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2015 was het jaar waarin we vol trots ons 100-jarig jubileum vierden. Samen met huurders,
maatschappelijke partners en medewerkers stonden we op diverse momenten feestelijk stil bij dit
heugelijk feit. We kijken dan ook met veel plezier én dankbaarheid terug op een geslaagd en bruisend
jubileumjaar.
Trots zijn we ook op de goede samenwerking met de gemeente en collega-corporaties in de stad. Dit
komt onder andere tot uitdrukking in de prestatieafspraken. De afgelopen jaren hebben we ons
gezamenlijk ingespannen om tot goede overeenstemming te komen. We zijn dan ook erg blij dat we
de prestatieafspraken voor de periode 2015 – 2019 begin juli konden vastleggen. Samen zetten we
ons hierbij in voor voldoende woningen, betaalbaarheid en kwaliteit. Supertrots zijn we op het
resultaat van de Gelderse Investeringsimpuls, waarvoor ik mijn rol als voorzitter van het
coördinatieteam met veel inzet heb vervuld. In twee jaar tijd hebben we samen met 46 corporaties en
de provincie ruim 11.500 woningen extra verduurzaamd en, in tijd van crisis, veel werkgelegenheid
gecreëerd. In de gehele provincie ging het in totaal om meer dan 180 leerlingwerkplaatsen en 2.000
extra banen.
Op 1 juli ging de herziene Woningwet in. Als organisatie werken we hard aan de implementatie van
deze nieuwe wetgeving. Belangrijke onderdelen zijn de marktwaardeberekening en de splitsing van
ons bezit. Ook moeten we vanaf 1 januari 2016 vrijkomende woningen passend toewijzen. Hierover
hebben we in het regionale samenwerkingsverband Woonkeus Stedendriehoek uniforme afspraken
gemaakt. Verder krijgen huurdersbelangenverenigingen in de herziene wet een volwaardige rol bij het
maken van prestatieafspraken met gemeenten en corporaties. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor
onze eigen huurdersbelangenvereniging De Sleutel. In het najaar van 2015 hebben de VSWcorporaties gezamenlijk een bod 2016 uitgebracht aan de gemeente. Dit bod wordt in het eerste
tripartiete overleg begin 2016 besproken.
2015 was ook het eerste uitvoeringsjaar van ons Ondernemingsplan 2015 – 2019. Hierin leggen we
de nadruk op een goede prijs voor onze huurders. Dit gaat over meer dan alleen de huurprijs. De
energetische kwaliteit van de woning en de bijbehorende kosten voor energie vormen immers een
belangrijk deel van de totale woonlasten van onze huurders. We investeren daarom in de
energetische kwaliteit van onze woningen ten behoeve van een goede prijs. In 2015 konden we ruim
700 woningen extra verduurzamen dankzij de Gelderse Investeringsimpuls.
Naast een goede prijs, vinden we ook onze klanttevredenheid erg belangrijk. Een goede score op dit
thema is één van onze ondernemingsdoelen. Afgelopen jaar ontvingen we de resultaten van ons
klanttevredenheidsonderzoek. Gemiddeld gaven de huurders ons een 7,4. Een mooi cijfer waar we
zeer tevreden mee zijn.
De Goede Woning is een financieel gezonde en stabiele organisatie. We beschikken over de
benodigde middelen om een goede invulling te kunnen geven aan onze maatschappelijke prestaties in
de stad.
In dit jaarverslag leest u uitgebreid hoe we in dit bijzondere jaar met veel enthousiasme invulling
hebben gegeven aan onze volkshuisvestelijke taken. We zijn klaar om te starten met een nieuwe
eeuw De Goede Woning waarin we weer waardevol kunnen bijdragen aan de Apeldoornse
maatschappij.
Apeldoorn, 6 juni 2016
Het bestuur van wooncorporatie De Goede Woning,

Ing. Krista Walter
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De Goede Woning zet een goede prijs voor de huurders op de eerste plaats. Zowel bij de toewijzing
van woningen als bij jaarlijkse huurverhoging hebben we hier aandacht voor.
Onze primaire doelgroep zijn huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. Bij het toewijzen van een
woning informeren we hen over de huurprijs en wat dat betekent voor hun recht op huurtoeslag. Voor
het bepalen van de huurprijs van de woning kijken we in beginsel naar de markthuur. Daarnaast
maken we sociale huurwoningen toegankelijk voor het verkrijgen van huurtoeslag. Zo komen jongeren
tot 23 jaar binnen de doelgroep in aanmerking voor een goedkope huurprijs (onder € 403,06). Waar
nodig plegen we interventies voor andere groepen huurders in de woningtoewijzing en in de huurprijs
ten behoeve van de betaalbaarheid.
Ook bij de jaarlijkse huurverhoging houden we rekening met de verschillende inkomenscategorieën.
Daarnaast dient de huurprijs in overeenstemming te zijn met de kwaliteit van de woning. Daarom
hebben we dit jaar besloten de huur voor een deel van onze sociale huurwoningen niet maximaal te
verhogen. Mede op advies van onze huurdersbelangenvereniging De Sleutel brachten we bovendien
voor de middeninkomens niet de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging in rekening. Door
deze besluiten heeft ongeveer 25% van onze huurders geen, of een lagere dan maximaal toegestaan,
huurverhoging gehad. We ontvingen 57 bezwaren tegen de in rekening gebrachte huurverhoging.
Eind 2015 hadden we 7.768 huurwoningen. Ongeveer 10% hiervan zijn goedkopen woningen. 64% is
betaalbaar (< 618,24) en 21% heeft een bereikbare huur (< 710,68). De overige woningen vallen in de
vrije sector. De leegstand liep in 2015 verder terug.
Onze mutatiegraad in 2015 was hoog. We konden daardoor veel huishoudens een nieuwe woning
bieden. We sloten 828 nieuwe huurovereenkomsten, waarvan 737 overeenkomsten voor sociale
huurwoningen. Ruim 80% hiervan verhuurden we aan de primaire doelgroep. Dit is de doelgroep die
recht heeft op huurtoeslag. Slechts ruim 3% van de sociale huurwoningen wezen we toe aan
huishoudens met een inkomen boven € 34.911.
Een goede prijs gaat over meer dan de huurprijs. De energetische kwaliteit van de woning en de
bijbehorende kosten voor energie vormen een behoorlijk deel van de totale woonlasten. In 2015
investeerden we fors in de energetische kwaliteit van onze woningen. Deze ging bij ruim 700
woningen in totaal 2.680 labelstappen vooruit. Wij konden dit doen mede dankzij een subsidie van de
provincie, de Gelderse Investeringsimpuls. Door deze subsidie vroegen we slechts een beperkte
huurverhoging van € 20 per maand voor de toegevoegde kwaliteit. De besparing per huishouden is,
onder verder gelijkblijvende omstandigheden, groter.

We zorgen voor een kwalitatief goede woning en een gedifferentieerd aanbod van woningen. Daarbij
labelen we een deel van onze woningen voor specifieke doelgroepen. We focussen op jongeren,
gezinnen en ouderen. Om de slaagkans van gezinnen te verbeteren bieden we eengezinswoningen
en grote appartementen aan voor huishoudens met minimaal 3 personen. In totaal huisvestten we 137
gezinnen, waarvan 119 in een sociale huurwoning.
Voor jongeren hebben we een aanbod van kleine woningen met een huurprijs onder de € 403,06,
zodat zij recht hebben op huurtoeslag. We konden 53 jongeren een nieuwe woning bieden.
Woningen voor senioren bieden we aan met een leeftijdslabel van minimaal 55 jaar. Daarnaast voeren
we vanaf september 2011 het SEV-doorstroomexperiment (Kleiner wonen) uit. Senioren die bij
verhuizing een eengezinswoning met een sociale huur achterlaten, kunnen in aanmerking komen voor
directe bemiddeling naar een passende (senioren)woning, eventueel met een huurkorting tot € 100
per maand. In 2015 hebben 15 seniorenhuishoudens gebruik gemaakt van ons aanbod. In totaal
sloten we 189 nieuwe huurcontracten af met senioren, waarbij het 176 maal een sociale huurwoning
betrof.
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Ons totale aantal woningen dat we (willen) verhuren is in 2015 met 127 woningen gedaald naar 7.768.
Dit komt vooral door de verkoop van 136 woningen aan een particulier belegger (MHM). Daarnaast
verkochten we nog 21 woningen op individuele basis en sloopten we 56 woningen. Hiervoor in de
plaats namen we 23 teruggekochte woningen weer in de verhuur en leverden we aan het eind van het
jaar 48 nieuwbouwwoningen op in de Vogelbuurt. Hiermee werd de eerste fase van dit project
afgesloten. In 2016 en 2017 volgen nog twee tranches. In totaal vervangen we op deze manier 126
woningen.
Verder willen we in 2016 starten met de bouw van 26 woningen op onze locatie De Baar. Voor de
overige projecten in de Metaalbuurt zijn we nog in overleg met de gemeente over de woningen die we
hier mogen bouwen.
Voor onze woningen hebben we een basiskwaliteit gedefinieerd. Ongeveer 90% van onze woningen
voldoet hieraan. Om de kwaliteit van onze woningen structureel op peil te houden, voerden we
planmatig onderhoud uit bij 2.576 woningen. Dit onderhoud varieerde van het vervangen van
badkamer, toilet en keuken tot het vervangen van een onderdeel van de liftinstallatie of het uitvoeren
van buitenschilderwerk. In de Aristotelesstraat stond het planmatig onderhoud in het teken van de
energetische verbeteringen die we daar aanbrachten.
Voor ander planbaar onderhoud sluiten we onderhoudscontracten af. In 2015 vernieuwden we
onderhoudscontracten voor een fors aantal woningen, onder andere onze contracten voor cvonderhoud. Hierbij hebben we het aantal bedrijven dat voor ons werkt teruggebracht tot 2. Beide
contracten zijn afgesloten tegen lagere tarieven.
Begin 2015 is het onderhoudsproject aan de woningen in het Schilderskwartier (complex 29)
afgerond. Dit betreft 183 eengezinswoningen en 10 duplexwoningen.

Goed wonen is bedoeld voor alle individuele bewoners. Soms hebben onze huurders of toekomstige
huurders ondersteuning nodig bij het goed wonen. Waar het nodig is bieden we deze ondersteuning.
Ons doel is al onze nieuwe huurders te ontvangen met een krachtig onthaal. We maken kennis,
voeren een adviesgesprek over de huurprijs, de verwachte energiekosten en het besteedbaar
inkomen. Ook stellen we de nieuwe huurders op de hoogte van woon- en leefregels. En nodigen we
hen uit om zich met hun kwaliteiten in te zetten voor de buurt.
Waar goed wonen niet lukt, komen wij in actie. Bijvoorbeeld als er bij huurders een huurachterstand
ontstaat. Hiervoor hebben we een aantal mogelijke acties, zoals betalingsregelingen, huisbezoeken of
aanmelding bij het sociaal wijkteam. Deze middelen zetten we graag in als we zo juridische acties
kunnen voorkomen. Dit heeft in 2015 zijn vruchten afgeworpen. Het huurachterstandspercentage was
slechts 0,8% en er zijn uiteindelijk slechts 15 woningen ontruimd vanwege een huurschuld. Het jaar
2015 stond in het teken van diverse wijzigingen in de samenwerking met onze financiële en
maatschappelijke partners in de stad. Vooral de verdere inrichting van de sociale wijkteams, maar ook
de wijzigingen in de samenwerking met de Stadsbank en voorheen preventieve woonbegeleiding van
het Leger des Heils zijn veranderd.
Ook ondernemen we actie als we een melding krijgen van woonfraude. In 2015 behandelden we 63
meldingen. Bij ruim de helft van deze dossiers bleek inderdaad dat de huurder de woonregels
overtrad. Voor 20 huishoudens betekende dit dat zij de woning moesten verlaten, al dan niet na een
vonnis van de rechtbank. Ook handelden we 216 overlastdossiers af. Ongeveer ⅔ van deze dossiers
betroffen geluidsoverlast of overlast door gedrag. Van de behandelde dossiers is bijna 80% positief
afgesloten. In de overige gevallen bleken wij veelal geen verantwoordelijkheid te hebben in de
oplossing. In 17 zaken is de overlast niet opgelost.
De introductie van de sociale wijkteams in 2015 heeft in de loop van het jaar vorm gekregen. We
meldden 69 huishoudens aan. Veelal was de hulpvraag gerelateerd aan huurachterstand.
We hebben afspraken in Apeldoorn met de gemeente en de andere corporaties over het huisvesten
van bijzondere doelgroepen. In 2015 hebben we aan de vraag kunnen voldoen. Zo kwamen er 45
woningen beschikbaar voor volwassen vergunninghouders en verhuurden we twee woningen ten
behoeve van de opvang van minderjarige asielzoekers.
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Vanuit onze zorgpartijen bleek de vraag lager dan het afgesproken aantal woningen. In totaal
verhuurden we 11 opstapwoningen. Bij deze verhuringen ontvangen de huurders begeleiding vanuit
één van onze zorgpartners. Vanwege de scheiding van wonen en zorg zijn met deze partijen in 2015
nieuwe afspraken gemaakt, waardoor cliënten eerder een huurcontract krijgen op hun eigen naam en
we minder woningen verhuren aan de zorgpartijen.
In ons eigen jongerenhuisvestingsproject Wonen met kansen zijn 13 woningen toegewezen aan de
beoogde doelgroep.

Schoon, heel en veilig zijn de speerpunten die bijdragen aan een goede woonomgeving. Dit zijn
aandachtspunten die dagelijks in ons reguliere werk voorbijkomen. Op deze punten ondernemen we
actie of we agenderen ze bij externe partners. Een belangrijk thema in 2015 was het tegengaan van
de verloedering van de openbare ruimte, tuinen en achterpaden. Waar grofvuil in tuinen of op
achterpaden stond, verzochten we bewoners dit te verwijderen. De gemeente houdt, in opdracht van
ons, de openbare ruimte rondom enkele hoogbouwcomplexen vrij van zwerfvuil.
Het thema veiligheid krijgt een steeds grotere rol in onze wooncomplexen en buurten. Het aantal
incidenten neemt toe. Samen met zorg- en welzijnspartners en de politie pakken we dit aan. Ook
bewoners nemen initiatief, bijvoorbeeld door het oprichten van een Buurtpreventie WhatsAppgroep.
Wij ondersteunen de bewoners bij de opzet hiervan. De gemeente Apeldoorn ondersteunt door
borden te plaatsen.
Onze buurtbeheerders spelen een grote rol bij het leefbaar houden van de wijken, buurten, straten en
portieken. Ze houden toezicht op het naleven van de leefregels en een schone en hele
woonomgeving. Zij signaleren en agenderen. In Orden doen ze dat sinds 2014 samen met collega’s
van Ons Huis en de Woonmensen. In 2015 is deze samenwerking voortgezet en geïntensiveerd.

Van oudsher zijn onze huurdersbelangenvereniging De Sleutel en de gemeente Apeldoorn belangrijke
stakeholders. We voeren meerdere malen overleg met hen over diverse onderwerpen.
Met het in werking treden van de herziene Woningwet, is onze relatie met deze partners nu ook
(verder) formeel vastgelegd. Nieuw in de relatie met de gemeente is nu dat we ieder jaar een bod
uitbrengen aan de stad. Voor onze huurdersbelangenvereniging is nieuw dat zij hier ook bij betrokken
wordt en samen met de gemeente gesprekspartner is voor ons. Overigens wordt het bod in VSWverband uitgebracht aan de gemeente en zitten we hierover niet alleen met de gemeente en De
Sleutel aan tafel, maar ook met onze VSW-collega’s en hun huurdersbelangenverenigingen.
Begin juli zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente en de VSW-corporaties getekend.
Eind oktober namen ruim 50 maatschappelijke organisaties en bedrijven deel aan een
rondetafelconferentie. Deze wordt elke twee jaar georganiseerd door de samenwerkende
woningcorporaties in de gemeente Apeldoorn. Tijdens deze conferentie wordt de volkshuisvestelijke
opgave in de gemeente Apeldoorn nader onderzocht op basis van de actualiteit. We willen hen op
deze manier betrekken bij onze opgaven in de stad.

In het tweede kwartaal ontvingen we de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek. De
ondervraagden beoordeelden de prijs-kwaliteitverhouding, de woning, de dienstverlening en de buurt /
wijk. Gemiddeld gaven de huurders ons een 7,4!
Bij het onderzoek hebben we de tevredenheid van onze huurders gemeten aan de hand van vier
thema’s die gelijk zijn aan onze doelstellingen in het ondernemingsplan. Op het thema prijskwaliteitverhouding geeft 75% van de ondervraagden een positief oordeel. Voor de woning kregen we
een score van 7,4. Voor onze dienstverlening ontvingen we een 7,5. Op het thema buurt en wijk
werden we door de huurder beoordeeld met een 7,4.

11

Met klantgerichte en betrokken mensen, toegerust met de juiste kennis en vaardigheden maken we
onze dienstverlening optimaal waar. Zelfkennis en ontwikkeling zijn onze basiscompetenties, omdat
goed doen begint bij inzicht in jezelf. Van daaruit ontstaat inzicht in de ander en maken we verbinding
met elkaar en met onze huurders en relaties. Om zelfkennis te vergroten boden we de workshop Kleur
herkennen aan. Deze werd gevolgd door bijna 90% van de collega’s. De kleurentaal en het verkregen
gedragsprofiel vergroten zelfkennis, doordat unieke persoonlijke talenten en waarde inzichtelijk
worden. Ook dragen ze bij aan de samenwerking tussen collega’s.
Dit jaar nam het aantal formatieplaatsen verder af naar 74,6. Ondanks deze krimp hebben we onze
opgave uit ons jaarplan 2015 gerealiseerd. De inrichting van onze organisatie is het afgelopen jaar
wendbaar gebleken. Onze nieuwe inrichting ondersteunt het werken vanuit het driekamermodel, zodat
we optimaler sturing kunnen geven aan de effecten in de besluitvorming ten aanzien van vastgoed,
wonen en financiën & control. Ons verzuim bedroeg gemiddeld 4,52%.

Eind 2015 herijkten we ons financieel beleid. Hierbij kozen we er voor om het risicomodel van het
WSW en de normeringen van de Autoriteit Woningcorporaties als basis te nemen. We willen minimaal
voldoen aan deze normen. In onze sturing gaan we echter uit van signaleringswaarden die 20%
strenger zijn dan de externe normen. Zo kunnen we op tijd bijsturen.
We zijn een financieel gezonde en stabiele organisatie en beschikken over de benodigde financiële
middelen om een goede invulling te kunnen geven aan onze maatschappelijke prestaties in de stad.
Deze financiële stabiliteit blijkt uit het feit dat we voldoen aan onze eigen, financiële normen en
daarmee ook aan de financiële normen van onze toezichthouders.
Een goede prijs is ons speerpunt. Daarom verhoogden we in 2015 onze huren voor een deel van onze
bewoners niet maximaal en begrensden we waar nodig de huurprijs bij de woningtoewijzing ten
behoeve van de betaalbaarheid. Daarnaast investeerden we in 2015 veel in de verduurzaming van
ons bezit. Desondanks sluiten we 2015 af met een (bescheiden) positief genormaliseerd resultaat uit
verhuuractiviteiten (€ 3,2 miljoen). We konden dit onder andere bereiken doordat onze
personeelskosten en bedrijfskosten verder gedaald zijn.
Ook de komende jaren blijven we werken aan een goede prijs. Zo volgen we het sociaal huurakkoord
en besloten we de huurprijzen voor een deel van ons bezit bij mutatie te verlagen, om zo voldoende
aanbod te hebben voor kandidaat huurders die in verband met het passend toewijzen vanaf 2016
alleen in aanmerking komen voor een goedkope woning. Deze ingrepen in de huurprijzen hebben een
drukkend effect op onze bedrijfswaarde.
Onze inkomsten bedroegen in 2015 € 81,5 miljoen, het merendeel daarvan kwam uit de verhuur van
ons bezit. Bijzonder dit jaar zijn de hoge kasstroom uit verkoop van woningen, vanwege de
complexgewijze verkoop, de ontvangst van de subsidie in het kader van de Gelderse
Investeringsimpuls en de inkomsten als gevolg van de afwikkeling van het WIF-dossier. De totale
uitgaven in 2015 waren € 77,2 miljoen. Dit betrof allemaal reguliere (bedrijfs)activiteiten.
In 2015 hebben we voor € 15 miljoen herfinancieringsovereenkomsten gesloten. De komende jaren
volgen er meer. Bij het afsluiten van nieuwe overeenkomsten hebben we niet alleen aandacht voor de
rente, maar ook voor de duration. Ons doel is een ideaalcomplex waarbij we jaarlijks evenwichtige
volumes van onze totale portefeuille aan renterisico onderhevig willen hebben.

