkelingen samen met ketenpartners.

Maatregel 2.1.2 Het SVB is herijkt in 2020 en wordt uitgewerkt vastgesteld in 2021 waarbij de route naar CO2 neutraal in 2050 prioriteit krijgt.

Behaald resultaat De eind 2020 vastgestelde hoofdlijnen voor het SVB zijn uitgewerkt vastgesteld en voor de uitvoering zijn „eigenaren“ en doelen op hoofdlijnen bepaald.



2. Verduurzaming
Strategie 1 We doen minimaal wat in het klimaatbeleid van de Rijksoverheid voor de gebouwde omgeving wordt

vastgesteld. In de bestaande voorraad zetten wij in op het terugdringen van de warmtevraag.
Maatregel 2.1.3 Toevoegen van nieuwbouw NOM

Behaald resultaat a. Koopovereenkomst met gemeente gesloten voor 4 nieuwbouw woningen Wouter Plas

b. Evaluatie van de nieuwbouw Hof van Zetten is afgerond m.b.t. nul op de meter

c. Onderzoek naar en besluitvorming over, koop van 9 woningen Tuyn van Limes (Herveld) is afgerond.

d. Bestemmingsplan Hoge Hof, 42 woningen is vastgesteld.

e. Koop / aanneemovereenkomst Grintpad is afgesloten voor 9 nieuwbouw woningen.

f. Nieuwe koers, op basis van afspraken met de gemeente is  bepaald voor plan Veldzicht

g. Haalbaarheidsonderzoek Zetten Zuid deel 2 met Klok ontwikkeling is afgerond.

h. Optimaliseren van het proces monitoring energieverbruik van NOM woningen (jaarafrekening).



2. Verduurzaming
Strategie 2 Met behulp van (verduurzamings)maatregelen verbeteren we het wooncomfort en houden we woonlasten beter

beheersbaar
Maatregel 2.2.1 Het huurprijsbeleid wordt geactualiseerd vanuit een woonlastendoelstelling met de focus op betaalbaarheid voor de doelgroep.

Behaald resultaat a. Het woonlastenbeleid is vastgesteld.

b. Project Wonen (met inzet van Woonadviseurs) is geanalyseerd. Uit de analyse blijkt of de huurders de adviezen mbt ltw hebben opgevolgd. Uit de
analyse blijkt welke (levens)vragen mensen hebben en hoe we ze hiermee hebben kunnen helpen. Ook moet blijken of het aanbod van Woonadviseurs
breder toegepast gaat worden in de gemeente.

Maatregel 2.2.2 In minimaal één nieuwbouwproject passen wij naast een nul op de meter concept ook materialen toe die uitgaan van circulariteit.

Behaald resultaat Voor het plan Wouter Plasstraat gaan wij beoordelen of toepassing van CLT/houtskelet haalbaar is.



3. Geschikte woningen voor de doelgroep

Samen goed wonen

Doel:

Meer woningzoekenden/huurders kunnen een geschikte woning
vinden, passend bij hun levensfase.



3. Geschikte woningen
Strategie 1 Huurders kunnen langer thuis blijven wonen
Maatregel 3.1.1 Doorstroming genereren met 60+ beleid, onderzoeken of er meer mogelijkheden zijn.

Behaald resultaat T1 a. De effectiviteit van het 60+ en doorstromen beleid wordt geëvalueerd op project Hof van Zetten en lering wordt getrokken voor de daaropvolgende
projecten Grintpad en Hoge Hof.

b. Van de vrijgekomen comfortwoningen wordt 40% verhuurd aan doorstromende senior-huurders van ons.

Maatregel 3.1.2 Toevoegen van geschikte woningen voor ouderen door nieuwbouw.

Behaald resultaat T1 a. Koopovereenkomst voor 4 nieuwbouw woningen Wouter Plas is gesloten.

b. Evaluatie van de nieuwbouw Hof van Zetten is afgrond m.b.t. nul op de meter.

c. Onderzoek naar koop van 9 woningen Tuyn van Limes is afgerond.

d. Bestemmingsplan Hoge Hof 42 woningen is vastgesteld

e. Koop / aanneemovereenkomst Grintpad is afgesloten voor 9 nieuwbouw woningen.

f. Nieuwe koers is bepalend voor plan Veldzicht obv afspraken met de gemeente.

g. Haalbaarheidsonderzoek Zetten Zuid deel 2 met Klok ontwikkeling is afgerond.