2015 was het jaar waarin we ons 100-jarig bestaan vierden. We deden dit met diverse activiteiten
gedurende het jaar voor huurders, stakeholders en collega’s.
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De Goede Woning zet een goede prijs voor de huurders op de eerste plaats. Het betaalbaar houden
van woningen en inzetten op een passende prijs zijn daarbij van groot belang. Bij toewijzing geven wij
een advies over de passendheid van de huurprijs. Daarbij spelen de huishoudenssamenstelling, het
type woning, het energielabel en de eventuele huurtoeslag een rol.
1
Voor het bepalen van de huurprijs van de woning kijken we in beginsel naar de markthuur . Daarnaast
maken we sociale huurwoningen toegankelijk voor het verkrijgen van huurtoeslag. Zo komen jongeren
tot 23 jaar binnen de doelgroep in aanmerking voor een goedkope huurprijs (onder € 403,06). Waar
nodig plegen we interventies voor andere groepen huurders in de woningtoewijzing en in de huurprijs
ten behoeve van de betaalbaarheid.
Sinds 2013 adviseren wij veel nieuwe huurders aan de hand van overzichten van het Nibud over
betaalbaarheid. We informeren hen over de huurtoeslag. Hierbij melden we dat huurders van
2
woningen met een bereikbare huur (t/m € 710,68 ) maar gedeeltelijk gecompenseerd worden. Vanaf
2014 maken we gebruik van de betaalwaardigheidscheck. Als een huurder een betalingsachterstand
heeft, bespreken we dit met hem. We informeren de huurder hierbij over en/of verwijzen naar
bijvoorbeeld budgethulpverlening of de Stadsbank. Soms maken we aanvullende afspraken bij de
huurovereenkomst. Vanaf 2016 geldt de verplichting om 95% van de huishoudens die afhankelijk zijn
van huurtoeslag een woning met een passende huurprijs aan te bieden.
In 2015 hebben we in ons klanttevredenheidsonderzoek onder andere gekeken in hoeverre huurders
tevreden zijn over de prijs-/kwaliteitverhouding van hun woning. 75% van de ondervraagde huurders
was hierover positief.

De woningcorporaties binnen de Stedendriehoek hebben hun krachten gebundeld in Woonkeus
Stedendriehoek, het samenwerkingsverband tussen de woningcorporaties in onze regio. In dit
samenwerkingsverband maakten we afspraken over de verdeling en toewijzing van sociale
huurwoningen. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten in
de Stedendriehoek hebben ervoor gekozen geen verordening op te stellen.
Van alle beschikbaar gekomen woningen verhuurden we ruim twee derde direct via Woonkeus
Stedendriehoek. De toewijzing vindt grotendeels plaats op basis van inschrijfduur. Degene met de
langste inschrijfduur krijgt de woning aangeboden. Daarnaast bieden we woningen aan via loting.
Voor deze woningen is de inschrijfduur niet van belang. Iedereen die reageert, heeft evenveel kans op
de aangeboden lotingwoning. Een ander gedeelte van de toewijzing vindt plaats via directe
bemiddeling. Directe bemiddeling komt meestal voort uit afspraken die de Apeldoornse corporaties
hebben gemaakt met de gemeente voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals
vergunninghouders en mensen in een hulpverleningstraject.

In 2015 hebben we 828 nieuwe huurovereenkomsten gesloten, waarvan 737 overeenkomsten voor
sociale huurwoningen. Ruim 80% hiervan verhuurden we aan de primaire doelgroep. Dit is de
doelgroep die recht heeft op huurtoeslag.

1
2

Deze hebben wij gedefinieerd als 80% van de maximaal redelijke huur.
Bedragen van huurprijzen en huurprijsgrenzen betreffen prijspeil 2015, tenzij anders vermeld.
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Figuur 1: Toewijzing van sociale huurwoningen aan doelgroepen

We hebben de ruimte om 10% van het aantal beschikbare sociale huurwoningen te verhuren aan
woningzoekenden met een inkomen boven de € 34.911 en vanaf 1 juli 2015 de mogelijkheid om nog
10% extra te verhuren aan woningzoekenden met een inkomen tussen de € 34.911 en € 38.950. We
hebben ruim 3% hiervan gebruikt. Dit is het gevolg van ons beleid om deze ruimte alleen te benutten
voor vooraf gedefinieerde doelgroepen, zoals urgenten en terugkeerders in de nieuwbouw. Het
aanbod van huurders in deze doelgroepen bleek echter beperkt.

Figuur 2: Leegstand huurwoningen

We willen vrijkomende woningen zo snel mogelijk beschikbaar stellen aan woningzoekenden. Daarom
bieden we vertrekkende huurders een beloning (Irischeque) aan als zij hun huur twee maanden in
plaats van één maand van tevoren opzeggen. Zo hebben wij meer tijd voor het vinden van een nieuwe
huurder en de vertrekkende huurder maakt meer kans op eventuele overnames te regelen.
Een enkele keer kiezen we er bewust voor om een woning wat langer leeg te laten staan. In
complexen waar door de samenstelling van huurders de leefbaarheid onder druk staat, besteden we
extra aandacht aan de verhuring. Dit doen we bijvoorbeeld door het voeren van een intakegesprek
tussen de kandidaat-huurder en de consulent Wijk & ontwikkeling. Dit vraagt extra tijd in het proces.
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Een gemiddelde mutatiegraad van 11% in 2015 is hoger dan we verwacht hadden, ondanks bekende
oorzaken zoals de herstructurering van de Vogelbuurt en de oplevering van de nieuwbouw.
Graag willen we de doorstroom op de woningmarkt bevorderen. Zo kunnen we de beschikbaarheid
van sociale huurwoningen voor woningzoekenden behouden en bij voorkeur zelfs verhogen. Enkele
van onze acties zijn direct van invloed op de mutatiegraad. Bijvoorbeeld de oplevering van de
nieuwbouwwoningen. In eerste instantie door de verhuur van deze woningen zelf. Daarnaast verlaten
veel van de huurders van deze nieuwbouwwoningen een (sociale) huurwoning, wat tot aanvullende
3
mutaties leidt. Daarnaast maakten 15 seniorenhuishoudens gebruik van ons aanbod ‘Kleiner wonen ’.
Door deze aanpak komen er extra eengezinswoningen op de markt beschikbaar. Vaak voor gezinnen
die ook weer een woning of appartement achterlaten.

We begrenzen de huurontwikkeling van onze voorraad. Dit ligt besloten in ons ondernemingsplan
2015-2019. Zo dient in 2019 minimaal 90% van de voorraad een huurprijs te hebben tot € 710,68 en
heeft minimaal 55% een huurprijs t/m € 618,24. Om deze aantallen tot 2019 te halen, pleegden we in
het jaar 2015 een eerste interventie ten behoeve van de betaalbaarheid: we beperkten de
huurverhogingen voor onze primaire doelgroep.
Daarnaast zien we door de oplevering van de nieuwbouw in de Vogelbuurt in 2015 een lichte toename
in de betaalbare voorraad. Voor de 44 terugkeerders hebben we de huurprijzen vastgesteld op
€ 618,24. Daarnaast is van een aantal woningen de huurprijs bewust begrensd voor jongeren onder
de 23 jaar.
Figuur 3: Samenstelling woningvoorraad naar prijsklasse, 2015

We sturen op betaalbare en bereikbare huurprijzen. Bij de jaarlijkse huurverhoging houden we
rekening met verschillende inkomenscategorieën. Ook dient de huurprijs in overeenstemming te zijn
met de kwaliteit van de woning. Daarom hebben we dit jaar besloten de huur voor een deel van onze
sociale huurwoningen niet maximaal te verhogen. Per 1 juli 2015 hebben we, net zoals voorgaand
jaar, de inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd voor onze sociale huurwoningen. De
huuraanpassing van 2015 was als volgt:
 De categorie huurders met een huishoudinkomen tot en met € 34.229 (in 2013) kreeg een
huurverhoging van maximaal 2,5% (1% inflatie + 1,5%)
 Voor huurders met een huishoudinkomen tussen € 34.229 en € 43.786 (in 2013) hanteerden we
dezelfde huurverhoging: maximaal 2,5% (1% inflatie + 1,5%). Hiermee volgden we het advies van

3

Zie § 4.1
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huurdersbelangenvereniging De Sleutel, om de extra toegestane 0,5% inkomensafhankelijke
huurverhoging niet toe te passen voor deze doelgroep.
 De categorie huurders met een huishoudinkomen boven € 43.786 (in 2013) kreeg een verhoging
van maximaal 5% (1% inflatie + 1,5% + 2,5% inkomensafhankelijke verhoging)
Hiermee heeft ongeveer 25% van onze huurders geen, of een lagere, huurverhoging gehad.
Huurders in geliberaliseerde woningen ontvingen maximaal 2,5% huurverhoging. Wanneer de
huurprijs van deze woningen boven de markthuur lag, verhoogden we de huren niet. Dit gold voor
ongeveer 55% van onze geliberaliseerde woningen. De huren van kamers en garages zijn in 2015
met 2,5% verhoogd. Voor de 126 te slopen woningen in de Vogelbuurt is geen huurverhoging
doorgevoerd.

In totaal ontvingen we 57 bezwaren tegen de in rekening gebrachte huurverhoging. Dit is fors minder
dan in 2014. In onderstaande figuur staat een overzicht van de (voornaamste) redenen voor deze
bezwaren.
Figuur 4: Bezwaarschriften huurverhoging

We hebben 28 bezwaren gehonoreerd, waarvan 18 van de categorie inkomensdaling, 5 in verband
met huishoudwijziging en 1 vanwege chronische ziekte/handicap. Daarnaast pasten we een aantal
huurverlagingen toe in verband met de huurtoeslaggrens. Eén bezwaar is doorgestuurd naar de
Huurcommissie. De uitspraak was in het voordeel van De Goede Woning.

Een goede prijs gaat over meer dan de huurprijs. De energetische kwaliteit van de woning en de
bijbehorende kosten voor energie vormen een behoorlijk deel van de totale woonlasten. We
investeren daarom in de energetische kwaliteit van onze woningen. Deze investering doen we in
eerste instantie ten behoeve van de prijs. Bij een energetische verbetering heeft de huurder lagere
4
woonlasten .
In 2014 is subsidie aangevraagd op grond van de Robuuste Investeringsimpuls van de provincie
Gelderland. In dat jaar hebben wij 1 project op kunnen leveren (38 woningen aan de Adelaarslaan,
complex 79). In 2015 werden de resultaten pas echt goed zichtbaar. In totaal zijn op grond van deze
subsidieregeling 755 woningen energetisch verbeterd. We voerden onder andere de volgende
werkzaamheden uit: plaatsen van PV-panelen voor zonne-energie, vervangen van centrale ketels
door individuele cv-installaties en vloer-, dak- en spouwisolatie. In totaal realiseerden we 2.680
labelstappen. De Investeringsimpuls heeft er derhalve toe geleid dat de energetische kwaliteit van de
woningen aanzienlijk is toegenomen.
4

Indien overige omstandigheden (bijvoorbeeld gezinssamenstelling, gewenste binnentemperatuur) niet wijzigen.
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Figuur 5: Energielabels ‘Impulswoningen’ vóór (links) en na de ingrepen

De huurstijging voor deze woningen is maximaal € 20 per maand, omdat we geen huurverhoging
hebben gevraagd voor de werkzaamheden die uit de subsidie gefinancierd zijn. Dit was een
voorwaarde die verbonden was aan de subsidie. Door deze beperkte huurstijging, heeft elke bewoner
een substantiële daling van de woonlasten. Een andere belangrijke voorwaarde is dat we de
woningen de komende tien jaar niet mogen verkopen.
Tabel 1:

Energetische maatregelen Gelderse Investeringsimpuls
Complex

1
18
21
22
24
24
46
49
59
79
103

Zwanenplein
v. Brerodorp
v. Brerodorp
Snipweg
Adelaarslaan
Adelaarslaan (duplex)
Staatsliedenkwartier
Orden
Aristotelesstraat
Adelaarslaan **
Pelikaan
Totaal

Aantal
woningen
44
30
8
12
58
118
64
71
417
38
51
911

Aantal
deelnemers
40
24
5
10
43
46
39
51
417
38
42
755

Oud
label
D
F
F
D
E
E
F
E
E/F/G
E/F
C

Nieuw
label*
A/B
B/C
B/C
B
B
B
B
B
B/C
D
A

* Het nieuwe label is uitgerekend met de nieuwe berekeningsmethodiek (die sinds 1-1-2015 voorgeschreven is en uitgaat van
een energie-index). De afspraken met de provincie zijn echter gemaakt op basis van de oude berekeningsmethodiek. Om de
situatie voor en na de ingrepen met elkaar te kunnen vergelijken, hebben we de nieuwe indices (ter indicatie) omgerekend naar
de oude labels.
** Uitgevoerd en afgerond in 2014

De totale uitgaven (2014 en 2015) voor de Gelderse Investeringsimpuls bedroegen € 7,6 miljoen.
Hiervoor ontvingen we een subsidie van € 2,6 miljoen.
De energetische werkzaamheden in het kader van de Gelderse Investeringsimpuls waren niet alleen
goed voor onze woningen en de huurders die daarin wonen. Ook leerlingen in de bouw profiteerden
van de regeling, doordat we 6,9 fte aan leerlingwerkplaatsen hebben gecreëerd in de uitvoering van
het werk. Bovendien zorgden de werkzaamheden voor (extra) werkgelegenheid in de bouw.

18

19

We zorgen voor een kwalitatief goede woning en een gedifferentieerd aanbod van woningen,
bijvoorbeeld onzelfstandige kamers, portieketagewoningen en eengezinswoningen. Daarbij labelen we
een deel van onze woningen voor specifieke doelgroepen als ouderen, jongeren en gezinnen.
Onze plannen voor ingrepen in onze woningvoorraad, zoals sloop, verkoop, nieuwbouw en
onderhoud, zijn gebaseerd op onze vastgoedsturing. Dit beleid hebben we in 2015 herijkt en in
overeenstemming gebracht met ons nieuwe ondernemingsplan (2015-2019). We focussen op
betaalbare goede woningen en het behoud van onze voorraad sociale huurwoningen. Deze keuze
operationaliseren we in onze vastgoedportefeuille. Bij de herijking is het aantal af te stoten complexen
in onze vastgoedportefeuille teruggebracht van 20 naar 12. We behouden daarmee een groter deel
van onze goedkope woningvoorraad. Dit draagt vooral bij aan onze doelstelling voor een goede prijs.
Jaarlijks kijken we of onze doelportefeuille en complexstrategieën nog passen in de markt en opgave,
zo ook in 2015.

Wij bieden woningen aan met verschillende woonkwaliteiten. Wij focussen op jongeren, gezinnen en
ouderen. Uitgangspunt bij de woonruimteverdeling is nog altijd vrije keuze en transparantie, we sturen
dus alleen daar waar nodig in verband met schaarste of verplichtingen vanuit wet- en regelgeving. We
doen dit in afstemming binnen VSW en de Stedendriehoek.

Voor gezinnen vinden wij een appartement met minimaal 2 slaapkamers en een oppervlakte van
2
minimaal 70 m passend, evenals eengezinswoningen met minimaal drie slaapkamers. We bieden
een deel van deze woningen aan voor huishoudens met minimaal 3 personen om de slaagkans van
gezinnen op een passende woning te verbeteren. In totaal huisvestten we 137 gezinnen, waarvan 119
in een sociale huurwoning.

We willen in principe alle jongeren een woning met een passende prijs bieden. Deze norm is door
onszelf vastgesteld. Een passende prijs betekent in principe een huur die lager is dan € 403,06, zodat
de jongere recht heeft op huurtoeslag. Om het door ons gestelde doel te behalen hebben we een
aanbod van kleine woningen in deze lage prijscategorie. Van de jongeren die in 2015 een nieuw
huurcontract bij ons afsloten konden we 94% huisvesten in een woning met een huur onder de
huurtoeslaggrens voor jongeren. De overige toewijzingen betrof jongeren die met een (hoger)
inkomen of die vanwege een fysieke handicap toch in aanmerking komen voor huurtoeslag bij een
hogere huur. Ook hebben we al jaren een goedlopend huisvestingsproject voor jongeren, Wonen met
kansen, waarin wonen, werken én leven centraal staan. In totaal huisvestten we 53 jongeren.

Woningen voor senioren bieden we aan met een leeftijdslabel van minimaal 55 jaar. Daarnaast voeren
we vanaf september 2011 het SEV-doorstroomexperiment (Kleiner wonen) uit. Senioren die bij
verhuizing een eengezinswoning met een sociale huur achterlaten, kunnen in aanmerking komen voor
directe bemiddeling naar een passende (senioren)woning, eventueel met een huurkorting tot € 100
per maand. In 2015 hebben 15 seniorenhuishoudens gebruik gemaakt van ons aanbod. De
gemiddelde leeftijd van de mensen die hier gebruik van maakten is 71 jaar. Hun gemiddelde
huishoudinkomen ligt net onder € 22.000.
Door deze aanpak maken we eengezinswoningen vrij die anders later waren vrijgekomen. Dit
rechtvaardigt de voorrang die deze mensen krijgen op de woningmarkt. Bovendien betreft het slechts
een klein aantal toewijzingen. Er ontstaat daarom geen verdringingseffect. We bedienen dus twee
doelgroepen: de ouderen die anders nog niet van plan waren te verhuizen en de jongeren/gezinnen
die graag naar een eengezinswoning willen verhuizen.
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In totaal sloten we 189 nieuwe huurcontracten af met seniorenhuishoudens, waarbij het 176 keer een
sociale huurwoning betrof.

Eind 2015 bedraagt onze verhuurvoorraad 7.768 woningen. Daarnaast staan enkele woningen leeg
ten behoeve van verkoop. Deze verkoopvoorraad bedraagt 17 woningen. Ten opzichte van 2014 is
onze totale woningvoorraad met 135 afgenomen, vooral als gevolg van complexgewijze verkopen.
Tabel 2:

Mutaties in de verhuurvoorraad 2015
Goedkoop
≤ € 403,06

Sociaal
Betaalbaar
€ 403,06 - ≤
€ 618,24
4.909

Vrije sector
Totaal
Totaal
Duur
Geliberaliseerd Verhuur- Verkoop€ 618,24 - ≤
> € 710,68
voorraad voorraad
€ 710,68
1.713
484
7.895
25

Totaal
generaal

Woningvoorraad 31-12-2014

789

Uit exploitatie: adm. opschoning
Uit exploitatie: simplexering
Uit exploitatie: sloop
Uit exploitatie: verkocht
Uit exploitatie: naar verkoopvoorraad
In exploitatie: nieuwbouw
In exploitatie: terugkoop
Mutaties door prijsaanpassing

0
-2
-54
-2
-2
0
0
20

0
0
-2
-52
-6
18
2
97

-1
0
0
-13
0
30
19
-69

0
0
0
-63
-1
0
2
-48

-1
-2
-56
-130
-9
48
23
0

0
0
0
-27
9
0
10
0

7.920
-1
-2
-56
-157
0
48
33
0

Woningvoorraad 31-12-2015

749

4.966

1.679

374

7.768

17

7.785

In februari hebben we 136 woningen overgedragen aan een particuliere belegger (MHM). Daarnaast
verkochten we 21 woningen op individuele basis. Het aantal individuele woningverkopen is fors lager
dan vorig jaar. Dit komt enerzijds doordat we gestopt zijn met de verkopen onder Koopgarant
voorwaarden en anderzijds doordat we eind 2014 ons verkoopbeleid hebben herijkt. Hierbij is het
aantal verkoopcomplexen fors teruggebracht, waardoor er minder verkoopwoningen beschikbaar
komen.
We zien verder dat het aantal woningen dat ons aangeboden wordt in het kader van de terugkoop
Koopgarant een lichte stijging vertoont. Vermoedelijk spelen de aantrekkende huizenprijzen hierbij
een rol, waardoor de verliezen die de kopers bij terugkoop leiden kleiner worden. Ons herijkte
verkoopbeleid leidt er bij terugkoop toe dat we veel woningen terug nemen in de verhuur. Slechts
ongeveer 1/3 van de teruggekochte woningen wordt doorverkocht.
Onze Koopgarantportefeuille is in 2015 gedaald tot 489 woningen. Dit zal de komende jaren verder
afnemen, omdat we geen woningen meer verkopen onder Koopgarant voorwaarden.
Figuur 6: Woningverkopen (links) en terugkopen (rechts) naar bestemming
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In de Vogelbuurt werken we aan de sloop en vervangende nieuwbouw van 126 woningen. Dit project
brengen we gefaseerd in uitvoering.
Tabel 3:
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Totaal

Fasering sloop en vervangende nieuwbouw Vogelbuurt
Aantal sloop
56
36
34
126

Jaar sloop
2015
2016
2016

Aantal bouw
48
40
38
126

Jaar start bouw
2015
2016
2016

Jaar oplevering
2015
2016
2017

Begin 2015 sloopten we de woningen van de eerste fase. Aan het begin van het tweede kwartaal zijn
we gestart met de bouw. De levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen zijn in oktober
opgeleverd. De appartementen droegen we in de maand november over aan onze bewoners. Veel
van de huurders van deze woningen komen uit de gesloopte of nog te slopen woningen in dit project.
Ze zijn erg blij met hun nieuwe plek in de Vogelbuurt.

De huurders van de 72 appartementen zijn in 2014 op de hoogte gebracht van de bijgestelde
planning. In 2015 hebben we overleg gevoerd met de gemeente over het stedenbouwkundig ontwerp.
Dit heeft nog niet tot besluitvorming geleid.

In 2015 besloten we om ons project De Baar na lang uitstel alsnog op korte termijn uit te voeren.
Graag willen we op korte termijn anticiperen op de toenemende vraag naar sociale woningbouw. Het
project bestaat uit 26 grondgebonden rijwoningen in het DAEB-segment. In december is de grondruilen exploitatieovereenkomst met de gemeente getekend. Hierdoor kan de gemeente de economische
uitvoerbaarheid aantonen en het bestemmingsplan vaststellen. Nadat dit onherroepelijk is geworden
zal de bouwvergunning worden verstrekt. De daadwerkelijke bouw start in 2016. De oplevering vindt
begin 2017 plaats.

Om tot daadwerkelijke afronding van de Metaalbuurt te komen, willen we (naast project De Baar) nog
e
een tweetal projecten realiseren. Het betreft Westenenkerpark en de 2 fase van Klosters II. De
bouwvergunningen voor deze projecten zijn enkele jaren geleden al afgegeven. Destijds is na
ontvangst van deze vergunningen echter om financiële redenen besloten op dat moment niet verder te
ontwikkelen op deze locaties.
Westenenkerpark betreft een project met 12 duurdere koopwoningen. Met de invoering van de
herziene Woningwet en de strakkere afbakening van ons taakveld behoort dure koop niet langer tot
het domein van de corporatie. Daarom besloten we in 2015 om een alternatief plan te onderzoeken.
Met de gemeente is overlegd over een wijziging naar de bouw van 20 rijwoningen in 3 blokken.
Vooralsnog kan dit niet op instemming rekenen. Als we ook op een later tijdstip niet tot
overeenstemming komen met de gemeente, kijken we of afstoten van deze locatie mogelijk is.
e
Voor de locatie Klosters II 2 fase was het oorspronkelijke plan om 8 woningen in 3 kleine blokken te
bouwen. Omdat ook deze woningen niet meer binnen onze scope passen, hebben we bij de
gemeente de wens uitgesproken om 2 blokken van 5 rijwoningen te bouwen. Ook hierover is nog
geen overeenstemming met de gemeente.

22

Dit zijn onze grondposities op de locaties Wijngaards, De Vlijt en Sluisoord/Pinksterbloem. Het
eigendom van het perceel aan De Vlijt delen we met bouwbedrijf Nikkels en Rabo/Bouwfonds.

Onze huurders waarderen de woning als geheel met een gemiddeld rapportcijfer van 7,4. Dit is iets
beter dan het landelijk gemiddelde. Alleen het aantal kamers scoort bij ons iets minder dan dit
gemiddelde.
Hoewel het totaalcijfer voor de woning ruim voldoende is, zijn er ook elementen die matig dan wel
onvoldoende scoren. Met name jonge gezinnen zijn minder tevreden over de geluids- en warmteisolatie. Zij waarderen dit met het rapportcijfer 5,7 respectievelijk 5,8. De onderhoudstoestand van de
woning (buitenkant) krijgt een 7 van onze huurders en is dus voldoende. Huurders onder de 45 jaar en
huishoudens met gezinnen zijn (op vrijwel alle aspecten) minder positief over de woning dan de
oudere bewoners.

Voor onze woningen hebben we een basiskwaliteit gedefinieerd. Ongeveer 90% van onze woningen
voldoet hieraan. Daar waar we planmatig of mutatieonderhoud uitvoeren, proberen we zoveel mogelijk
tegelijkertijd de woningen op het niveau van de basiskwaliteit te brengen. Zo is bij de uitvoering van de
energetische maatregelen bij woningen waar PV-panelen geplaatst zijn, ook de groepenkast
uitgebreid. Verder draagt de sloop van woningen bij aan het procentueel vergroten van het aandeel
woningen dat voldoet aan deze basiskwaliteit.
Bij een aantal complexen hebben we asbest moeten verwijderen voordat we konden starten met de
bouwkundige werkzaamheden (keukenvervanging of energetische maatregel). Ook dit heeft
bijgedragen aan een kwalitatieve verbetering van ons woningbezit.

Onze woningen zijn schoon, heel en veilig. Door het planmatig onderhoud en dagelijkse
onderhoudswerkzaamheden (bij reparatie en mutatie) houden we dit in stand. In de periode van ons
ondernemingsplan 2015-2019 besteden we ruim € 50 miljoen aan het verbeteren en op peil houden
van de kwaliteit van de woningen. Onze vastgoedstrategieën (per complex) zijn hierbij leidend.
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Tabel 4:

Specificatie onderhoud en investeringen in de bestaande woningvoorraad 2015

Soort onderhoud
Reparatiekosten
Mutatieonderhoud
Totaal dagelijks onderhoud
Contractonderhoud
Planmatig onderhoud
Totaal planmatig onderhoud
Totaal onderhoud t.l.v. het resultaat
Energetische woningverbeteringen
Te ontvangen subsidie
Netto energetische verbeteringen
Verbetering lopende projecten*
Overige woningverbeteringen
Totaal woningverbeteringen
Totale uitgaven in bestaande voorraad

Realisatie (x € 1.000)
2.195
1.410
3.605
983
6.907
7.890
11.495
3.795
-2.450
1.345
917
945
3.207
14.702

* Dit betreft de kastroom in 2015 bij het onderhoudsproject in het Schilderskwartier (complex 29)

Er zijn 10.365 reparatieverzoeken geweest, met een gemiddelde uitgave van € 212 per reparatie. Dit
is hetzelfde bedrag als vorig jaar.
Onder mutatieonderhoud verstaan we reguliere werkzaamheden aan de woningen waar een nieuwe
huurder intrekt. Indien de vertrekkende huurder niet heeft meegedaan aan het klantgestuurde deel
van planmatig onderhoud, wordt deze woningverbetering alsnog uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het vervangen van de keuken en/of badkamer. Ook het op basiskwaliteit brengen van de woning
na vertrek van een huurder valt onder woningverbetering bij mutatie. De hoge mutatiegraad in 2015
leidde tot hoge kosten voor zowel mutatieonderhoud als voor woningverbeteringen bij mutatie.

In 2015 is bij 2.576 woningen een vorm van planmatig onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud varieerde
van het vervangen van badkamer, toilet en keuken tot het vervangen van een onderdeel van de
liftinstallatie of het uitvoeren van buitenschilderwerk.
In de Aristotelesstraat (complex 59, 94 en 95) brachten we energetische verbeteringen aan bij de
woningen, inclusief ondersteunende werkzaamheden. Deze werkzaamheden hebben we uitgevoerd in
het kader van de Gelderse Investeringsimpuls. Hiervoor was het wel nodig om enkele
werkzaamheden die voor de aankomende jaren gepland stonden al in 2015 uit te voeren. Zo
vervingen we de dakbedekking van de hoogbouw in dit complex, zodat we daar PV-panelen konden
plaatsen. Ook besloten we de verketeling geheel in 2015 uit te voeren in plaats van gefaseerd, om de
gewenste labelstappen in 2015 te kunnen maken.

In 2015 vernieuwden we onderhoudscontracten voor een fors aantal woningen. Zo beëindigden we
één van onze contracten voor cv-onderhoud. Twee andere contracten zijn opnieuw afgesloten, tegen
lagere tarieven. Daarnaast profiteerden we in 2015 nog van de verlaagde btw op arbeid en het feit dat
relatief veel cv-ketels vervangen zijn en dus het eerste jaar onder onderhoudsgarantie vallen.
Voor het onderhoud aan elektrische installaties (bijvoorbeeld noodverlichting en intercom) gaven we
tot vorig jaar steeds individuele opdrachten. Dit jaar sloten we hiervoor een contract af met één
installateur, wat tot meer efficiency voor onze organisatie heeft geleid.
Het onderhoud aan de bijzondere warmte-installaties (pellet-installatie en WKO’s) is uitbesteed aan
een externe partij met de expertise voor een goed beheer van deze installaties.
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In totaal gaven we € 3,8 miljoen uit aan energetische woningverbeteringen. Voor het overgrote deel
betrof dit uitgaven in het kader van de Gelderse Investeringsimpuls. Hiervoor kregen we subsidie van
de provincie Gelderland.

Begin 2015 is het onderhoudsproject aan de woningen in het Schilderskwartier (complex 29)
afgerond. Dit betreft 183 eengezinswoningen en 10 duplexwoningen. Het werk aan deze woningen
betrof met name schilderwerk en reparatie- en herstelwerkzaamheden. Ook werden badkamers,
toiletten en keukens vervangen. Indien de huurder dit wenste hebben we ook spouw-, vloer- en/of
dakisolatie aangebracht. Dit laatste gebeurde tegen een huurverhoging.
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Goed wonen is bedoeld voor alle individuele bewoners. Soms hebben onze huurders of toekomstige
huurders ondersteuning nodig bij het goed wonen. Waar het nodig is bieden we deze ondersteuning.
We spreken daarbij wel duidelijk uit wat we van hen verwachten en wat zij van ons kunnen
verwachten.

De Goede Woning heeft zich als doel gesteld al haar nieuwe huurders te ontvangen met een krachtig
onthaal. We maken kennis, voeren een adviesgesprek over de huurprijs, de verwachte energiekosten
en het besteedbaar inkomen. Wanneer blijkt dat het inkomen en de te verwachten woonkosten ver uit
elkaar liggen, wijzen wij de bewoner op mogelijke toekomstige problematiek. We maken onze
verwachtingen ten aanzien van het betaalgedrag van de huurder duidelijk. Hiermee willen we
voorkomen dat er huurachterstanden ontstaan.
Een krachtig onthaal is meer dan een gesprek over woonlasten. Het geeft informatie over wat we van
elkaar verwachten in de bijdrage aan het stabiel en veilig wonen in de buurt, de straat, het gebouw of
de portiek. We stellen de nieuwe huurders op de hoogte van woon- en leefregels. Ook nodigen we
hen uit om zich met hun kwaliteiten in te zetten voor de buurt.

In 2015 hebben we ons tweejarig klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit jaar peilden we ook de
mening van huurders over goed wonen en onze dienstverlening. Uit de resultaten bleek dat onze
huurders zich over het algemeen thuis voelen in de buurt. De score op dit onderdeel was een 7,6. Ook
zijn onze huurders tevreden over onze dienstverlening. Hiervoor kregen we het rapportcijfer 7,5.
Naast ons tweejarig klanttevredenheidsonderzoek, monitoren we continu de klanttevredenheid
rondom ons reparatieonderhoud. In 2015 stuurden we aan 648 huurders een enquête naar aanleiding
van het indienen van een reparatieverzoek. De respons was 42%. Belangrijkste thema’s uit de
enquête zijn telefonische bereikbaarheid, bejegening en de kwaliteit van de reparatie. Van de eerste
twee thema’s gaf meer dan 90% van de huurders aan dat ze dit goed of voldoende vonden. Op de
vraag of de reparatie goed opgelost is antwoordde 86% met ‘ja’. 4% van de geënquêteerden had hier
geen mening over. De resultaten zijn vergelijkbaar met 2014. In situaties waar een onvoldoende of
slecht is gescoord, hebben we zoveel mogelijk alsnog actie ondernomen richting onze medewerker,
klant of betrokken monteur.
Tot nu toe voerden we het klanttevredenheidsonderzoek met betrekking tot reparaties zelf uit. Omdat
we in 2016 willen deelnemen aan de Aedes Benchmark en nog specifiekere klantmetingen willen
doen, is besloten de klanttevredenheid over onder andere de reparatieverzoeken vanaf 2016 uit te
besteden.

We hebben afspraken in Apeldoorn met de gemeente en de andere corporaties over het huisvesten
van bijzondere doelgroepen.
We hebben 45 woningen toegewezen aan vergunninghouders. Deze toewijzingen lopen conform
afspraken met de gemeente. Door de toename van de vluchtelingenstroom is er ook behoefte aan
huisvesting van minderjarige asielzoekers. De vraag naar het huisvesten van jonge statushouders
onder de 23 jaar zagen we zelfs nog meer toenemen dan de vraag naar woningen voor gezinnen met
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een vluchtelingenstatus. Daarom verhuren we sinds eind 2015 twee woningen aan instellingen die
minderjarige vergunninghouders huisvesten en begeleiden. Deze instellingen zijn verantwoordelijk
voor de communicatie en relatie met de buurt en koppelen tweemaal per jaar aan ons terug hoe dit
verloopt.
Ons jongerenhuisvestingsproject Wonen met kansen loopt, net als voorgaande jaren, goed. In 2015
kwamen in dit project 13 woningen beschikbaar. Deze zijn allemaal toegewezen aan de beoogde
doelgroep. Bij Wonen met kansen geven we onderdak aan jongeren die een kans krijgen om hun
leven weer op orde te brengen. We doen dit samen met de gemeente en Iriszorg, die de jongeren
begeleiden.
Figuur 7: Toewijzing aan bijzondere doelgroepen in 2015

De opstapwoning is een woonvorm tussen verblijf bij een zorgorganisatie en geheel zelfstandig
wonen. Men woont wel op een zelfstandig adres in een woonwijk, maar de huurovereenkomst staat op
naam van Iriszorg. Ook is aan de huurovereenkomst woonbegeleiding gekoppeld. Nadat is
aangetoond dat de persoon zelfstandig kan wonen (meestal na ongeveer een jaar) wordt de
huurovereenkomst omgezet op de eigen naam.
In 2015 hebben de corporaties, gemeente en zorginstellingen als gevolg van het scheiden van wonen
en zorg nieuwe afspraken gemaakt. Deze hebben geleid tot een nieuwe samenwerkingsafspraak
vanaf 2016. We zien 2015 daarom als een overgangsjaar. We hebben 11 woningen toegewezen,
waarvan 5 volgens de nieuwe afspraken. Hierbij kregen de bewoners direct een huurovereenkomst op
de eigen naam. De vraag lag ruim onder het aantal dat aan het begin van het jaar verwacht werd.
In totaal hebben we dit jaar 16 woningen ‘omgeklapt’. Dit houdt in dat de bewoner in de opstapwoning
na een succesvol doorlopen hulpverleningstraject de huurovereenkomst op zijn/haar naam krijgt. Veel
trajecten bleken succesvol. Onder deze 16 woningen zijn ook woningen die de zorginstellingen al een
aantal jaar huurden. Hierin woonden de afgelopen jaren meerdere cliënten. Vanwege de scheiding
tussen wonen en zorg willen de instellingen minder huurovereenkomsten op hun naam.
Onder de huisvesting van andere specifieke doelgroepen vallen onder andere toewijzingen van de
zorgwoningen, woningen binnen woongroepen en woongebouwen waarbij we specifieke afspraken
hebben gemaakt over de toewijzing (voor bijvoorbeeld woningzoekenden met een autistische en/of
verstandelijke beperking).

Gemeente, politie en woningcorporaties zetten zich gezamenlijk om woonfraude te voorkomen en aan
te pakken. Het doel hiervan is een eerlijke en transparante woonruimteverdeling te kunnen uitvoeren.
Daarnaast willen de partijen hiermee bijdragen aan een veilige en leefbare woonomgeving. De
gezamenlijke aanpak is vastgelegd in een convenant woonfraude. Een aantal jaren na het tekenen
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van dit convenant blijkt dat de gekozen aanpak werkt. Het proces en de samenwerking met de
partners in het convenant verlopen goed. Daarbij zijn we steeds beter in staat om zonder vonnis de
woonfraude te beëindigen.
In 2015 hebben we 52 meldingen ontvangen van vermoedelijke woonfraude. In totaal handelden we
63 dossiers af. Dit is inclusief een aantal dossiers uit 2014. In ruim de helft van de gevallen bleek dat
er inderdaad sprake was van woonfraude. In 13% van de behandelde casussen was sprake van
hennep. Twee woningen zijn na een vonnis van de rechtbank in verband hiermee teruggevorderd van
de huurders. In de andere gevallen hebben de huurders de woning vrijwillig verlaten. Dit voorkomt
extra kosten voor zowel De Goede Woning als de huurder. Andere vormen van geconstateerde
woonfraude betreffen bijvoorbeeld onderverhuur of het niet bewonen van de woning.
Er zijn 20 woningen weer beschikbaar gekomen voor eerlijke woonruimteverdeling.
Figuur 8: Resultaten aanpak woonfraude 2015

We spreken over woonoverlast wanneer het gedrag van buren in én om de woning regelmatig het
woonplezier van anderen stoort en/of hun veiligheid belemmert. Wanneer iemand af en toe overlast
veroorzaakt noemen we dit geen overlast.
In 2015 verbeterden we onze overlastprocedure. We werkten aan een heldere overlastprocedure voor
zowel de interne als externe klant. Daarnaast is er gewerkt aan het meer inzichtelijk maken van het
type klachten en de wijze van afhandeling. Belangrijk is dat we bewoners stimuleren om eerst zelf
actie ondernemen te als zij een klacht hebben over hun buren. Wij geven advies over hoe zij dit aan
kunnen pakken. Als de situatie niet verbetert, is er sprake van overlast. Wij nemen dan de melding in
behandeling. Per kwartaal is het nu mogelijk om een overzicht aan te leveren van de typen
overlastklachten, waar de klachten zijn gemeld (wijk/buurt/complex) en hoe deze zijn afgehandeld.
Figuur 9: Dossiers overlast: nieuwe dossiers (links) en resultaten (rechts)

Gedurende het jaar zijn er 201 nieuwe overlastdossiers gestart. Naast onze eigen inzet verwijzen we
naar Bureau Buurtbemiddeling. We hebben 216 dossiers afgesloten. In 169 gevallen is de overlast
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opgelost of zijn er onderlinge afspraken gemaakt tussen de buren. Daarnaast behandelden we 30
dossiers, waarbij wij aan onze onderzoeksplicht hebben voldaan, maar waar we als verhuurder geen
verantwoordelijkheid hebben in de oplossing. Bij 17 dossiers is het niet gelukt de overlastproblemen
op te lossen.

De introductie van de sociale wijkteams in 2015 heeft in de loop van het jaar vorm gekregen. In alle
stadsdelen zijn nu sociale wijkteams actief. De aanmeldprocedure en werkwijzen voor het melden van
huurders met huurachterstanden en/of om wie wij ons zorgen maken zijn vormgegeven. Het is echter
nog te vroeg om te spreken van een goed ‘geoliede’ machine en een effectief functioneren van de
sociale wijkteams. Op stedelijk niveau neemt De Goede Woning deel aan de coördinatiegroep sociale
wijkteams. Dit is een overleg dat door de gemeente Apeldoorn ingesteld is. Hieraan nemen zorg- en
welzijnspartijen, politie, woningcorporaties en de zorgregisseurs deel. In dit overleg komen
onderwerpen aan de orde als de werkwijze van de sociale wijkteams, de gevolgen van de transities
voor burgers en organisaties, (concept) convenanten en overeenkomsten op het gebied van zorg,
begeleiding en wonen.
In 2015 hebben we 69 huishoudens aangemeld bij de sociale wijkteams. Veelal (56 huishoudens) was
de hulpvraag gerelateerd aan huurachterstand.

Het jaar 2015 stond in het teken van diverse wijzigingen in samenwerking met onze financiële en
maatschappelijke partners in de stad. Vooral de verdere inrichting van de sociale wijkteams, maar ook
de wijzigingen in de samenwerking met de Stadsbank en voorheen preventieve woonbegeleiding van
het Leger des Heils zijn veranderd. Eind 2015 zijn hernieuwde afspraken gemaakt tussen de
Stadsbank en de corporaties in Apeldoorn. Hierbij heeft ook het thema privacy specifieke aandacht.
Het is de bedoeling dat de huurder zelf meer in stelling wordt gebracht om bij een preventieve
doorverwijzing zowel de corporatie als de Stadsbank goed op de hoogte te houden. Daarnaast geeft
de huurder altijd schriftelijk toestemming voor informatieoverdracht tussen de Stadsbank en de
corporatie.
Wanneer huurders met een huurachterstand meer begeleiding nodig hebben, verwijzen we hen niet
meer naar het Leger des Heils, maar naar preventieve woonbegeleiding van Stimenz / het
welzijnsteam. Huurders met een Laatste kanscontract melden we rechtstreeks aan bij de sociale
wijkteams.

Het gemiddelde huurachterstandspercentage in 2015 is 0,8%.

Er zijn in totaal 15 ontruimingen geweest in verband met huurschuld. Bij 6 van deze ontruimingen
hebben de huurders vooraf de sleutel ingeleverd. Omdat we veel energie steken in het preventieve
traject, hebben we veel minder dossiers overgedragen aan de deurwaarder. Ook zijn er aanzienlijk
minder ontruimingen geweest dan vorig jaar (26). Het aantal betalingsregelingen en huisbezoeken is
toegenomen ten opzichte van vorig jaar.
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Figuur 10: Preventieve acties bij huurachterstand

Wanneer deze preventieve acties niet resulteren in een afname van de huurachterstand, zijn alsnog
zwaardere (juridische) acties nodig. Hierbij is het aantal dossiers dat is overgedragen aan de
deurwaarders aanzienlijk verminderd ten opzichte van voorgaande jaren. Het sociaal wijkteam wordt
veelvuldig geïnformeerd over deze overdracht.
Figuur 11: Juridische acties bij huurachterstand

Tot en met 2014 zetten we voor bepaalde situaties ons Laatste kansbeleid als laatste schakel in om
woningontruiming te voorkomen. Bij een laatste kans kregen mensen, voor een van te voren
afgesproken periode, de mogelijkheid om, onder begeleiding van voor hen relevante instanties, hun
leven weer op de rit te krijgen. Hierbij was in ieder geval sprake van een vorm van financiële
begeleiding. Wij hadden de regie over het traject. De uitvoering besteedden we uit aan Het Vierde
Huis.
Met de invoering van de sociale wijkteams is de regie overgegaan naar de gemeente. Ons Laatste
kansbeleid en de samenwerking met Het Vierde Huis zijn hiermee komen te vervallen. Alleen in
uitzonderlijke gevallen zetten we nu nog, in samenwerking met het sociaal wijkteam, een Laatste
kanscontract in. Dit deden we in 2015 twee maal. De consulenten Wijk & ontwikkeling coördineren
deze trajecten. Eén contract loopt nog, het andere is afgesloten en heeft alsnog in een ontruiming
geresulteerd.
De Laatste kanscontracten die we in voorgaande jaren met Het Vierde Huis afsloten met huurders
dienen we, uiteraard, uit. Er zijn 8 contracten beëindigd, waarvan 7 positief afgesloten. Eind 2015 zijn
er nog 9 lopende Laatste kanscontracten.
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We bevinden ons in een dynamisch proces, waarin we onze activiteiten op het gebied van een goede
woonomgeving scherper afbakenen. De basis van onze inbreng in de leefomgeving is dat we
zichtbaar zijn in de buurt. We werken aan een schone en veilige woonomgeving, we ondernemen
waar nodig actie en verbinden mensen en organisaties met elkaar.
In ons twee jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek meten we het klantoordeel over de buurt en wijk. In
2015 heeft de huurder een oordeel gegeven van 7,4.