3. Geschikte woningen

Strategie 1 Huurders kunnen langer thuis blijven wonen
Maatregel 3.1.3 Aanpassingen voor langer thuiswoningen in bestaand bezit.

Behaald resultaat Aanpassingen voor langer thuis wonen zoals genoemd in het SVB worden op aanvraag en bij mutaties uitgevoerd en bijgehouden in de tertaalrapportage.

Strategie 2 Herijken van het SVB op woningbehoefte
Maatregel 3.2.1 In het SVB is de voorraadontwikkeling afgestemd op de vraagzijde.

Behaald resultaat Het uitgewerkte SVB wordt in de eerste helft van 2021 vastgesteld gebaseerd op de vraagontwikkeling onder doelgroepen.

Maatregel 3.2.2 Bedienen van middeninkomens:  verkoop van huurwoningen en door verhuur in de vrijesector.

Behaald resultaat a. De verkoop van woningen wordt herijkt op het geactualiseerde SVB. Daardoor komen wij tegemoet aan de vraag van middeninkomens.

b. Stappenplan maken voor de verhuur van vrije sector woningen (prijsbepaling, positionering, en promotie).



4. Organisatieontwikkeling & versterking van
de bedrijfsvoering

Samen goed wonen

Doel 1:

Het versterken van de bedrijfsvoering en zorgen dat de organisatie in
staat is om gewenste ambities ook daadwerkelijk te realiseren.

Doel 2:

Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie.



4. Organisatieontwikkeling & versterking van de bedrijfsvoering

Strategie 1 Het borgen van ons werk door extra aandacht te besteden aan de planning en controle cyclus en het sturen op
onze resultaten

Maatregel 4.1.1.1 Datakwaliteit en datavaardigheid worden verbeterd (zie plva Aedes).

Behaald resultaat a. Bouwkundige gegevens en installaties in de woningen zijn per vhe vastgelegd in DE-online (in het kader verbeteren datakwaliteit).

b. Verbeteringen doorgevoerd op technisch gebied (zowel procesmatig als kwaliteit) zijn vastgelegd in de rapportages (tertaal en jaarverslag).

c. Na de eerste „kleine“ pilots is een agenda bepaald van data en vaardigheden die wij bij voorrang aandacht gaan geven.

Maatregel 4.1.1.2 Het (persoonlijk) leiderschap en eigenaarschap wordt versterkt, mede op basis van de inzichten die zijn opgebouwd in 2018 (Management
Drives).

Behaald resultaat a. De eind 2020 gemaakte ontwikkelafspraken met medewerkers zijn eind 2021 uitgevoerd.

b. Bijdragen van collega’s aan de (jaar-)plannen en rapportages zijn binnen de (interne) deadline geleverd.

Subdoel 4.1: Versterken van de bedrijfsvoering en zorgen dat de organisatie in staat is om gewenste ambities ook daadwerkelijk te realiseren.



4. Organisatieontwikkeling & versterking van de bedrijfsvoering

Strategie 1 Ontwikkelen van vaardigheden en middelen om in een netwerk effectief te werken.
Maatregel 4.2.1.1 We werken op lange termijn toe naar een netwerkorganisatie.

Behaald resultaat a. 2 kenmerken van een netwerkorganisatie zijn geïmplementeerd in onze organisatie

b. Voor elke collega is in de ontwikkeldoelen voor 2021 minimaal één afspraak opgenomen en uitgevoerd die bij-draagt aan versterking van netwerk
en/of samenwerkings-vaardigheden.

c. Wij hebben de Omgevingswet (invoering verwacht in 2022) vertaald in actiepunten voor ons.

d. Het opdrachtgeverschap door ons is geëvalueerd en vanuit de ideeën over netwerkorganisaties aangepast.

e. Met de andere corporaties in Lingewaard en Overbetuwe is een samenwerking aangegaan met concrete resultaten.