Schoon, heel en veilig zijn de speerpunten die bijdragen aan een goede woonomgeving. Dit zijn
aandachtspunten die dagelijks in ons reguliere werk voorbijkomen. Op deze punten ondernemen we
actie of we agenderen ze bij externe partners.

In 2015 hebben we enkele nieuwe bedrijven gecontracteerd voor de schoonmaak van onze
(appartementen)complexen. Onze ervaring is dat het enige tijd duurt voordat de werkzaamheden van
nieuw gecontracteerde schoonmaakbedrijven optimaal zijn ingepland en afgestemd. Daarom hebben
we dit de eerste maanden extra aandacht gegeven. Bevindingen van buurtbewoners speelden hierbij
een grote rol en hebben bijgedragen aan een betere aansturing en scherpte bij de
schoonmaakbedrijven.
Rondom woongebouwen in meerdere buurten zagen we verloedering van de openbare ruimte en veel
grofvuil in achterpaden en tuinen. Ook in portieken constateerden we een toename van de vervuiling.
We hebben deze knelpunten actief opgepakt door contact te zoeken met de betreffende bewoners.
Op sommige plekken kondigden we onze komst van tevoren aan en zijn we een middag met de
buurtbus de wijk ingegaan. We spraken met bewoners over de openbare ruimte. Dit resulteerde in het
verwijderen van het grofvuil. Hierdoor is de buitenomgeving opgeknapt.
De achterpaden blijven onze aandacht vragen. In 2015 inspecteerden we de achterpaden op het juiste
gebruik door bewoners (kopers en huurders). Indien nodig spraken en/of schreven we hen aan op hun
gebruik van de achterpaden. Soms zelfs meerdere malen. Met resultaat. De achterpaden worden nu
weer in overeenstemming met de bestemming gebruikt. Bij woongebouwen waar we grenzen aan het
bezit van collega-corporaties voerden we dit soort acties succesvol gezamenlijk uit. Naast deze extra
aanpak voor een schonere woonomgeving, geven wij jaarlijks opdracht aan de gemeente Apeldoorn
om zwerfvuil op te ruimen bij een aantal hoogbouwcomplexen.
De thema’s schoon, heel en veilig zijn thema’s die vaak samengevoegd worden om te komen tot een
goede woonomgeving. Een voorbeeld hiervan is de meerjarige aanpak rondom de hoogbouw van de
Aristotelesflats. Het aanwezige buurtteam inventariseert de wensen die buurtbewoners hebben met
betrekking tot het verbeteren van het woonklimaat. Onze buurtbeheerders en consulenten Wijk &
ontwikkeling participeren door met name ervaringen te delen en denkkracht te leveren. Aan de hand
van een aantal signalen ondernamen de consulent en buurtbeheerders acties in samenwerking met
de gemeente. Dit resulteerde in een succesvolle integrale aanpak van intimidatie en drugsoverlast.
Door ook te investeren in een schonere leefomgeving is de woonomgeving verder verbeterd.
5
Participanten vanuit het project ‘Talent ’ verzorgen een deel van het beheer en het onderhoud van de
omgeving. De leefomgeving is hierdoor niet alleen schoner, ook werkt de aanwezigheid van de
participanten preventief en signalerend.

5

Het project Talent van de gemeente Apeldoorn gaat er van uit dat wie is aangewezen op een WWB uitkering (Wet Werk en
Bijstand) talenten heeft die jarenlang onderbelicht zijn door zichzelf en door instanties. Door de mensen te helpen hun talenten
te ontwikkelen en deze in te zetten voor de samenleving, ontstaat een vorm van werkervaring en mogelijk in de toekomst een
betaalde baan.
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Het thema veiligheid krijgt een steeds grotere rol in onze wooncomplexen en buurten. We zien onder
andere overlastincidenten toenemen die veroorzaakt worden door mensen met een psychiatrisch
ziektebeeld. Ook is er een groei in het aantal drugs-, prostitutie- en aan criminaliteit gerelateerde
incidenten. Verder zien we een toename van hangjongeren in en rondom portieken en bij
eengezinswoningen. Daarnaast waren er in 2015 meer branden in woningen en complexen ten
opzichte van andere jaren.
De ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving hebben niet alleen betrekking
op bewoners. Ook onze medewerkers krijgen regelmatig te maken met incidenten en intimidatie. Het
is dan belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming en samenwerking met zorg- en
welzijnsorganisaties en met de politie. Onze consulenten Wijk & ontwikkeling en buurtbeheerders
hebben een goed netwerk, waarbij op casusniveau alle partijen snel kunnen handelen. Naast goed
contact met onze partners is ook communicatie naar omwonenden een belangrijk aandachtsgebied
voor de veiligheid.

In 2015 waren er in sommige buurten meer incidenten die te maken hadden met criminaliteit. Drie
bewoners kwamen naar ons toe met het idee om voor hun wijk de Buurtpreventie WhatsAppgroep op
te richten. Dit systeem wordt landelijk al in meerdere buurten succesvol gebruikt. In de praktijk is al
gebleken dat het aantal inbraken in buurten met een WhatsAppgroep is verminderd. Samen met de
politie ondersteunen wij de bewoners om dit burgerinitiatief in de wijk op te zetten. De gemeente
Apeldoorn ondersteunt door borden te plaatsen in deze buurt. Het doel van dit systeem is de preventie
te verhogen door vroegtijdig in te grijpen in een verdachte situatie, doordat bewoners alert zijn.

De buurtbeheerders zijn onze ogen en oren in de wijk bij een groot deel van ons bezit. Ze houden
toezicht op het naleven van de leefregels en een schone en hele woonomgeving. Zij signaleren en
agenderen. Ook delen ze hun kennis over bewoners en complexen in interne en externe overleggen.
Samen met de consulenten Wijk & ontwikkeling zorgen ze er voor dat we weten wat er speelt in de
wijk, de buurt, de straat, het gebouw en/of het portiek.
In het werkgebied Zuid hebben we afgelopen jaar alle buurtbeheerders samen gehuisvest in één
kantoor in dok Zuid. Hierdoor zijn niet alleen de contacten en afstemming onderling versterkt, maar
ook de samenwerking met externe partijen zoals aannemers en de politie. De wijkagent houdt in dit
kantoor ook zijn wekelijkse spreekuur.

De gemeente Apeldoorn werkt met stadsdelen. Samen met Ons Huis en de Woonmensen stemmen
we de deelname aan de wijk- en stadsdeeloverleggen af. In de meeste stadsdelen vertegenwoordigt
één consulent de 3 corporaties. Degenen die niet aanwezig zijn, leveren input voorafgaand aan het
overleg. Degene die de corporaties vertegenwoordigt draagt zorg voor terugkoppeling.
In 2015 is verder invulling gegeven aan het project ‘Samen in Orden’. We willen de krachten met onze
collega-corporaties in Apeldoorn bundelen. Hierdoor kunnen we efficiënter werken in deze wijk. In
2014 startten we met de samenwerking tussen de buurtbeheerders van de Woonmensen en Ons
Huis. In 2015 is deze samenwerking voortgezet en geïntensiveerd. We zetten gezamenlijk een
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6

assistent-buurtbeheerder in vanuit ‘Direct actief ’, die meerdere taken op het gebied van schoon, heel
en veilig uitvoert.
In 2015 zijn ook de consulenten van de verschillende corporaties betrokken bij de samenwerking. In
de praktijk blijkt dat zowel de consulenten van de verschillende corporaties als de buurtbeheerders
elkaar goed weten te vinden en werkafspraken maken. We zijn de projectstatus voorbij. Deze
activiteiten behoren nu tot reguliere werkzaamheden.

Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de straat / wijk / buurt / complex schoon en
veilig te houden. Hierbij verwachten wij ook een verantwoordelijkheid van onze bewoners. Huurders
dienden ook in 2015 een aantal buurtinitiatieven in die hebben bijgedragen aan saamhorigheid in de
buurt. Zo ondersteunden we diverse straatspeeldagen, het schilderen van vogelhuisjes in de
Vogelbuurt en de jaarlijkse kerstbomenactie.

Bij ons werk aan een goede woonomgeving maken we soms gebruik van diensten van de stichting
Present en Bureau Buurtbemiddeling. In het kader van onze maatschappelijke betrokkenheid hebben
we in 2015 bijdragen betaald aan Stichting Present, Bureau Buurtbemiddeling en de Voedselbank.

6

Direct Actief is een re-integratietraject van de gemeente Apeldoorn voor mensen vanaf 27 jaar. Deelnemers worden
ondersteund om (weer) regie over hun eigen leven te nemen. Doel daarbij is dat zij zoveel mogelijk in hun eigen inkomen
kunnen voorzien.
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Het werken aan een goede prijs, een goede woning, goed wonen en een goede woonomgeving in
Apeldoorn kunnen we alleen realiseren door veelal nauw samen te werken met partners in de stad. Dit
doen we op verschillende niveaus.
Onder andere na overleg met onze partners in 2014 stelden we begin 2015 ons ondernemingsplan
2015-2019 vast. Op basis van de Woonvisie van de gemeente en ons ondernemingsplan is onze
bijdrage aan de prestatieafspraken vastgelegd in de prestatieafspraken 2015-2019.
Op 28 oktober 2015 namen ruim 50 maatschappelijke organisaties en bedrijven deel aan onze
rondetafelconferentie. Deze wordt elke twee jaar georganiseerd door de samenwerkende
woningcorporaties in de gemeente Apeldoorn. Tijdens deze conferentie wordt de volkshuisvestelijke
opgave in de gemeente Apeldoorn nader onderzocht op basis van de actualiteit. Het eerste doel van
de bijeenkomst is het informeren van onze stakeholders over de prestaties van de afgelopen twee
jaar. Het tweede doel is om inzichten en informatie op te halen die de corporaties de komende jaren
helpen bij de invulling van hun taken in Apeldoorn.
In kleine groepen hebben we een goed gesprek kunnen voeren met onze stakeholders. Dit gebeurde
aan de hand van actuele thema’s, namelijk:
 Vergunninghouders (vluchtelingen);
 Passend toewijzen & betaalbaarheid;
 Eigen kracht & draagkracht buurten;
 Duurzaamheid & bedrijfsleven;
Eind oktober hebben de VSW-corporaties, in het kader van de Woningwet, gezamenlijk een bod 2016
uitgebracht aan de gemeente. Het bod 2016 wordt in het eerste tripartiete overleg begin 2016
besproken.

Maandelijks voeren wij overleg met het dagelijks bestuur van onze huurdersbelangenvereniging. We
informeren elkaar wederzijds over alle belangrijke zaken die onze huurders aangaan en over
ontwikkelingen binnen onze sector. De directeur-bestuurder woont altijd een deel van de vergadering
bij.
Tijdens het reguliere overleg zijn onder andere de volgende thema’s en onderwerpen aan de orde
gekomen.
 Jaarplan en begroting 2015;
 Prestatieafspraken 2015 - 2019 en Het Bod 2016;
 Wijziging van het woningwaarderingssysteem;
 Huuraanpassing 2015;
 Woonkeus;
 Strategisch voorraadbeleid 2015 - 2019;
 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2015;
 Woningwet;
 Incidenten- en klachtenbeheer;
 Verschillende onderhouds- en energetische projecten;
 Sloop/Nieuwbouw project Vogelbuurt 2015 - 2017;
 Vergoedingen bij overlast;
 Kleiner wonen (doorstroming 55+);
 Onderzoek naar toegankelijkheid woningen.
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Over de volgende onderwerpen heeft De Sleutel advies gegeven:
 Jaarlijkse huurverhoging
 Invoering passend toewijzen.
Naast het reguliere overleg met het dagelijks bestuur is er ook regelmatig overleg tussen de
bewonerscommissies en medewerkers van De Goede Woning.
Bij veel van onze activiteiten in het kader van ons 100-jarig bestaan waren vertegenwoordigers van De
Sleutel aanwezig.

Figuur 12: Samenstelling van de geschillencommissie in 2015
Naam
Dhr. E.H.H. Schelhaas
Dhr. J.P. Versteeg
Mw. S. Ilyas-Uz
Dhr. W. Brom
Dhr. C.P. Traarbach

Functie
Voorzitter
Lid / Vice-voorzitter
Lid
Lid
Lid

Namens
N.v.t.
De Goede Woning
De Goede Woning
De Sleutel
De Sleutel

Aftredend per
29-2-2016
31-12-2016
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017

Herbenoeming
Eénmaal
Nee
Nee
Eénmaal
Eénmaal

In 2015 zijn er binnen de commissie geen personele mutaties geweest. De commissie werkt op basis
van een reglement dat tot stand is gekomen in samenspraak met de huurdersbelangenvereniging De
Sleutel.
De commissie is in 2015 zes maal bijeengekomen, waarbij naast het behandelen van geschillen ook
actuele zaken kort de revue passeerden. De commissieleden krijgen een onkostenvergoeding voor de
bijeenkomsten die men bijgewoond heeft.
Begin 2016 heeft de commissie haar werkzaamheden in het voorgaande jaar kort geëvalueerd en met
het de directeur-bestuurder van De Goede Woning besproken. Geconstateerd werd dat het aantal
aanhangig gemaakte geschillen in 2015 (13) gelijk was aan het aantal in 2014. Ook dit jaar was er
geen sprake van een duidelijke trend in de aard van de geschillen. De geschillen die werden
behandeld waren goed voorbereid en de bij het geschil betrokkenen konden desgewenst uitgebreid
hun zienswijze weergeven.
De geschillencommissie sprak begin 2016 met het dagelijks bestuur van De Sleutel over de
activiteiten van de geschillencommissie in 2015 en de ervaringen die De Sleutel rond het verloop van
geschillen van haar leden heeft ontvangen. De huurdersbelangenorganisatie heeft het belang van een
adequaat klachtenmanagement met de directeur-bestuurder van De Goede Woning besproken, omdat
een klacht kan uitmonden in een geschil als er niet goed mee om wordt gegaan.
In 2015 hebben de ontwikkelingen rond de nieuwe Woningwet ook geleid tot (verwachte) effecten
rond de inrichting en werking van Geschillencommissies. Op landelijk niveau wordt een en ander in
2016 verder uitgewerkt, zodat per 1 januari 2017 voldaan kan worden aan de eisen die de wet stelt.
Verwacht wordt dat de Geschillencommissie in de huidige vorm dan niet meer zal bestaan, maar dat
meer lokaal / regionaal gebundeld gewerkt moet gaan worden. Binnen de commissie is dit thema ook
onderwerp van gesprek geweest en de voorzitter heeft zijn visie ingebracht in een AEDES-werkgroep
rond dit thema.

In 2015 zijn 13 verzoeken van huurders ontvangen, evenveel als in 2014. In dit verslagjaar zijn vier
verzoeken ontvangen die in 2016 worden behandeld. Daarnaast zijn in 2015 vier verzoeken aan de
orde gekomen die eind 2014 door de commissie waren ontvangen. Eén verzoek is nog aangehouden.

38

Tabel 5:

Overzicht ontvangen en behandelde verzoeken

Meldingen 2014, nog niet afgehandeld
Nieuwe meldingen 2015
Totaal aantal meldingen behandeld in 2015
Klacht door DGW alsnog afgehandeld c.q. ingetrokken door klager
Klacht niet ontvankelijk
Klacht aangehouden
Advies commissie
Behandeling in 2016

Aantal
4
13
17
3
3
1
6
4

Uiteindelijk heeft de commissie in zes gevallen het geschil in behandeling genomen en advies
uitgebracht. Die adviezen zijn alle door De Goede Woning overgenomen, waarna betrokkene(n) en de
organisatie daarvan in kennis zijn gesteld.
Van de zes behandelde en geadviseerde geschillen waren de onderwerpen als volgt:
 Ervaren van tocht in woning;
 Vochtproblemen in de woning;
 Schadeherstel na uitgevoerd onderhoud aan woning en schuur;
 Financieel probleem door handelwijze na afrekening servicekosten;
 Hoogte van de huur na beleidswijziging rond woningtoewijzing in complex;
 Regelgeving en handhaving daarvan rond woongedrag huurders.

Er was in 2015 veelvuldig overleg tussen de gemeente en de corporaties over de prestatieafspraken.
In het voorjaar zijn de concept-afspraken besproken tijdens een politieke markt. Hierna tekenden, op 3
juli 2015, wethouder Stukker en de vier bestuurders van de VSW-corporaties de prestatieafspraken.
Ook hebben de VSW-corporaties voor de eerste keer ‘Het Bod’ aan de gemeente geformuleerd. In dit
bod geven de corporaties aan wat ze het komende jaar kunnen betekenen voor Apeldoorn.
Door de komst van de nieuwe Woningwet ontstaat er een nauwer overleg met en tussen
huurdersbelangenverenigingen, college van B&W en wooncorporaties. Deze partijen zijn nu wettelijk
verplicht om tweemaal per jaar een gezamenlijk overleg te voeren, het tripartiete overleg. In Apeldoorn
kiezen we ervoor om dit met alle corporaties, huurdersbelangenverenigingen en de gemeente in een
gezamenlijke bijeenkomst te doen. Dit doen we drie keer per jaar. Voorafgaand aan het eerste
tripartiete overleg is een aantal maal gesproken over hoe dit tripartiete overleg invulling te geven.
Naast de gezamenlijke overleggen rond prestatieafspraken is er tweemaal bestuurlijk overleg geweest
tussen de gemeente en De Goede Woning en vijf maal bestuurlijk overleg tussen het VSW-bestuur en
de gemeente.

Er zijn in 2015 geen activiteiten geweest binnen de b.v. Wel is commissaris Jos van Wijk uitgetreden
in verband met het einde van zijn termijn in de Raad van Commissarissen bij De Goede Woning.

De corporaties Ons Huis, de Woonmensen, Sprengenland Wonen en De Goede Woning werken in de
stichting VSW nauw samen. Naast de reguliere gespreks- en afstemmingsonderwerpen is er veel tijd
besteed aan de prestatieafspraken en het bod 2016. Ook bespraken we de situatie rondom
extramuralisering en hoe we de groei van het aantal te huisvesten statushouders op kunnen vangen.
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Er zijn geen bijzonderheden of activiteiten te melden. We hebben onze aandelen 2 jaar geleden te
koop aangeboden. Tot nu toe is er echter nog geen corporatie die de aandelen wil overnemen.

In dit samenwerkingsverband werken de woningcorporaties in de regio Stedendriehoek samen. Het
doel is om de woonruimteverdeling conform het vastgestelde beleid uit te voeren. In 2015 is er
veelvuldig overleg geweest over het thema passend toewijzen. Ook op dit punt zijn we er in geslaagd
gezamenlijk beleid te formuleren en de uitvoering op elkaar af te stemmen. Deze stichting brengt een
eigen jaarverslag uit.

Deze stichting beheert, namens de in VSW-verband samenwerkende corporaties, de woonwagens en
standplaatsen. Voor 2015 zijn er geen bijzonderheden te vermelden.

In november 2014 heeft het bestuur van het WIF bekend gemaakt de gehele vastgoedportefeuille te
willen verkopen aan (vastgoed)vermogensbeheerder Round Hill Capital. Vervolgens is er veel tijd
besteed aan de discussie wel of niet te verkopen. Na maanden van overleg is in juli 2015 de verkoop
bekrachtigd en is de vastgoedportefeuille getransporteerd. De daaropvolgende financiële afwikkeling
heeft nog een aantal maanden in beslag genomen, met als eindresultaat dat alle certificaathouders in
december de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend. Het grootste deel van de
verkoopopbrengst is eind december uitbetaald aan de certificaathouders.
De feitelijke ontbinding en liquidatie van de organisatie vindt naar verwachting in de loop van 2016
plaats. Mogelijk ontvangen de certificaathouders nog een (geringe) uitkering uit een batig
liquidatiesaldo.

Deze coöperatie heeft de Startersrenteregeling in de markt gezet. In 2015 hebben we geen woning
verkocht met gebruikmaking van deze regeling.

We hebben twee participaties in deze energiecoöperatie. deA biedt onder andere in de wijk
Kerschoten zonnepanelen aan aan de huurders van ons bezit.

Naast bovengenoemde verbindingen participeren we in een aantal Vereniging van Eigenaren. Deze
zijn veelal ontstaan bij de verkoop van delen van ons bestaand bezit, maar ook bij nieuw ontwikkelde
projecten. In 2015 zijn er geen nieuwe VvE’s bijgekomen waarin wij participeren. Eén VvE is
opgeheven, omdat wij na een terugkoop alle appartementen in deze VvE bezitten.
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Tabel 6:

Overzicht van verbindingen ultimo 2015

Verbindingen

Rechtsvorm

Deelname

Inbreng
(€)

VSW (Vereniging Samenwerkende
Woningcorporaties)
Woonkeus
BWSA (Beheer woonwagens en
standplaatsen Apeldoorn)
De Goede Woning Apeldoorn
Projectontwikkeling BV
Woningnet N.V.
WIF (Wooninvesteringsfonds)
Coöperatie Smart Finance B.A.
Coöperatie deA U.A.
Verenigingen van eigenaren (28 VvE's)
Totaal

Lening
u/g
(€)

Rekening
courant
(€)

Verbinding in 2015 (€)
lasten

baten

Stichting

0%

0

0

0

54.923

0

Stichting
Stichting

0%
0%

0
0

0
0

0
224.831

64.019
0

0
218.714

BV

100%

18.151

0

-18.151

0

0

N.V.
Vereniging
Coöperatie
Coöperatie
Vereniging

0,02%
0%
0%
0%

1.070
0
0
50
0

0
0
225.995
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
319.143

0
2.345.321
0
0
0

19.271

225.995

206.680

438.085

2.564.035
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Met klantgerichte en betrokken mensen, toegerust met de juiste kennis en vaardigheden maken we
onze dienstverlening optimaal waar.

Onze visie op hoe we Goed Doen is uitgewerkt in onze organisatiecompetenties. Deze competenties,
en de bijbehorende voorbeelden van concreet gedrag, zijn geïntegreerd in de digitale PVB-cyclus.
Zodoende zijn we hierover minimaal 3 keer per jaar met elkaar in gesprek.
Goed Doen begint bij inzicht in jezelf. Van daaruit ontstaat inzicht in de ander en maken we verbinding
met elkaar en met onze huurders en relaties. Zelfkennis en ontwikkeling zijn daarom ook de
basiscompetenties van onze organisatiecompetenties.
Via de kleurentaal van Insights Discovery investeren we op een aansprekende en toegankelijke
manier in het vergroten van onze zelfkennis en zelfontwikkeling. Op deze manier werken we ook aan
een duurzame ontwikkeling van mens en organisatie.
Bijna 90% van de collega’s volgde de workshop ‘Kleur Herkennen’ en ontving een persoonlijk profiel.
De kleurentaal en het profiel vergroten zelfkennis, doordat unieke persoonlijke talenten en waarden
inzichtelijk worden. Daarnaast dragen zij ook bij aan het samenwerken met collega’s met andere
kleuren en voorkeuren.
Figuur 13: Goed doen

Ons verzuim bedroeg gemiddeld 4,52%. Dit is 0,37% hoger in vergelijking met vorig jaar. De
meldingsfrequentie is 1,1 en is 0,4 lager dan frequentie van vorig jaar. De stijging van het verzuim
hangt vooral samen met de toename van het, niet werkgerelateerde, langdurige verzuim. Het
kortdurende verzuim daalde met 0,4%.
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Figuur 14: Ziekteverzuimpercentages 2015

De oorzaken van het verzuim maakten we inzichtelijk door de cijfers in kort, middel en lang verzuim te
analyseren en vanuit HRM verzuimgesprekken te voeren met betrokkenen, bedrijfsarts en de
leidinggevende. Afhankelijk van de oorzaak stellen we een plan van aanpak op. Via de PVBgesprekken monitoren we werkplezier, de balans werk en privé en de arbeidsomstandigheden. Dit jaar
gaf 96% van de collega’s aan plezier in het werk te hebben. De werkplek kreeg gemiddeld een 7,8 en
de arbeidsomstandigheden gemiddeld een 8.

Dit jaar sloten we af met 74,6 formatieplaatsen. De dalende trend zet zich voort. In vergelijking met het
vorige verslagjaar 5,1 formatieplaatsen minder. Ondanks deze krimp hebben we onze opgave uit ons
jaarplan 2015 gerealiseerd.
Figuur 15: Aantal fte 2011 - 2015

Bijna 80% van onze collega’s gaf in het PVB-gesprek aan bereid te zijn andere werkzaamheden te
willen verrichten om collega’s van de eigen of andere afdelingen te ondersteunen. De bereidheid is
groot en er werd ook regelmatig gebruik van gemaakt. Zo kunnen we elkaars kwaliteiten benutten en
waarderen. Ook losten we hierdoor veel knelpunten met eigen mensen op en maakten we minder
gebruik van externe uitzendkrachten. Deze wendbaarheid komt onze bedrijfslasten en daarmee de
betaalbaarheid voor onze huurders ten goede.
Ook de inrichting van onze organisatie bleek in 2015 wendbaar. We werkten grotendeels vanuit het
onderstaande organisatieschema dat begin 2016 geformaliseerd wordt. Deze inrichting ondersteunt
het werken vanuit het driekamermodel, zodat we beter sturing geven aan de effecten in de
besluitvorming ten aanzien van wonen, vastgoed en financiën & control.
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Figuur 16: Organogram

In onze snel veranderende omgeving moeten we als individuen én als totale organisatie voortdurend
met veranderingen omgaan. Daarvoor is nodig dat we leren en blijven leren. Een lerende organisatie
is een organisatie waarbij iedereen beseft dat leren er bij hoort en ook noodzakelijk is om wendbaar
en weerbaar te blijven. Onze digitale De Goede Woning academie ondersteunt ons hierbij. In het PVBgesprek werden op individueel niveau afspraken gemaakt over de in werktijd te volgen cursussen uit
de academie. Extra aandacht gaven we intern aan de cursussen Agressie en geweld voor
wooncorporaties, Werken met een beeldscherm en de Schrijfwijzer corporaties.
Waar mogelijk zetten we eigen medewerkers in als trainer bij de door ons aangeboden cursussen en
workshops.
Daarnaast heeft elke medewerker een eigen budget voor persoonlijke loopbaanontwikkeling. Hierbij is
wel de voorwaarde dat de besteding van het budget bijdraagt aan de loopbaan van de medewerker.
Het kan gaan om opleidingen of cursussen voor de huidige functie, maar ook voor een andere functie
binnen of buiten de branche.

In 2015 vierde De Goede Woning haar 100ste verjaardag. Samen met huurders, maatschappelijke
partners en medewerkers hebben we dit heugelijke feit op diverse momenten gevierd. Bij de
organisatie waren diverse teams betrokken. Daarnaast kregen we ondersteuning van studenten van
Saxion Hogeschool en werkten we samen met CODA Apeldoorn en het Veluws College Walterbosch.

Een communicatieve organisatie bestaat uit medewerkers die omgevingssensitief werken. Dit
betekent dat zij met een open blik hun omgeving benaderen en in staat zijn goed te luisteren naar hun
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stakeholders. Onderstaande activiteiten dragen bij aan de realisatie van onze wens om een
communicatieve organisatie te zijn.
 Communicatiestrategie
In 2015 hebben we onze communicatiestrategie herijkt. Hierbij maakten we gebruik van het
Strategisch Communicatieframe. Via 8 relevante bouwstenen (opgedeeld in richting en realisatie)
kwamen we, tot een uitvoeringsstrategie en prioriteringslijst voor aankomende periode gekomen.
De uitvoeringsstrategie sluit nauw aan bij het idee van de communicatieve organisatie en geeft
uiting aan onze organisatiedoelen en kernwaarden.
 Factor C
Factor C zetten we in bij complexere communicatietrajecten. Dit is een effectieve methode om tot
een goede, omgevingsbewuste en klantgerichte communicatieaanpak te komen. In 2015 hebben
Factor C onder andere ingezet bij de communicatie rondom de energetische projecten.
 Klantgericht schrijven
Omdat we medewerkers willen trainen op schrijfvaardigheden (klantgerichter) en onze
standaardbrieven willen opfrissen, zijn we gestart met een traject Klantgericht schrijven. Hierbij
hebben we zes medewerkers opgeleid tot schrijfsupporter. Samen met hen starten we in 2016
met het klantgericht schrijven in de diverse teams. Ook monitoren we de kwaliteit en voortgang
van onze schrijfvaardigheden. In 2015 is hiervoor een 0-meting verricht.

In 2015 zijn we regelmatig in diverse online en offline media verschenen. De pers toonde veel
belangstelling voor onze jubileumactiviteiten. Maar ook andere onderwerpen, zoals de sloop en
vervangende nieuwbouw in de Vogelbuurt, de jaarlijkse huurverhoging en de Gelderse
Investeringsimpuls, kregen volop aandacht.
Om bewust en strategisch te (kunnen) sturen op PR-momenten hebben we een strategisch persplan
opgesteld. Hierbij spelen we proactief in op kansen en risico’s. Het plan is afgestemd op het
ondernemingsplan en onze organisatiedoelen.

Na het startjaar van het online maatschappelijk verslag in 2014, hebben we in 2015 gekeken waar
verbeteringen noodzakelijk en wenselijk waren. We voegden onder andere een knop toe die het
mogelijk maakt het totaal overzichtelijk uit te printen. Ook hebben we de geformuleerde ambities
duidelijk herkenbaar als resultaat terug laten komen in de versie van 2015. In 2016 zullen we het
verslag nog verder afstemmen op (de structuur van) ons Ondernemingsplan.

Ook in 2015 werd de functie van directeur-bestuurder ingevuld door mw. K. Walter. Zij is per 1 mei
2009 voor onbepaalde tijd benoemd en heeft vanaf het moment van benoeming geen zitting in een
lokaal of provinciaal bestuurlijk orgaan gehad.
Wel vertegenwoordigt ze onze organisatie in de volgende organen:
 Stichting Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties Apeldoorn (voorzitter vanaf 1-11-2011);
 Stichting Woonkeus Stedendriehoek (lid Raad van Bestuur);
 Stichting Beheer Woonwagens en Standplaatsen Apeldoorn (bestuurslid; vanaf 1-12-2014
voorzitter);
 Aedes, vereniging van woningcorporaties (lid);
 Nederlandse Vereniging van Bestuurders Woningcorporaties (lid);
 Coördinatieteam Gelderse Investeringsimpuls (voorzitter);
 Diverse overlegplatforms binnen en van de gemeente Apeldoorn;
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De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen van De Goede
Woning. In 2015 bekleedde de directeur-bestuurder één nevenfunctie: lid van de Raad van
Commissarissen van de Rabobank Apeldoorn e.o.
Het vastgestelde remuneratiebeleid betreffende het bestuur is kader geweest voor de beloning
het bestuur. De salariëring van de directeur-bestuurder paste bij aanstelling binnen
maatschappelijk aanvaarde normen. Er is geen sprake van variabele beloning, noch
beschikbaarstelling van een auto van de zaak. Navolgend overzicht geeft de salariëring van
bestuur in 2014 weer, in overeenstemming met de ‘Wet normering topinkomens’ (WNT).
Tabel 7:

van
de
van
het

Bezoldiging directeur-bestuurder

Naam
Functie
Duur dienstverband
Omgang dienstverband
Beloning
Kostenvergoedingen
Voorzieningen betaalbaar op termijn*

Specificatie
Mw. G.M.C. Walter
Directeur-bestuurder
Onbepaalde tijd
Fulltime
€ 138.500
€ 3.787
€ 15.451

* Dit bedrag is exclusief VPL premie

Corporatiebestuurders zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht tot Permanente Educatie (PE). In de
Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in drie jaar
tijd 108 PE-punten dienen te behalen. Dit is gebaseerd op 108 studiebelastingsuren zoals vastgesteld
door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. De directeur-bestuurder heeft in 2015 34,5 PE-punten
gehaald. In 2016 en 2017 dient zij derhalve nog 73,5 PE-punten te behalen.

We onderstrepen de uitgangspunten verwoord in de Governancecode woningcorporaties en handelen
hier ook naar.

Na 14 jaar van (politieke) voorbereidingen is per 1 juli 2015 de herziene Woningwet in werking
getreden. De invoering van de wet is nader geregeld in het Besluit toegelaten instellingen
volkshuisvesting (BTIV). De invoering gebeurt trapsgewijs en is vanaf 1 januari 2018 volledig van
kracht. De wet stelt kaders voor onze activiteiten en de financiering daarvan, het externe toezicht op
de corporaties, governance en de rol van de gemeenten. Tevens wordt met deze wet invulling
gegeven aan de implementatie van de staatssteunregels. We dienen op basis van deze regels onze
werkzaamheden te scheiden in sociale (DAEB) en commerciële (niet-DAEB) activiteiten.
Een groot aantal regels rond governance is per 1 juli direct van kracht. De verankering hiervan moet
uiterlijk eind 2016 in de aangepaste statuten een plek hebben. Wij handelen conform de wet en zijn in
2015 gestart met de actualisatie van de verankering hiervan in statuten en reglementen. Overigens
komt een groot deel van de reglementen overeen met de geactualiseerde Aedes Governancecode die
vanaf 1 mei 2015 van kracht is en door ons wordt onderschreven.

Eind november publiceerde Aedes de resultaten van de uitgevoerde benchmark over de geleverde
prestatie in 2014. De benchmark omvat de bouwstenen Kwaliteit, met prestatieveld huurdersoordeel,
Bedrijfsvoering, met de prestatievelden bedrijfslasten en onderhoud, en Maatschappij, met de
prestatievelden beschikbaarheid en betaalbaarheid. 319 corporaties, die 97,5% van het bezit in de
sector vertegenwoordigen, namen deel aan de benchmark. De prestaties van de corporaties zijn
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gerangschikt in 5 groepen van label AA voor de best presterende corporaties tot label CC voor de
minst presterende corporaties. Het prestatieveld onderhoud en de bouwsteen Maatschappij zijn niet
meegenomen in het bepalen van de benchmarkpositie van de corporatie, omdat deze onderdelen nog
in ontwikkeling zijn.
7
Onze netto kosten bedrijfskosten bedragen € 941 per verhuureenheid , waar het gemiddelde in de
benchmark € 925 is. Ons huurdersoordeel is 7,3, tegen gemiddeld 7,4. We scoren dus iets minder dan
gemiddeld in de sector. Dit resulteert in een score CB waarmee wij samen met 73 corporaties
e
gerangschikt zijn in de 4 categorie. We streven naar de BB-positie. Op basis van het
klanttevredenheidsonderzoek 2015 zijn twee speerpunten benoemd. Graag willen we onze prestaties
verbeteren op het gebied van reparatieverzoeken en de prijs/kwaliteitverhouding.
Met ingang van 1 januari 2016 gaan we onze klanttevredenheid op onderdelen anders meten. In
plaats van eens per twee jaar meten we nu maandelijks de prestaties ten aanzien van
reparatieverzoeken en nieuwe en vertrokken huurders. Daarnaast brengen we ons tweejaarlijkse
klanttevredenheidsonderzoek in lijn met de standaard aanpak van Aedes.

In 2015 voerde de Ondernemingsraad (OR) zeven keer overleg met de Directeur-bestuurder en
manager HRM. In 2015 heeft de Ondernemingsraad twee keer overleg gehad met het door haar
voorgedragen lid van de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft de OR twee maal gesproken
met de bedrijfsarts. Ook hebben we drie inloopspreekuren gehouden voor de medewerkers.
Tabel 8:

Samenstelling ondernemingsraad:

Naam
Peter Deugd
René Sijtsema
Arnoud van Hierden
Ellis Aardenburg
Fatima el Hamdaoui

Functie
voorzitter
e
2 voorzitter
e
1 secretaris
e
2 secretaris
lid

In 2014 zijn wij begonnen met het wisselend voorzitten (voorzitter OR/Directie) van de vergaderingen.
Dit is naar ieders tevredenheid in 2015 voortgezet.

In 2015 heeft de directeur-bestuurder de OR op hoofdlijnen geïnformeerd over lopende en komende
zaken, bestuurlijke thema’s (landelijk, provinciaal, gemeentelijk niveau) en organisatieontwikkelingen.
Dit alles in het licht van keuzes die gemaakt moesten worden door onze sector als geheel en onze
organisatie in bijzonder. Denk hierbij aan de herziene woningwet, de werkkostenregeling, de
kwartaalrapportages, het handboek HRM, integriteit, de Gelderse Investeringsimpuls, ontwikkelingen
rondom het WIF, het klanttevredenheidsonderzoek, de interne workshops Kleur bekennen (Insights),
ons 100-jarig jubileum, de overgang naar een nieuwe leverancier voor ons primaire systeem, de CAO
Wonen, efficiency in werk, werkdruk, de supporterspool, het opleidingsbeleid en een preview van
betrokkenheidsonderzoek.
De insteek van de OR is om vanuit een positieve kritische houding onze inbreng te leveren. Hierbij
brengt de OR ook signalen of vraagstukken van medewerkers ter tafel. Bij vraagstukken die in de
lijnorganisatie horen adviseert de OR medewerkers om dit te bespreken met hun leidinggevende. In
2015 heeft de OR met name aandacht gegeven aan thema's rondom organisatieontwikkelingen,
vitaliteit en werkdruk. De belangrijkste geagendeerde onderwerpen zijn:
 Organisatieontwikkelingen & Vitaliteit
 Betrokkenheidsonderzoek
 Beheerlasten
7

Door ons ingevuld inclusief afvloeiïngskosten voor verloop van onze formatie.
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 Signalen en vraagstukken vanuit de organisatie
 Begroting en verslaglegging
 Ondernemingsplan
 Jaarplan 2015 OR
 Ziekteverzuim
 100 jaar De Goede Woning
De Ondernemingsraad heeft in 2015 positief advies verleend aan extra verlof en verplichte
snipperdagen 2016.

Voor de communicatie met haar achterban heeft de OR ook in 2015 veelvuldig gebruik gemaakt van
ons intranet ‘Insite’. Daarnaast zijn drie inloopspreekuren gehouden. Deze zijn door diverse collega’s
bezocht. Er werd over verschillende thema’s gesproken. Veelal was de OR een luisterend oor. Een
aantal vragen konden teruggelegd worden in de lijnorganisatie. Met andere woorden, de medewerker
kon met de vraag terecht bij zijn of haar leidinggevende. Een veelgemaakte opmerking door onze
achterban betrof de beknopte inhoud van het OR/Directieverslag. Dit hebben wij teruggekoppeld in het
OR/Directie-overleg. De OR-verslagen worden geschreven vanuit de secretariële ondersteuning van
HRM.

e

Door het aflopen van de 1 zittingstermijn van onze secretaris zijn verkiezingen uitgeschreven. De
e
secretaris stelde zich kandidaat voor een 2 termijn. De OR heeft de collega’s opgeroepen zich ook
kandidaat te stellen voor de functie van secretaris. Aan deze oproep werd geen gehoor gegeven. Het
e
organiseren van verkiezingen was hierdoor overbodig, waardoor de secretaris is benoemd voor een 2
termijn van vier jaar.
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Het in beeld hebben van, bewustzijn hebben op en beheersen van onze financiële en bedrijfsrisico’s
zijn belangrijke pijlers waarop we onze bedrijfsvoering baseren. Daarbinnen werken wij, met een
integrale afstemming op onze vastgoedstrategie, continu aan een goede vermogenspositie en streven
we naar een goed operationeel resultaat.
Daardoor zijn wij een financieel gezonde en stabiele organisatie en beschikken we over de benodigde
financiële middelen om een goede invulling te kunnen geven onze maatschappelijke prestaties in de
stad.
Figuur 17: Verloop van kasstromen (op hoofdlijnen) in het boekjaar

Een goede prijs is ons speerpunt. Daarom verhoogden we in 2015 onze huren voor een deel van onze
bewoners niet maximaal en begrensden we waar nodig de huurprijs bij de woningtoewijzing ten
behoeve van de betaalbaarheid. Daarnaast investeerden we in 2015 veel in de verduurzaming van
ons bezit. Desondanks sluiten we 2015 af met een positief genormaliseerd resultaat uit
verhuuractiviteiten (€ 3,2 miljoen). We konden dit onder andere bereiken doordat onze
personeelskosten en bedrijfskosten verder gedaald zijn.
Ook de komende jaren blijven we werken aan een goede prijs. Zo volgen we het sociaal huurakkoord
en besloten we de huurprijzen voor een deel van ons bezit bij mutatie te verlagen, om zo voldoende
aanbod te hebben voor kandidaat huurders die in verband met het passend toewijzen vanaf 2016
alleen in aanmerking komen voor een goedkope woning. Deze ingrepen in de huurprijzen hebben een
drukkend effect op onze bedrijfswaarde.

Eind 2015 hebben we ons financieel beleid herijkt. In het financieel beleid hebben we nu de uiterste
grenzen van onze financiële ratio’s opgenomen. Deze uiterste waarden zijn ontleend aan het
risicomodel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties
(AW). Daar waar de kaders van elkaar afwijken, hebben wij de strengste norm als basis vastgesteld.
Wij sturen echter op onze interne signaalwaarden die 20% strenger zijn dan de sectornormen. De
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financiële ratio’s die we daarbij gebruiken zijn de interest-coverage ratio (ICR), debt service coverage
ratio (DSCR), loan to value, solvabiliteit, dekkingsratio en schuld per verhuureenheid.
Onze financiële positie is goed (zie tabel 9, Signaleringswaarden). Dit wordt bevestigd in de
oordeelsbrief van de AW en de financiële beoordeling van het WSW.

Bij het beheer van ons vermogen richten we ons op het realiseren van een optimale uitvoering van
onze maatschappelijke prestaties. Dit alles doen wij binnen de regels van de Minister en de AW,
waarbij we binnen minimale risico’s een zo goed mogelijk rendement proberen te realiseren.
De omvang van ons vermogen wordt grotendeels bepaald door de waarde van ons bezit. In deze
jaarrekening waarderen we het maatschappelijk vastgoed nog tegen bedrijfswaarde en het
commerciële vastgoed tegen marktwaarde. Daarnaast wordt ons vermogen gevoed uit het saldo van
onze operationele kasstromen. Dat saldo is in belangrijke mate het resultaat uit onze huurinkomsten
en opbrengsten uit verkoop van woningen minus onze uitgaven aan onderhoud, overheidsheffingen,
bedrijfslasten en rentekosten.
Om inzicht te krijgen in onze financiële gezondheid op de langere termijn volgen we onze solvabiliteit.
Dit kengetal is de verhouding tussen ons eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Aan
het eind van dit boekjaar ligt onze solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde op 37,3%, dat is 3,3%
hoger dan 34,0% per eind 2014. Hiermee liggen wij ruim boven de minimale norm van 20% zoals die
vereist wordt door de Autoriteit Woningcorporaties.