Subdoel 4.2: Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie.



4. Organisatieontwikkeling & versterking van de bedrijfsvoering

Strategie 2 Ontwikkelen van ondersteunende middelen en organisatievorm.
Maatregel 4.2.2.1 Verbeteren van informatiestromen door verbetering van datakwaliteit en datavaardigheid.

Behaald resultaat a. Medewerkers zijn beter getraind in het gebruik van Office 365/Teams/SharePoint waardoor ze minder vragen hebben en sneller en efficiënter kunnen
werken.

b. Wijzigingen die voortkomen uit het vastgestelde SVB van 2020 verwerken in DE-Online zodat monitoring plaats kan vinden.

c. Het DMS staat in de Cloud en is volledig geïntegreerd in DE-Online.

d. Het datawarehouse en de BI oplossing zijn in gebruik genomen.

e. Alle servicekosten zijn juist en volledig opgenomen in de verhuuradministratie en betrokken medewerkers weten wat hun rol is in het juist en volledig
verwerken van servicekosten.

f. Testen van de ingerichte servicekostenafrekening in DE-Online of deze naar behoren werkt. Indien nodig deze bijsturen/wijzigingen.

g. De standaard inrichting en procesmodel in DE Online zijn geïmplementeerd en in gebruik.

Subdoel 4.2: Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie.



4. Organisatieontwikkeling & versterking van de bedrijfsvoering

Strategie 2 Ontwikkelen van ondersteunende middelen en organisatievorm.
Maatregel 4.2.2.1 Verbeteren van informatiestromen door verbetering van datakwaliteit en datavaardigheid.

Behaald resultaat h. Het mutatieproces wordt gedigitaliseerd zodat het verwerken van een mutatie efficiënter en zonder papier verloopt.

i. Verbeteren standaard brieven te beginnen met de brieven van het tuinbeleid met als doel:  beter te begrijpen voor de lezer en daardoor beter en sneller
resultaat.

j. Het thuiswerken in coronatijd is geëvalueerd en nieuwe afspraken zijn gemaakt, waaronder ook de stappen die wij zetten richting kantoorloos werken.

k. Opstellen van een roadmap voor aansluiten van de  financiële administratie op de diverse ontwikkelingen.

Maatregel 4.2.2.2 Inzet van cross-mediale communicatie voor een breder bereik van doelgroepen.

Behaald resultaat a. Een communicatiematrix geeft houvast bij het inzetten van middelen en kanalen om doelgroepen te bereiken.

b. Het foto- en beeldmateriaal dat we gebruiken in onze externe communicatie is vernieuwd.

c. Met behulp van een (instructie)film brengen we de brandveiligheid in onze woongebouwen onder de aandacht.

Subdoel 4.2: Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie.



4. Organisatieontwikkeling & versterking van de bedrijfsvoering

Strategie 2 Ontwikkelen van ondersteunende middelen en organisatievorm.
Maatregel 4.2.2.3 De informatiebeveiliging is steeds up to date en voldoet aan de gekozen standaard.

Behaald resultaat a. Alle laptop’s en mobiele telefoons worden centraal beheerd in Azure (Cloud) via de InTune MDM tools.

b. De informatiebeveiliging is geëvalueerd en geactualiseerd.

Subdoel 4.2: Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie.

4.2.2.1 e: bij de controle op de technische inrichting van de servicekosten is duidelijk geworden dat er op detailniveau in de verhuurcontracten aanpassingen gemaakt moeten
worden (stamgegevens) om met één druk op de knop de juiste en volledige informatie naar boven te krijgen. Dit kan voor vertraging gaan zorgen.



Legenda

Legenda

SVB Strategisch voorraad beleid

DMS Document Management Systeem

AW Autoriteit Wonen

VVE Vereniging van Eigenaren

NOM Nul op de Meter

WSV Woonstichting Valburg

WTW Warmte Terug Win

VHE Verhuureenheid

Wg Was getekend

BKT Badkamer – Keuken - Toilet