Ons herijkte financieel beleid is gebaseerd op het risicomodel van het WSW en de normeringen die de
AW hanteert bij de jaarlijkse beoordeling van onze financiële continuïteit. De normen van deze
sectorinstituten vormen het uitgangspunt voor onze financiële sturing. Wij willen te allen tijde voldoen
aan deze externe normen voor de balans- en kasstroomratio’s en hanteren deze externe normen dan
ook intern als minimale respectievelijk maximale toetsingsnormen. Nieuw is dat we in onze sturing
strengere signaleringsnormen hanteren, waardoor we vroegtijdig kunnen bijsturen. Deze signaleringsnormen zijn 20% strenger dan onze minimale / maximale toetsingsnormen.
Binnen de Goede Woning werken wij aan een verdere doorontwikkeling van ons risicomanagement.
Deze doorontwikkeling wordt gekoppeld aan mogelijke ontwikkelscenario’s van de stad Apeldoorn in
relatie tot onze vastgoedstrategie en de daarop afgestemde financieringsstrategie. Het uiteindelijke
resultaat daarvan moet een bijdrage leveren aan een specifiek op De Goede Woning afgestemd
normenkader.

Het WSW hanteert het risicobeoordelingsmodel van ratingbureau Standard & Poor’s om te beoordelen
of we in aanmerking komen voor het verkrijgen van geborgde leningen. Ook wij gebruiken de financial
risks uit dit model voor onze sturing.

Wij toetsen onze (toekomstige) financiële positie aan de hand van vijf financiële kengetallen:
 de interest coverage ratio (ICR ofwel rentedekkingsgraad) geeft aan of uit de operationele
kasstroom de renteverplichtingen op het vreemd vermogen voldaan kunnen worden;
 de debt service coverage ratio (DSCR) geeft aan of er voldoende operationele kasstromen
beschikbaar komen voor rente en aflossing;
 de loan to value laat de verdiencapaciteit van het vastgoed ten opzichte van de omvang van het
vreemd vermogen zien;
 de solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde, de verhouding tussen eigen vermogen en totaal
vermogen;
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de dekkingsratio toont de mate waarin ons bezit is gefinancierd met vreemd vermogen uitgaande
van de WOZ-waarde.
Deze kengetallen ontwikkelen zich als volgt:
Tabel 9:

Signaleringswaarden

Omschrijving
indicator
ICR
DSCR
Loan to value
Solvabiliteit *
Dekkingsratio **
Nominale schuld
per gewogen vhe

Score
Score
Score
Score
Score
Score
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,30
2,18
2,43
2,58
2,66
2,66
1,90
1,59
1,65
1,70
1,73
1,68
58,0%
55,7%
53,8%
50,7%
49,2%
47,6%
37,3%
37,0%
38,9%
40,6%
42,0%
43,5%
23,2%
21,9%
21,4%
20,0%
19,2%
18,5%
€ 29.800 € 29.700 € 29.700 € 28.500 € 28.100 € 27.600

Interne
signaalwaarde
minimaal 1,7
minimaal 1,2
maximaal 63%
minimaal 24%
maximaal 33%
maximaal
€ 33.000

Norm WSW
minimaal 1,4
minimaal 1,0
maximaal 75%
minimaal 20%
maximaal 40%
maximaal
€ 40.000

Het jaar 2015 is gebaseerd op de gerealiseerde resultaten verantwoord in de jaarrekening (hoofdstuk 12).
De jaren 2016 tot en met 2020 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting.
* Gebaseerd op bedrijfswaarde.
** De autoriteit woningcorporatie kent een maximale norm van 40%; De Goede Woning hanteert de strengste van de twee.

De business risks zijn het tweede onderdeel van het risicomodel van het WSW. In dit deel beoordeelt
het WSW onze bedrijfsrisico’s aan de hand van 24 kwalitatieve vragen gericht op de identificatie van
specifieke risico’s en de beheersing daarvan. Het WSW heeft onze beoordeling begin 2015
uitgevoerd. In deze beoordeling heeft het WSW een aantal risicogebieden geïdentificeerd. Het betreft
een goed uitgewerkte financieringsstrategie gekoppeld aan onze portefeuillestrategie en de afronding
van de implementatie en verdere professionalisering van onze onderhoudsfunctie.

Het borgingsplafond geeft de maximale toegestane omvang van de geborgde leningportefeuille per
ultimo kalenderjaar weer. Het borgingsplafond maakt onderscheid in herfinanciering van aflossingen
en uitbreiding van de leningportefeuille. Het WSW geeft het borgingsplafond per jaar af, waardoor de
bestedingscontrole achteraf makkelijker is. Het borgingsplafond geeft ook inzicht in de totaal geborgde
schuld in relatie tot de financiële positie.
In juli stelde het WSW ons borgingsplafond vast op ruim 249 miljoen per 31 december 2015. Dit was
voldoende voor het uitvoeren van onze voorgenomen activiteiten.

Ons renterisico meten we op portefeuilleniveau (voorheen WSW-methodiek) en op basis van de
bedrijfseconomische methode (inclusief alle kasstromen). Voor beide methodes wordt een norm
gehanteerd van maximaal 15% van de leningenportefeuille ultimo voorgaand boekjaar. In onze
financieringsstrategie hebben we onze risico’s, herstructureringsopgave en beheermaatregelen
beschreven.
De navolgende grafiek geeft het renterisico weer op basis van de bestaande leningen- en derivatenportefeuille vanaf 2016. Kenmerkend voor ons renterisico is de korte duration van onze portefeuille en
onze grote herfinancieringsopgave voor de komende jaren.
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Figuur 18: Renterisico

Uit de grafiek blijkt dat ons renterisico in 2020 boven de maximaal gehanteerde norm ligt. Dit risico
zullen we elimineren, zodra wij de gelegenheid hebben om de herfinanciering vorm te geven. Bij de
(her)financieringsopgave streven we naar een optimale spreiding van de vervalkalender van onze
leningenportefeuille. Ons doel is een ideaalcomplex waarbij we jaarlijks evenwichtige volumes van
onze totale portefeuille aan renterisico onderhevig willen hebben. Onze maximale risico-streefwaarde
komt hiermee ruim onder het genoemde maximum te liggen.
Eind 2015 hebben we een eerste stap in deze richting gezet, doordat we voor € 15 miljoen
herfinancieringsovereenkomsten konden sluiten met drie verschillende financiers. Dit hebben we
gedaan voor looptijden tussen de 20 en 35 jaar, tegen tarieven net onder en boven de 2%. Hierdoor
dalen onze gemiddelde rentekosten, spreiden we ons rente- en partijrisico en verlengen we de
gemiddelde looptijd van onze leningen.

In de navolgende grafiek is te zien dat het teruglopen van de bestaande leningenportefeuille
(donkerblauwe balken) ongeveer gelijk is aan het oplopen van de financieringsbehoefte (lichtblauwe
balken). Per saldo wordt een relatief beperkte afname van de vreemd vermogenspositie gerealiseerd.
De leningenportefeuille neemt naar verwachting af van € 243,9 miljoen eind 2015 naar € 214,4 miljoen
eind 2025.
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Figuur 19: Ontwikkeling totale financiering

De inrichting van onze treasury-organisatie draagt zorg voor een adequate scheiding van taken,
functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en voldoet aan de richtlijnen uit de Woningwet. De
Raad van Commissarissen keurt jaarlijks het treasurystatuut en -jaarplan goed en mandateert de
Directeur-bestuurder voor uitvoering van het vastgestelde beleid. De treasury-commissie adviseert de
Directeur-bestuurder over het treasurybeleid. Eén van de leden van de treasurycommissie is een
externe treasurer. Binnen de treasurycommissie zijn de registrerende, controlerende, adviserende en
paraferende rollen gescheiden.

In 2015 hebben we een bestaand payer swapcontract ter waarde van € 10 miljoen afgelost door het
bereiken van de expiratiedatum. Per balansdatum hebben we nog voor € 30 miljoen aan lopende
contracten payer swaps bij de Bank Nederlandse Gemeenten De derivaten zijn afgesloten onder een
Overeenkomst Financiële Derivaten (OFD), waarbij geen sprake is van het verrekenen van
marktwaarde. De totale marktwaarde van de derivatenportefeuille bedraagt per 31 december 2015
€ 2,1 miljoen negatief.
Er is in de OFD-documentatie geen sprake meer van toezicht belemmerende clausules, waarmee we
voldoen aan de beleidsrichtlijnen van het Ministerie.
Tabel 10: Marktwaarde derivaten BNG (bedragen in €)
Hoofdsom

Looptijd

15.000.000
15.000.000
30.000.000

03-02-2008 tot en met 03-02-2016
03-09-2008 tot en met 03-09-2017

Vaste rente
4,597%
4,670%

Marktwaarde
31-12-2015 31-12-2014
-692.300
-1.364.495
-1.445.881
-2.053.159
-2.138.181
-3.417.654
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In het kader van het beheersen van en inzicht hebben in onze fiscale kansen, risico’s en strategie
hebben we in 2015 aan de hand van onze meerjarenbegroting 2015-2019 diverse scenario’s
doorgerekend. Deze scenario’s dienden als basis voor de te kiezen strategie in de aangifte
vennootschapsbelasting 2013. De uitkomsten van de scenario’s, het afwegingskader en de
uiteindelijke strategische keuze zijn gedeeld met de Financiële Commissie van de RvC. De gekozen
strategie is vervolgens verwerkt in de aangifte vennootschapsbelasting 2013.

Sinds 2011 is onze werkverhouding met de Belastingdienst gebaseerd op het convenant ‘Horizontaal
toezicht’. Hierin hebben we afgesproken samen te werken op basis van begrip, transparantie en
vertrouwen. Wij willen onze fiscale risico’s beheersen. Dit bereiken we door continu aandacht te geven
aan een adequaat systeem van interne beheersing, interne controle en externe controles.
De Belastingdienst houdt toezicht op ons op basis van een strategisch behandelplan. Dit plan bevat
informatie over ons klantbeeld en een analyse daarvan. De Belastingdienst bouwt ons beeld op uit
basisgegevens en informatie over transparantie, fiscale beheersing en fiscale strategie. Op basis van
de klantbeeldanalyse bepaalt de Belastingdienst de vorm, intensiteit en prioriteit van de
toezichtwerkzaamheden. Deze staan ook beschreven in het strategisch behandelplan.
Het in januari 2015 door de Belastingdienst opgestelde strategisch behandelplan is gedurende 2015
niet gewijzigd. De Belastingdienst schrijft hierin dat de ervaringen met ons op het gebied van
transparantie en overleg positief zijn. Ook is onze fiscale beheersing verbeterd. In januari 2016 heeft
het jaarlijkse evaluatiegesprek plaatsgevonden. Naast een evaluatie van de gebeurtenissen in 2015 is
kennisgemaakt met nieuwe functionarissen. Als gevolg van een reorganisatie binnen de
e
Belastingdienst is vanaf de 2 helft van 2015 een gewijzigd team verantwoordelijk voor het dossier De
Goede Woning.
Bij de evaluatie zijn de volgende onderwerpen besproken:
 Bij welke onderwerpen we contact zoeken met elkaar en de wijze waarop we dat doen;
 Btw-dossiers exploitatie WKO, pelletketels en woonwagens;
 Implementatie werkkostenregeling;
 Implementatie nieuw primair ICT-systeem.
De Belastingdienst geeft aan dat ze geen aanvullende werkzaamheden zal verrichten ten aanzien van
de ingediende aangiften t/m 2013.

Om onze financiële continuïteit te kunnen waarborgen is een structureel gezonde exploitatie van onze
vastgoedportefeuille van essentieel belang. Ons operationeel bedrijfsresultaat bedraagt in 2015 € 24,4
miljoen euro positief. Tegenover de binnenkomende bedrijfsopbrengsten (exclusief verkopen) van
€ 54,0 miljoen, staan de bedrijfslasten ter hoogte van € 29,5 miljoen. Ten opzichte van 2014 zijn onze
huuropbrengsten met € 1,1 miljoen gestegen. Ook onze onderhoudskosten namen toe, met € 1,4
miljoen. Daarentegen zijn de personeelskosten en overige bedrijfskosten gedaald met respectievelijk
€ 0,3 en € 0,5 miljoen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de jaarrekening in hoofdstuk 12 van deze jaarstukken.
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Tabel 11: Resultaat 2015 (bedragen in € x 1.000)
Omschrijving
Huren en vergoedingen
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten exclusief verkopen

Realisatie 2015
53.237
716
53.953

Begroot 2015
52.977
527
53.504

Realisatie 2014
52.164
754
52.918

308
5.358
11.495
375
2.385
9.625
29.546
24.407

372
5.573
10.950
546
2.473
11.294
31.208
22.296

308
5.704
10.131
507
2.371
10.131
29.152
23.766

-11.438
12.969

-11.359
10.937

-11.941
11.825

Afschrijvingen vastgoed in exploitatie
Genormaliseerd resultaat verhuuractiviteiten

-9.722
3.247

-12.722
-1.785

-10.879
946

Waardeveranderingen activa
Resultaat voor belastingen

17.238
20.485

13.643
11.858

30.406
31.352

Afschrijving ten dienste van de exploitatie
Personeelskosten
Onderhoudskosten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfskosten
Saldo bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Financiële baten en lasten
Resultaat verhuuractiviteiten na rente

Ons financieel beleid richt zich op toegang houden tot de kapitaalmarkt, het voldoen aan eisen van de
externe toezichthouder en het behalen van voldoende rendement op onze vastgoedportefeuille. Ons
risicomanagement heeft een bredere scope. We benoemen hierin ook proactief en periodiek mogelijke
risico’s, oorzaken en gevolgen van gebeurtenissen die zich voor (kunnen) doen. Situaties waardoor de
ondernemingsdoelstellingen niet gehaald zouden kunnen worden. Het tijdig benoemen van
beheersmaatregelen, en waar nodig bijsturen, ondersteunt de kwaliteit van onze sturing.
Ons risicomanagement is ingericht volgens het ‘Three lines of defence’-model. Het lijnmanagement is
primair verantwoordelijk voor de beheersing van de risico’s. Ondersteuning vindt plaats vanuit Control.
De businesscontroller is op dit onderwerp gesprekpartner voor zowel de managers als de directeurbestuurder. De afdeling Financiën ondersteunt door het doorrekenen / narekenen van beleids- en
investeringsvoorstellen. De bewaking vindt plaats door Control, die de betreffende voorstellen toetst
aan de diverse (interne) statuten en regelingen. De overall bewaking vindt plaats door Control.
Risicomanagement is onderdeel van de planning- en controlcyclus. In het jaarplan benoemen we
risico’s met mogelijke oorzaak, gebeurtenis en gevolg. Ook formuleren we beheersmaatregelen. In
onze bestuursverslagen volgen we deze risico’s en vullen we het overzicht waar nodig aan.
Daarnaast rekenen we ieder jaar een aantal scenario’s door bij onze meerjarenbegroting, om inzicht te
krijgen in de financiële effecten als gevolg van (externe) mogelijke gebeurtenissen. In de
meerjarenbegroting 2015 – 2019 betrof dit:
 Verdubbeling huurderving
 Geen woningverkopen + dubbele terugkoop
 Extra onderhoud (eens in de 5 jaar + € 1 miljoen)
 Extra CFV-heffing en verhuurdersheffing
We rekenden deze gebeurtenissen ieder voor zich door en berekenden daarnaast het gezamenlijke
effect. Onze financiële ratio’s bleven ook in dit laatste geval binnen de grenzen die onze
toezichthouders stellen.
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Voor de korte termijn hebben we in 2015 onder andere de volgende risico’s benoemd. Enkele risico’s
waren in 2015 ook werkelijk actueel. Voor deze risico’s geven we ook de door ons ingeschatte
maximale impact weer. We delen deze impact in de volgende klasses in: tot en met € 10.000, tot en
met € 50.000, tot en met € 250.000, tot en met € 2,5 miljoen en boven € 2,5 miljoen. In enkele
gevallen konden we de risico’s niet kwantificeren.

Risico
Onduidelijkheid over de te
volgen koers na het
aflopen van ons
ondernemingsplan 20102014.

Maatregel
2015 is het eerste jaar uit ons ondernemingsplan 2015-2019. In dit
ondernemingsplan hebben we er expliciet voor gekozen onze doelgroep te
beperken tot de primaire doelgroep. Hen willen we het volgende bieden: een goede
prijs, een goede woning, goed wonen en een goede woonomgeving. In deze
volgorde. Deze keuzes en prioritering helpen ons te focussen op de juiste dingen.
Impactklasse: niet te kwantificeren.
Het niet tijdig onderkennen In 2012 zijn we gestart met het scenariodenken op het niveau van de stad. We
van ontwikkelingen in de
beschreven een viertal scenario’s voor Apeldoorn in het jaar 2030. Deze scenario’s
stad, waardoor we de
gebruikten we om te kijken of de keuzes die we in ons ondernemingsplan 2015verkeerde koers kiezen.
2019 maakten bestendig zijn, of dat deze gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de
stad. In 2017 gaan we de scenario’s uit 2012 herijken.
Impactklasse: niet actueel in 2015.
Verlies aan
Gedurende het jaar onderhielden we contact met onze stakeholders. Begin 2015
maatschappelijke
presenteerden we ons nieuwe ondernemingsplan aan hen. In oktober
legitimatie door het
organiseerden we, met onze VSW-collega’s, een rondetafelconferentie voor
uitblijven van
maatschappelijke partijen en bedrijven in de stad.
prestatieafspraken in
De prestatieafspraken zijn getekend op 3 juli 2015. Daarnaast brachten we,
2014.
conform de Woningwet, in oktober 2015 ons eerste Bod uit aan de gemeente.
Impactklasse: niet actueel in 2015.
Een verouderend bezit,
In 2015 hebben we notitie Vastgoedsturing 2015-2019 vastgesteld. Deze notitie
waardoor op termijn de
geeft een duidelijk stuur voor de transitieopgave van de komende tien jaar.
vraag niet langer aansluit Momenteel wordt gewerkt aan een beleidsplan voor de periode daarna.
bij ons aanbod.
Verder hebben we In 2015 optimaal gebruik gemaakt van de door de provincie
Gelderland beschikbare subsidiegelden voor verduurzaming van ons bezit. Hiermee
hebben we onze doelstelling voor de energetische kwaliteit van onze woningen
versneld kunnen behalen.
Impactklasse: niet actueel in 2015.
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Risico
Het niet krijgen van
toegang tot de geborgde
kapitaalmarkt.

Maatregel
In onze financieringsstrategie hebben we vastgelegd dat we te allen tijde willen
voldoen aan de normen van het WSW. Daar bovenop hanteren we eigen
signaleringsnormen, die 20% strenger zijn dan die van onze toezichthouders. Op
deze manier kunnen we op tijd signaleren en bijsturen als we de externe normen
dreigen te overschrijden.
Impactklasse: niet actueel in 2015.
Hogere rentekosten voor
De komende jaren hebben we een forse (her)financieringsopgave. Met de huidige
onze nieuw aan te trekken lage rente is dit een goede mogelijkheid om de duration in combinatie met onze
leningen door een
rentekosten te optimaliseren, zodat we in de toekomst minder gevoelig zijn voor
stijgende rente.
renteschommelingen. We monitoren de ontwikkeling van de rentetarieven en sluiten
binnen de mogelijkheden tijdig nieuwe (her)financieringsovereenkomsten af.
Impactklasse: niet actueel in 2015.
De (financiële) normen
Doordat we eind 2015 onze eigen signaleringsnormen hanteren, die 20% strenger
voor corporaties worden
zijn dan die van onze toezichthouders, werken we sindsdien in feite al volgens
aangescherpt, waardoor
scherpere (financiële) normen.
we een grotere buffer
Impactklasse: niet actueel in 2015.
moeten aanhouden.
Het aantal huurders met
Bij het opstellen van onze meerjarenbegroting 2015 hebben we slechts tot 2018
een inkomen boven de
een inkomensafhankelijke huurverhoging ingerekend. In deze meerjarenbegroting
grens van de
voldoen we ieder jaar aan onze ratio’s. Uiteindelijk bleek dat dit risico zich in 2015
staatsteunregeling daalt,
niet heeft voorgedaan.
waardoor de opbrengst
Impactklasse: niet actueel in 2015.
van de
inkomensafhankelijke
huurverhoging laag is.
Stijgende huizenprijzen,
Dit is één van de risico’s die we in onze begrotingsscenario’s hebben
waardoor het aantal
doorgerekend. De conclusie hierbij was dat we de gevolgen van een groter aantal
terugkoopverzoeken
terugkopen kunnen dragen. Indien blijkt dat we de terugkopen toch niet kunnen
toeneemt tot een niveau
financieren, kunnen we besluiten om meer woningen te koop aan te bieden en zo
waar we deze terugkopen een grotere inkomende kasstroom te genereren.
niet meer kunnen
Impactklasse: boven € 2,5 miljoen. Gebleken is dat we 11 woningen meer
financieren.
terugkochten dan begroot. Hiermee was een bedrag gemoeid van ongeveer € 1,4
miljoen.
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Risico
Door de invoering van het
passend toewijzen nemen
de wachtlijsten voor onze
goedkoopste woningen
toe.

Maatregel
Om de doelgroepen met de laagste inkomens goed te kunnen bedienen, hebben
we in regionaal verband afspraken gemaakt over het aandeel betaalbare woningen
in het bezit.
Maandelijkse monitoring in dashboard van de invloed van de beleidswijzigingen op
de termijn van leegstand.
Impactklasse: niet actueel in 2015.
Door de invoering van het We volgen de leegstand van ons bezit in ons maandelijks dashboard. Ook hebben
passend toewijzen neemt we nauw contact met onze collega-corporaties in Apeldoorn en de Stedendriehoek
onze leegstand toe.
over de gevolgen die zij merken van het passend toewijzen. Indien blijkt dat de
leegstand oploopt, zullen we (zo nodig in overleg met de andere corporaties in de
regio) kijken wat passende maatregelen zijn.
Impactklasse: niet actueel in 2015.
Toename van de druk op Met ons krachtig onthaal proberen we huurders aan de voorkant mee te geven wat
bepaalde wijken / buurten er van hen verwacht wordt. Hierdoor willen we voorkomen dat bepaalde situaties
als gevolg van de
zich voordoen en, als er toch sprake is van deze situaties, snel ingrijpen om de
extramuralisering van de
gevolgen te beperken.
zorg en de transitie van de Om cumulatie van problemen in een buurt of portiek te voorkomen kiezen we er
WMO (huurachterstand,
soms voor om een woning leeg te laten staan, totdat we een passende huurder
overlast).
hebben gevonden.
Ook zijn in de Prestatieafspraken met de gemeente afspraken gemaakt over de
begeleiding van huurders die eerder intramurale zorg ontvingen.
Impactklasse: tot en met € 10.000. De impact is met name volkshuisvestelijk van
aard.
Het niet voldoen aan de
Enkele van onze complexen worden verwarmd door middel van duurzame
wet- en regelgeving in het verwarmings- en koelingsinstallaties. Deze installaties vragen specifieke kennis,
kader van de warmtewet. onder andere op het gebied van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Warmtewet).
Door het beheer van deze installaties uit te besteden aan een deskundige partij,
hebben we het risico op het niet naleven van de Warmtewet fors gereduceerd.
Impactklasse: tot en met € 50.000.
Afname van de
Indien nodig passen we onze streefhuurpercentages aan, zodat onze huurprijzen
(gemiddelde)
alleen dalen waar dat nodig is.
woningwaardering en
Ruim voor de invoering van het nieuwe woningwaarderingsstelsel hebben we de
daarmee onze
gevolgen doorgerekend. Deze leken op voorhand beperkt te zijn, wat na invoering
huurinkomsten als gevolg werd bevestigd.
van het nieuwe
Impactklasse: tot en met € 10.000.
woningwaarderingsstelsel.

60

Risico
Een niet-werkend ERPsysteem, doordat de
vervanging van ons
huidige ERP-systeem
vertraging oploopt.
Het niet voldoen aan de
toewijzingseisen voor de
staatsteunregeling,
waardoor onze borging
voor een jaar wegvalt en
we investeringen moeten
uitstellen.
We geven onvoldoende
richting en sturing aan
gewenste personele
ontwikkelingen. We
hebben niet tijdig en
organisatiebreed in beeld
welke kennis,
competenties en talenten
we kwantitatief en
kwalitatief in onze
organisatie nodig hebben.
We zijn als organisatie
onvoldoende wendbaar,
weerbaar (vitaal) en
lerend.
Projectrisico’s.

Maatregel
We hebben dit risico tot een minimum beperkt door een goede begeleiding van
onze eigen medewerkers door consultants van de leverancier, alsmede een
deskundige derde partij. Ook maakten we duidelijke afspraken over en een
prioritering van de tijdsbesteding van eigen medewerkers.
Impactklasse: niet actueel in 2015.
We voeren een scherpe controle uit op de toewijzing, inkomensberekening en de
administratie hiervan. Dit doen we enerzijds in het proces door bij de moeilijke
dossiers een collega om advies te vragen. Daarnaast controleert een collega van
een andere afdeling de dossiers op volledigheid. Verder voeren we ieder jaar een
interne audit uit op de woningtoewijzingen.
Impactklasse: tot en met € 250.000.

Risico
De financiële
verslaggeving bevat
onjuistheden van materieel
belang, met name ten
aanzien van de
waardering van het
vastgoed en de vorming
van de voorziening voor
onrendabele toppen.

Maatregel
Door uitgebreid in te gaan op de waarderingsgrondslagen en belangrijke
inschattingen in de jaarrekening proberen wij de lezer hierin mee te nemen.
Daarnaast hebben we diverse controles beschreven en uitgevoerd om de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de gehanteerde gegevens te waarborgen.
Een externe deskundige heeft onze beheersmaatregelen beoordeeld ten behoeve
van de jaarrekening 2015. Op zijn advies hebben we de maatregelen nog scherper
op papier gezet. Hiermee zijn de ‘hard-controls’ voldoende om de kans op en
gevolgen van fouten en frauduleuze financiële verslaglegging tot een minimum te
beperken.
Voor onze processen hebben we eenzelfde traject doorlopen. Ook hier zijn de
‘hard-controls’ voldoende om de kans op en gevolgen van fouten en fraude te
beperken.
De restrisico’s accepteren we.
Impactklasse: niet te kwantificeren.

We zetten de PVB-cyclus effectief in ten behoeve van kwantitatieve en kwalitatieve
sturing en de afstemming van mensen en organisatieambities. We monitoren de
betrokkenheid, de balans werk / privé en de arbeidsomstandigheden. We hebben
aandacht voor permanente educatie, employability en externe en interne mobiliteit.
Dit laatste doen we door middel van het PLB-budget, de supporterspool en
Werkendsteden3hoek. Via de kleurentaal van Insights investeren we in zelfsturing,
zelfontwikkeling en teameffectiviteit en daarmee in de duurzame ontwikkeling van
mens en organisatie.
Impactklasse: niet te kwantificeren.

In de fasedocumenten van de nieuwbouw- en herstructureringsprojecten wordt een
overzicht gegeven van de projectrisico’s en de te nemen beheersingsmaatregelen.
Per fase wordt de lijst opgeschoond dan wel aangevuld.
Impactklasse: tot en met € 250.000.
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Voor de wat langere termijn zien we vooral risico’s als gevolg van wet- en regelgeving, economische
ontwikkelingen en de rol van maatschappelijke partners in de stad.
Voor wat betreft de wet- en regelgeving betreft het met name het risico op nieuwe maatregelen die
direct ingrijpen op onze huurinkomsten (zoals beperkte huurstijgingen of het zelf betalen van de
huurtoeslagen), hogere heffingen of de rechtszaak van de Woonbond over het terugbetalen van de
inkomensafhankelijke huurverhoging voor ‘scheefwoners’. Economische risico’s zijn bijvoorbeeld
gevolgen van een aantrekkende huizenmarkt (een toenemend aantal terugkoopverzoeken) en een
oplopende huurderving als gevolg van het wegvallen van de vraag naar ons bedrijfsonroerend goed.
Dit soort risico’s heeft (soms vergaande) financiële consequenties. We kunnen dit soort risico’s naar
verwachting op dit moment opvangen. Eind 2015 voldoen we zowel aan de ratio’s van onze
toezichthouders als aan onze eigen, strengere, normen. Er is dus sprake van een financiële buffer.
We blijven de situatie volgen, zodat we op tijd kunnen zien of dit zo blijft. Zo niet, dan gaan we op
zoek naar bijsturingsmogelijkheden.
Maatschappelijke risico’s zien we vooral in de gevolgen van het inperken van onze bijdrage of die van
onze partners aan buurten en wijken, waardoor uiteindelijk de (sociale) kwaliteit van de wijken en
daarmee ook van ons bezit achteruit gaat.

In 2015 hebben we onze stuur- en verantwoordingsrapportages vernieuwd. Ons oude bestuursverslag
was beschrijvend en verhalend terwijl ons huidige bestuursverslag beeldend en concreet is. Het heeft
meer het karakter van ons dashboard. Ons nieuwe ondernemingsplan “Goed Wonen” 2015-2019 is
leidend. In onze jaarcyclus geven we in ons jaarplan steeds aan waar we eind van dat jaar willen
staan met de realisatie van ons ondernemingsplan. In ons maandelijks dashboard monitoren we de
stand van zaken. Dit dashboard vormt ook de basis voor ons bestuursverslag. Managers rapporteren
daarin over resultaten en inspanningen ten opzichte van onze doelstellingen en afspraken.
Onze (financiële) beleidsdocumenten hebben we waar nodig afgestemd op actuele wet- en
regelgeving. Dit betreft ons financieel beleid, investeringsstatuut, treasurystatuut en inkoopbeleid. In
het kader van de Woningwet zullen we deze beleidsdocumenten in 2016 doorontwikkelen.

Ons huidige ERP-systeem dat onze primaire processen ondersteunt, wordt in 2016 vervangen.
Hiervoor zijn wij in 2015 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en zijn we na de zomer
gestart met ons selectie- en keuzetraject. Begin 2016 heeft dat geresulteerd in het ondertekenen van
het contract met leverancier Cegeka-dsa.
In het voorjaar 2016 starten we met de implementatie van ons nieuw primair systeem. Dit doen we op
basis van de ‘Best practice”, een gestandaardiseerde set van processen. Met dit systeem willen we
onder andere onze processen optimaliseren en ook onze informatiehuishouding verder op peil
brengen.

In 2015 zijn wij gestart met de implementatie van de wet en ook voor 2016 staat een groot aantal
activiteiten gepland. Een van de voornaamste activiteiten is het opstellen van het concept
scheidingsvoorstel. Het scheidingsvoorstel bevat een onderbouwde keuze tussen administratieve,
juridische of hybride scheiding. Verder wordt het voorstel begeleid door een scenarioanalyse en
zienswijzen van de gemeente Apeldoorn, onze huurdersbelangenvereniging, huurders van ons
maatschappelijk vastgoed en het WSW. Naast de financiële onderbouwing hebben ook onze visie,
portefeuillestrategie en overig beleid een prominente plek in het voorstel. De deadline voor het
indienen van het scheidingsvoorstel bij de AW is 31 december 2016.
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Een andere belangrijke activiteit voor 2016 is het opstellen van het financieel reglement. Dit dient, net
als het scheidingsvoorstel, goedgekeurd te worden door de RvC en voor 1 september 2016 bij de AW
zijn ingediend. Onze uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de financiële sturing vormen de
basis voor ons reglement. Daarnaast zal het reglement de financiële vertaling van risico's, de
inrichting van de financiële organisatie, het investeringsbeleid en het treasurybeleid bevatten.
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Tabel 12: Aantal verhuureenheden in exploitatie, ultimo jaar
Aantal verhuureenheden in exploitatie
1. Woningen / woongebouwen
2. Garages / parkeerplaatsen
3. Verzorgingsplaatsen woon-zorgcentra
4. Overige verhuureenheden
Totaal
Gemiddelde verzekerde waarde per woning (€)
Gemiddelde grondslag onroerende zaakbelasting per
woning* (€)
Aantal woonwagens
Aantal standplaatsen
Aantal werkterreinen

2011
8.065
707
66
141
8.979
93.245
165.642

2012
8.020
716
66
141
8.943
99.442
161.750

2013
7.927
718
66
142
8.853
100.136
151.978

2014
7.895
721
66
143
8.825
100.135
137.076

2015
7.768
717
66
143
8.694
101.719
131.692

30
87
18

28
85
18

28
85
18

28
85
18

26
85
18

* Stand 1 januari

Tabel 13: Mutaties in het woningbezit (verhuurvoorraad)
Mutaties in het woningbezit
1. Aantal opgeleverd
2. Aantal gesimplexeerd
3. Aantal verkocht
4. Aantal gesloopt
5. Aantal teruggekocht
6. Overig*

2011
166
-1
-98
0
0
1

2012
50
0
-72
0
5
-28

2013
0
-2
-65
0
2
-28

2014
6
-5
-27
-12
20
-14

2015
48
-2
-130
-56
23
-10

* De samenstelling van het onderdeel ‘overig’ wisselt per jaar. Voor 2015 betreft het 9 verschuivingen naar de verkoopvoorraad
en 1 administratieve opschoning.

Tabel 14: Aantal woningen naar huurprijsklasse
Aantal woningen naar huurprijsklasse
1. Goedkope woningen
2. Betaalbare woningen
3. Dure woningen

2011
1.065
5.758
1.242

2012
926
5.531
1.563

2013
787
5.157
1.983

2014
789
4.909
2.197

2015
749
4.966
1.679

2011
1,18
1.645
405
689
1.094

2012
1,25
3.839
695
938
1.633

2013
1,25
2.257
453
548
1.000

2014
1,28
2.751
539
728
1.267

2015
1,32
1.783
460
1.007
1.467

2011
9,9
5.421
0,6
2,28

2012
8,8
5.634
0,6
2,17

2013
8,4
5.904
0,7
1,50

2014
10,2
6.219
0,8
1,28

2015
10,7
6.368
0,8
0,76

Tabel 15: Kwaliteit van de woningen
Kwaliteit
1. Aantal reparatieopdrachten per woning exclusief CV en Lift
2. Kosten mutatieonderhoud per mutatiewoning (€)
3. Kosten niet-planmatig onderhoud per woning (€)
4. Kosten planmatig onderhoud per woning (€)
5. Totaalkosten onderhoud per woning (€)

Tabel 16: Het verhuren van woningen
Het verhuren van woningen
1. Mutatiegraad
2. Gemiddelde netto huurprijs per boekjaar
3. Huurachterstand in % jaarhuur
4. Huurderving in % jaarhuur (excl. projectontwikkeling)
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Tabel 17: Financiële continuïteit
Financiële continuïteit
1. Solvabiliteit o.b.v. bedrijfswaarde
2. Liquiditeit
3. Gem. rentevoet uitstaande leningen ultimo boekjaar
4. Nominale schuld per gewogen VHE (€)
5. Operationele kasstroom per woning (€)
6. Bedrijfslasten per woning (€)

2011
37,1%
0,21
4,4%
32.700
1.420
1.694

2012
30,0%
0,29
3,9%
33.800
-254
1.561

2013
22,4%
0,41
3,9%
31.800
1.300
1.643

2014
34,0%
0,24
4,1%
31.200
1.949
2.033

2015
37,3%
0,29
3,9%
29.800
2.155
1.893

2011
91,5
102
88,8

2012
90,0
101
89,9

2013
85,8
97
93,1

2014
79,7
90
99,9

2015
74,6
84
105,1

Tabel 18: Personeelsbezetting, ultimo jaar
Personeelsbezetting
1. Aantal fte (excl. detachering)
2. Aantal personeelsleden
3. Aantal woningen per fte
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De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken van de
woningcorporatie. In dit jaarbericht verantwoordt de RvC van De Goede Woning Apeldoorn zich over
de wijze waarop zij haar toezichthoudende taak in 2015 heeft uitgevoerd en ingevuld. Daarbij handelt
de RvC conform de Governance Code Woningcorporaties. De directeur-bestuurder en de RvC werken
op basis van een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarbij is de
directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor het bestuur van De Goede Woning en de RvC houdt
daar toezicht op. Naast toezichthouder is de RvC ook de werkgever van de directeur-bestuurder.
De governance
De Herziene Woningwet stelt regels aan de kwaliteiten van bestuurders en het interne toezicht op
woningcorporaties (tezamen de governance). Alle governance-regels zijn er op gericht om de
professionaliteit en integriteit van corporaties te bevorderen. In het jaar 2015 voldoen wij aan die
regels. Leden van de RvC en de directeur-bestuurder hebben geen nevenfuncties, die een eventueel
belangenconflict aannemelijk maken. Ze hebben geen functie bij een andere woningcorporatie en zijn
geen lid van het bestuur van een decentrale overheid (gemeente, provincie of waterschap).
De RvC –leden zijn actief lid van de VTW en volgen nauwgezet de ontwikkelingen in de sector op het
gebied van governance.

Voor wat betreft de samenstelling stond 2015 voor de Raad in het teken van aftredende
commissarissen, (tijdelijke) overdracht van verantwoordelijkheden, de herbenoeming van mevrouw
Keppel voor een nieuwe termijn van vier jaar en de werving van een nieuw raadslid, die de
vergaderingen vanaf 2016 zal voorzitten.
De heer Boon en de heer van Wijk zijn beide afgetreden op 20 november, in verband met het
verstrijken van hun benoemingstermijn van twee maal vier jaar. De heer Boon heeft het
e
voorzitterschap na de 8 vergadering op 13 november 2015 tijdelijk overgedragen aan de vicevoorzitter mevrouw Lammerse. Dit is nodig om de periode te overbruggen tussen het aftreden van de
heer Boon en het aantreden van de nieuwe voorzitter. De heer Van Wijk heeft na overleg met de
huurdersbelangenvereniging de rol van huurderscommissaris overgedragen aan mevrouw Keppel,
waarbij is gehandeld in overeenstemming met de statutaire bepalingen met betrekking tot de
voordracht van de huurderscommissaris.
In januari 2016 werd duidelijk dat de RvC een nieuwe voorzitter kan verwelkomen, de heer J.A.
Gerritsen.
De evaluatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op 25 juni 2015, met externe begeleiding. Het accent
van de evaluatie lag op de kwaliteit van het team in het licht van de werving van een nieuwe voorzitter
van de Raad en het terugbrengen van het aantal leden van zes naar vijf. Ook de samenwerking met
de directeur-bestuurder is nadrukkelijk aan de orde geweest.

De RvC is in 2015 acht maal bijeen geweest in vrijwel volledige bezetting. Elke bijeenkomst werd
geopend met een persoonlijk verhaal (storytelling) van een van de leden. Dit geeft verdieping aan het
contact, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van besluitvorming.
e
De 9 vergadering op 14 december is vanwege agenda-technische redenen per mail afgewikkeld. De
besluitdocumenten waren daartoe voorzien van advies van de Financiële Commissie, die de stukken
in haar vergadering op 4 december al had voorbereid.
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De Raad heeft op 12 oktober ‘vergaderd in de wijk’ in Het Vogelnest, waarna een rondleiding is
verzorgd door de eerste fase bouw in de Vogelbuurt (eengezinswoningen, appartementengebouw en
levensloop bestendige woningen). In de daarop volgende vergadering heeft een tweetal medewerkers
van De Goede Woning een presentatie verzorgd over de focus op vastgoedsturing.
Ook bij enkele andere RvC-bijeenkomsten in 2015 RvC waren medewerkers uit de organisatie
aanwezig om bepaalde thema’s uit te diepen. Daarnaast sprak de RvC met de accountmanagers van
het WSW en de accountant.
De Raad heeft de ontwikkelingen van het Woninginvesteringsfonds in 2015 met interesse gevolgd en
vastgesteld dat het dossier naar tevredenheid is afgewikkeld.
De visitatie is in samenwerking met de Apeldoornse corporaties in 2014 vormgegeven en uitgevoerd.
De terugkoppeling van het concept rapport is met de Raad van de Goede Woning besproken op 30
januari 2015. Hoewel de uitkomst van het rapport positief is, kwam de commissie met een
verbetersuggestie om de afstand met de directeur-bestuurder te bewaken. In de loop van 2015 is de
Raad daarom enkele keren zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder bijeen gekomen en
heeft de raad besloten het eerste half uur zonder directeur-bestuurder te vergaderen.

De twee RvC-leden benoemd op voordracht van de huurdersbelangenvereniging en het RvC-lid op
voordracht van de Ondernemingsraad (OR) hebben in 2015 contact onderhouden met respectievelijk
de vereniging en de OR.
Met de huurdersbelangenvereniging ‘De Sleutel’ heeft (een delegatie van) de RvC in 2015 gesproken
over onder andere:
 de nieuwe Woningwet en de rol van de huurdersbelangenvereniging daarin;
 de betrokkenheid bij de gemeentelijke woonvisie en prestatie-afspraken;
 de samenwerking tussen de huurdersbelangenverenigingen in Apeldoorn.
Daarnaast is met de huurdersbelangenvereniging gesproken en zijn afspraken gemaakt over de
vervanging van de ‘huurderscommissaris’ de heer van Wijk, vanwege het aflopen van de
zittingstermijn in 2015.
Het RvC-lid op voordracht van de OR heeft in 2015 twee maal met de OR gesproken over actuele
thema’s, ingebracht door de OR-leden of door de commissaris. Onderwerp van gesprek waren: de
toekomstvisie, het ondernemingsplan, efficiency en krimp in personeel, samenwerking binnen de
teams en tussen de teams, resultaatgericht werken, medewerkerbetrokkenheid en verzuim.

De RvC heeft een tweetal commissies ingesteld, te weten de Remuneratiecommissie en de Financiële
Commissie.

De remuneratiecommissie bestond begin 2015 uit de voorzitter en vice-voorzitter van de RvC. De
commissie heeft zich gebogen over de WNT, de herbenoeming van het RvC -lid mevrouw Keppel en
de beloning van de directeur-bestuurder. Ook heeft de Remuneratiecommissie het jaarlijkse
functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder gehouden en daarvan verslag gedaan aan de
RvC. De bezoldiging van de bestuurder is adequaat en correct toegelicht in de jaarstukken van De
Goede Woning en het aantal PE punten behaald door de bestuurder in 2015 is 34,5.
De voorzitter van de remuneratiecommissie en een ander lid van de RvC hebben, met de directeurbestuurder in een adviesrol, de werving en selectie van een beoogd voorzitter voorbereid en
uitgevoerd. Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet is het vragen van een zienswijze aan
de Minister onderdeel geworden van het benoemingsproces. De Autoriteit Woningcorporaties voert
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voor deze zienswijze een toets uit op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beoogde kandidaat
(’fit- en propertoets’). Eind 2015 dienden we een aanvraag in voor de benoeming van de
geselecteerde kandidaat-voorzitter, de heer J. A. Gerritsen. In januari 2016 ontvingen we een
positieve zienswijze. De heer Gerritsen start op 29 maart 2016 als voorzitter van de RvC.

Op 25 september 2015 heeft de heer Karharman het voorzitterschap van de Financiële commissie
overgedragen aan de heer Arends. De heer Arends heeft op 10 december 2015 in zijn rol als
voorzitter een gesprek met de accountant gevoerd om de wederzijdse verwachtingen uit te spreken.
De Financiële commissie is vijf maal bijeen geweest en heeft de volgende zaken voorbereid voor de
RvC bijeenkomsten:
 de bestuursrapportages Q1, Q2 en Q3
 tax-strategie aangifte 2013 en verder
 jaarrekening en kengetallen 2014
 investeringsvoorstel De Baar
 RvC ‘De Goede Woning Apeldoorn Projectontwikkeling’ BV (jaarrekening)
 financiering strategie, financieel beleid ‘15/’16 en investeringsstatuut ‘15/’16
 treasurystatuut ‘15/’16 en treasuryjaarplan 2016
 meerjarenbegroting en ratio’s 2016-2020
 accountantsverslag controle 2014 in aanwezigheid van de accountant
 managementletter 2014 én de boardletter 2015 in aanwezigheid van de accountant
 evaluatie interim controle 2014 / het werk van de accountant

In 2015 bestond De Goede Woning 100 jaar, waardoor zij al ruim een eeuw een waardevolle bijdrage
levert aan de sociale volkshuisvesting in Apeldoorn. Wij zijn er erg trots op om in onze rol ook een
bescheiden bijdrage te hebben kunnen leveren aan dit jubileum. Wij zijn verheugd om te zien, dat de
huurders en andere stakeholders zijn betrokken bij de festiviteiten.

1. Vaststelling verslag 17 december 2014 (V.14-077);
2. Goedkeuring ontwikkelingsplan 2015.

1. Selectiecommissie voorzitter/nieuw lid RvC I. Lammerse en E. Karharman;
2. Vaststelling verslag 3 februari 2015 (V.15-009);
3. Goedkeuring aan voornemen directeur/bestuurder de huurverhoging voor huishoudinkomens
tussen € 34.220 en € 43.786 met 2½% te verhogen i.p.v. met 3%;
4. Akkoord met bijdrage RvC aan het jaarverslag 2014.

1. Vaststelling verslag 10 maart 2015 (V.15-012).

2.
3.
4.
5.

Vaststelling verslag 7 april 2015 (V.15-018);
Goedkeuring en vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2014;
Goedkeuring accountantsverslag;
Décharge bestuurder over het gevoerde beleid in 2014;
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6. Décharge bestuurder over het gevoerde beleid in 2014 BV Projectontwikkeling;
7. Goedkeuring bestuur rapportage Q1.

1.
2.
3.
4.
5.

Vaststelling verslag 29 mei 2015 (V.15-030);
Vaststelling verslag van M. Luyer van de evaluatiebijeenkomst van 25-6-2015;
Goedkeuring uitbrengen bestuur verslag over een periode van 4 maanden;
Goedkeuring bestuur verslag 2015-Q2;
Goedkeuring financiële vertaling van de voorgenomen plannen/activiteiten zoals opgenomen in de
begroting 2016-2020;
6. Principe goedkeuring benoeming nieuwe voorzitter RvC.

1. Goedkeuring vastgoedsturing;
2. Goedkeuring begroting en jaarplan 2016;
3. Goedkeuring verslag RvC 25-9-2015 (V.15-040).

1. Vaststelling verslag RvC 12-10-2015 (V.15-048);
2. Vaststelling bestuur rapportage Q3;
3. Goedkeuring project De Baar (N.15-057). Kaders:
a. Investeringsbedrag € 3.914.933,00;
b. Bedrijfswaarde € 2.626.383,00;
c. Onrendabele top € 1.298.550,00;
d. Huurprijs per woning € 710,00;
e. IRR 3,05%
4. Akkoord met ondertekenen grondruilovereenkomst met de gemeente Apeldoorn;
5. Goedkeuring financiële stukken:
a. Financieel beleid 2015-2016;
b. Investeringsstatuut 2015-2016;
c. Treasurystatuut 2015-2016.

1.
2.
3.
4.

Vaststelling verslag 13-10-2015 (V.15-054);
Goedkeuring Treasury jaarplan 2016;
Goedkeuring financieringsstrategie;
Besluit 1 persoons RvC Projectontwikkeling Apeldoorn BV.

Functie RvC: Voorzitter (tot 13-11-2015)
Profiel: Financiële en Fiscaal-juridische zaken
In functie sinds: 20 november 2007
Herbenoemd per: 20 november 2011
Afgetreden per: 20 november 2015
Vergoeding 2015: € 10.708 (incl. btw)
Hoofdfunctie: Belastingadviseur / partner Boon accountants belastingadviseurs B.V.
Relevante nevenfuncties: Lid RvC ‘Top Bakkers holding’ B.V.
Relevante cursussen/seminars: Commissarisbijeenkomst over fiscale positie in de jaarrekening,
Kennissessie novelle Woningwet voor de RvC
Behaalde PE punten: 3
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Functie RvC: Lid op voordracht ondernemingsraad
Vice-voorzitter tot 13-11-2015, vanaf 13-11-2015 tijdelijk in de rol van voorzitter
Voorzitter remuneratiecommissie
Profiel: HRM
In functie sinds: 2 juni 2008
Herbenoemd per: 2 juni 2012
Aftredend per: 2 juni 2016
Vergoeding 2015: € 10.890 (incl. btw)
Hoofdfunctie: Directeur HRM Saxion
Relevante nevenfuncties: Lid RvT Stichting PCBO te Apeldoorn
Relevante cursussen/seminars: Kennissessie novelle Woningwet voor de RvC, Inspiratiegroep VTW,
Juridische kennis/WNT ten behoeve van commissarissen
Behaalde PE punten: 12

Functie RvC: Lid op voordracht Huurdersbelangenvereniging
Voorzitter Financiële commissie (tot 25-9-2015)
Lid Financiële commissie (vanaf 25-9-2015)
Profiel: Juridische zaken
In functie sinds: 9 december 2009
Herbenoemd per: 9 december 2013
Aftredend per: 9 december 2017
Vergoeding 2015: € 10.890 (incl. btw)
Hoofdfunctie: Advocaat
Relevante nevenfuncties: Lid R.v.T. ‘Travers’
Lid ontslagadviescommissie UWV
Lid RvC ‘De Goede Woning Apeldoorn projectontwikkeling’ bv
Relevante cursussen/seminars: Kennissessie novelle Woningwet voor de RvC
Verdiepingscursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening
Behaalde PE punten: 9

Functie RvC: Lid op voordracht Huurdersbelangenvereniging (tot 13-11-2015)
Profiel: Vastgoed en Volkshuisvesting, Leefbaarheid
In functie sinds: 20 november 2007
Herbenoemd: 20 november 2011
Afgetreden per: 13 november 2015
Vergoeding 2015: € 9.637 (incl. btw)
Hoofdfunctie: Eigenaar adviesbureau interim-management en coaching
Relevante nevenfuncties: Lid RvC De Goede Woning Apeldoorn projectontwikkeling bv
Relevante cursussen/seminars: Ledencongres, kennissessie herzieningswet, masterclass
strategieontwikkeling, Kennissessie novelle Woningwet voor de RvC
Behaalde PE punten: 14

Functie RvC: Lid en vanaf 13-11-2015 op voordracht Huurdersbelangenvereniging.
Lid Financiële commissie
Profiel: Leefbaarheid
In functie sinds: 4 april 2011
Herbenoemd per: 4 april 2015
Aftredend per: 4 april 2019
Vergoeding 2015: € 10.890 (incl. btw)
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Hoofdfunctie: Leidinggevende Riwis GGZ Welzijn en zorg
Relevante nevenfuncties: Vice-voorzitter R.v.T. zorginstelling ‘Het Baken’
Bestuurslid stichting ‘Present Nederland’.
Relevante cursussen/seminars: Kennissessie novelle Woningwet voor de RvC.
Vernieuwend toezicht olv NVTZ KOPgroep community of practice met 7 organisaties.
Dialoogtafels: de toezichthouder van morgen CAOP (kenniscentrum arbeidszaken publieke domein)
Behaalde PE punten: 7

Functie RvC: Lid
Lid Financiële commissie (tot 25-9-2015)
Voorzitter Financiële commissie (vanaf 25-9-2015)
Profiel: Financiën en Control
In functie sinds: 23 september 2014
Herbenoembaar per: 23 september 2018
Aftredend per: 23 september 2022
Vergoeding 2015: € 8.201 (incl. btw)
Hoofdfunctie: Manager Finance & Control, Sandd B.V.
Relevante nevenfuncties: Voorzitter bestuur ‘Stichting Koepel Sport, Welzijn en Cultuur’
Relevante cursussen/seminars: Masterclass “De nieuwe commissaris”
Kennissessie novelle Woningwet voor de RvC
Behaalde PE punten: 15
Op basis van de verstrekte informatie heeft de RvC vastgesteld dat geen van de leden in 2015
nevenfuncties had, of handelde, in strijd met de van toepassing zijnde bepalingen uit de Governance
Code. Ook was er geen sprake van het hebben van een arbeidsverhouding met De Goede Woning
en/of andere financiële verplichtingen dan de vergoedingen, zoals in dit verslag genoemd.
Apeldoorn, 6 juni 2016
De Raad van Commissarissen van De Goede Woning

Dhr. J.A. Gerritsen

Mw. L. Keppel

Dhr. Mr. E. Karharman

Dhr. M.V.M. Arends
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Complexnummer en -naam
5

Zwolseweg

17
18.1

Van Brerodorp I
Van Brerodorp II

18.2
19

Van Brerodorp II
Ganzenweg

20
21
22

Beethovenlaan
Van Brerodorp III
Snipweg

24
25

Adelaarslaan I
Diepenbrocklaan

27
28
30

Verdiplein
Mendelsohnlaan
Eksterweg

31
32
33
34

Fabianusstraat
Gaasterland
Eendenweg, Ibisplein
Bachlaan

35
45
46
49
53.1

Sprengenparklaan
Staalweg
Staatsliedenkwartier
Orden
Casper Fagelstraat

53.2

Casper Fagelstraat

54
56
58
59

Eburonenstraat
Pieter Saenredamstraat
Pascalstraat
Aristotelesstraat I

60
65
68

Pieter de Hoochlaan
Zonnedauw
Bogaardslaan
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Jan van Houtumlaan

70
74

Casper Fagelstraat II
Batenburg

Aantal
woningen
30
13
1
18
2
6
62
28
6
2
8
12
10
4
25
12
1
36
66
12
2
15
68
62
4
10
24
2
19
15
3
128
6
3
120
6
100
100
100
200
1
48
3
20
10
1
35
28

Werkzaamheden
Schilderwerk
Keuken/douche/toilet renovatie.
Vervangen (enkele) CV ketels
Keuken/douche/toilet renovatie.
Vervangen (enkele) CV ketels
Keuken/douche/toilet renovatie.
Schilderwerk, herstel metsel-/voegwerk
Keuken/douche/toilet renovatie.
Vervangen (enkele) CV ketels
Vervangen (enkele) CV ketels
Keuken/douche/toilet renovatie.
Herstel metsel/voegwerk
Keuken/douche/toilet renovatie.
Vervangen (enkele) CV ketels
Vervangen (enkele) CV ketels
Reinigen kunststof kozijnen, schilderwerk
Vervangen (enkele) CV ketels
Herstel metsel/voegwerk
Keuken/douche/toilet onderhoud.
Vervangen (enkele) CV ketels
Vervangen (enkele) CV ketels
Vervangen (enkele) CV ketels
Onderhoud liftinstallatie
Keuken/douche/toilet renovatie.
Vervangen (enkele) CV ketels
Vervangen (enkele) CV ketels
Vervangen (enkele) CV ketels
Vervangen (enkele) CV ketels
Vervangen (enkele) CV ketels
Keuken/douche/toilet renovatie.
Vervangen (enkele) CV ketels
Herstel metsel/voegwerk
Vervangen (enkele) CV ketels
Vervangen (enkele) CV ketels
Reinigen kunststofkozijnen, schilderwerk
Vervangen (enkele) CV ketels
Coating betonvloeren
Aanbrengen sandwichpanelen, vervanging beglazing
Buitenschilderwerk hout, stucwerk, binnenschilderwerk
verwarming en ww voorziening
Vervangen (enkele) CV ketels
Herstellen coating balkons, herstellen gedeelte voegwerk
Vervangen (enkele) CV ketels
Schilderwerk
Keuken/douche/toilet renovatie.
Vervangen (enkele) CV ketels
Herstellen voegwerk
Reinigen kunststofkozijnen
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Complexnummer en -naam
75

De Maten II

79
85
86.1

Adelaarslaan II
Adelaarslaan II
Edelenveld, Raadsherenveld
Eekschillersdreef

86.2
92
96

Eekschillersdreef
Klingelbeek
Cantatestraat

97

Cavatinestraat

102
104
116
121
124
125
126
129
139.1
139.2
140
141
147

’t Loo
Batenburg, De Cloese
Hoogakkerlaan, Sumatralaan
De Glasnost
Ugchelsegrensweg
Ugchelsegrensweg
Schoterweg
Top Naeffstraat
Loudonstaete
Loudonstaete
Vesta
Laan van Orden
Ravelijn

148
150
153
154
156

Nikkelweg
De Ontvangst
Westerzande
Adelaarslaan
Mandala, Sportlaan

164
190

Woongroep 2000
Aalscholverweg

Aantal
woningen
351
351
38
22
13
48
30
17
63
30
30
30
34
34
34
25
5
53
32
18
22
26
26
17
22
37
120
103
103
14
38
29
33
128
128
17
3

Werkzaamheden
Schilderwerk
Onderhoud liftinstallatie
Intercom
Keuken/douche/toilet renovatie.
Schilderwerk
Keuken/douche/toilet renovatie (overloop vanuit 2014).
Vervangen (enkele) CV ketels
Vervangen (enkele) CV ketels
Schilderwerk
Nalopen metalen kanteldeuren
Schilderwerk
Herstel metsel/voegwerk
Nalopen metalen kanteldeuren
Schilderwerk
Herstel metsel/voegwerk
Schilderwerk
Keuken/douche/toilet renovatie.
Schilderwerk
Schilderwerk (binnentrap)
Keukenblok vervangen
Keukenblok vervangen
Keukenblok vervangen
Onderhoud liftinstallatie
Reinigen gevelbeplating, Schilderwerk
Schilderwerk
Reinigen kunststofkozijnen, schilderwerk
Onderhoud liftinstallatie
Reinigen kunststofkozijnen en gevelbeplating, schilderwerk
Vervangen (enkele) CV ketels
Reinigen kunststofkozijnen, schilderwerk
Vervangen (enkele) CV ketels
Vervangen plavuizen
Contract
Onderhoud liftinstallatie
Schilderwerk
Reinigen kunststofkozijnen en gevelbeplating, schilderwerk
Schilderwerk
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(voor winstbestemming)
31 december 2015
€
€

31 december 2014
€
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
(1)
Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten
dienste van de exploitatie

375.290.399

380.504.675

1.189.615

3.374.759

1.226.467

1.384.524
377.706.481

Vastgoedbeleggingen
(2)
Commercieel vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

51.823.999

385.263.958

60.834.783

60.703.027

64.168.573
112.527.026

Financiële vaste activa

125.003.356

(3)

Andere deelnemingen
Latente belastingvordering(en)
Leningen u/g

1.070
16.610.634
225.995

1.070
11.742.558
226.606
16.837.699
507.071.206

Som der vaste activa

11.970.234
522.237.548

Vlottende activa
Voorraden

(4)

Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
verkoop
Overige voorraden

2.138.750

3.100.145

110.024

485.000
138.503
2.248.774

Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
transporteren

3.723.648

(5)
665.734
7.922

718.185
9.061
673.656

727.246
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31 december 2015
€
€

Transport

673.656

Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
Som der vlottende activa

Totaal activa

31 december 2014
€
€

110.776
902.225
22.471

(6)

727.246

1.059.933
676.325
1.232.741
1.709.128

3.696.245

5.496.655
9.454.557

1.115.709
8.535.602

516.525.763

530.773.150
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31 december 2015
€
€

Groepsvermogen

(7)

Voorzieningen

(8)

Onrendabele investeringen en
herstructureringen
Langlopende schulden
(9)
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen inzake onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden
Waarborgsommen

31 december 2014
€
€

196.804.691

186.287.232

2.289.372

6.081.983

222.449.432

235.942.052

62.463.973
20.032

66.187.761
17.133
284.933.437

Kortlopende schulden

(10)

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden
Schulden aan gemeenten
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

302.146.946

21.492.620
1.570.384

23.250.671
119.891
1.239.291

1.343.805
267.865
7.823.589

1.021.933
36.425
693.544
9.895.234
32.498.263

36.256.989

516.525.763

530.773.150
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2015
€

2014
€

Huuropbrengsten
(11)
Opbrengsten servicecontracten
(12)
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
(13)
Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten
(14)

50.808.690
2.428.473
7.391.959
279.187
436.681

49.598.827
2.565.222
2.043.403
335.399
418.579

Som der bedrijfsopbrengsten

61.344.990

54.961.430

10.030.379
-9.722.179
-79.288
4.037.604
631.042
689.781
11.494.958
374.698
2.385.539
9.467.662
29.310.196

11.186.856
-20.896.104
-747.243
4.187.987
705.710
810.156
10.131.069
507.263
2.370.700
10.803.768
19.060.162

32.034.794

35.901.268

(23)

-1.311.530

8.907.066

(24)

1.200.477

-1.515.000

(25)
(26)
(27)

131.074
-11.569.804
-10.238.253

305.376
95.051
-12.341.703
-13.456.276

20.485.011

31.352.058

4.868.076

2.129.990

25.353.087

33.482.048

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten

(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)
(21)
(22)

Bedrijfsresultaat
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en
van vlottende effecten
Opbrengst van effecten en vorderingen behorend tot
de financiële vaste activa
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen

(28)
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(volgens indirecte methode)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
- afschrijvingen materiële vaste activa
- overige waardeveranderingen (im)materiële
vaste activa
- mutaties van voorzieningen
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie vorderingen
- mutatie voorraden
- mutatie kortlopende schulden

2014

32.034.794

35.901.268

-7.461.132
10.063.910

-2.043.403
11.227.108

-9.677.513
-

-23.934.150
3

1.369.273
2.846.889
1.603.411

1.797.740
4.234.229
1.129.026
2.612.751
27.572.810

Per saldo kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen intrest
Betaalde intrest

2015

1.275.918
-11.967.067

7.160.995
28.311.821
55.383
-12.847.651

Per saldo kasstroom uit operationele activiteiten

-10.691.149
16.881.661

-12.792.268
15.519.553

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in vastgoedbeleggingen
Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen
Desinvesteringen in financiële vaste activa
Per saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten

-9.841.861
7.966.930
-554.116
7.786.961
1.201.088
6.559.002

-8.812.463
455.925
-245.872
2.820.797
-5.781.613

8.000.000
-23.250.671
2.900

-2.446.577
9.000.000
-14.833.078
14.817

-3.811.946
-19.059.717
4.380.946

-365.083
-8.629.921
1.108.019

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie rekening-courantschuld kredietinstellingen
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden
Ontvangen waarborgsommen
Mutatie terugkoopverplichting onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
Per saldo kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

82

De waardering van de activa en passiva berust op de grondslag van verkrijging- of vervaardigingsprijs
respectievelijk nominale waarde, tenzij hierna anders is vermeld.

De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen
zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt BW2 Titel 9
voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Voor verslagjaren vanaf 2012
is door de Raad voor Jaarverslaggeving de definitieve Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting uitgegeven. In deze richtlijn zijn onder meer specifieke modellen voor de balans en
winst- en verliesrekening opgenomen en zijn voor de sector specifieke presentatie-, waarderings- en
verslaggevingvoorschriften geformuleerd. De Goede Woning past deze herziene richtlijn vanaf
verslagjaar 2012 toe.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn voor enkele
posten in de winst- en verliesrekening qua rubricering aangepast. Dit betreft de posten "Lasten
servicecontracten", "Overige bedrijfslasten", "Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten" en
"Rentelasten en soortgelijke kosten".

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het
bestuur van De Goede Woning zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en
schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal als het commercieel
vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij
behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde
jaarrekeningposten.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van De Goede Woning en
de 100% deelneming De Goede Woning projectontwikkeling Apeldoorn B.V. De onderlinge financiële
verhoudingen en transacties zijn in de consolidatie geëlimineerd.
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Classificatie en kwalificatie
Het vastgoed in exploitatie is op objectniveau geclassificeerd naar sociaal en commercieel vastgoed,
rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december
2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria omvat het
sociale vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens),
het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke
organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en dat
tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december
2009.
De Goede Woning heeft haar sociaal vastgoed (op portefeuilleniveau) als bedrijfsmiddel gekwalificeerd,
gelet op het beleid van de corporatie waarbij vooral het realiseren van de volkshuisvestelijke taken
centraal staat.
Waardering bij eerste verwerking
Bij eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs,
gecorrigeerd voor eventuele bijzondere waardevermindering. De kostprijs omvat de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs en de hieraan direct toerekenbare overige kosten om het actief in operationele
staat te brengen. Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag.
De afschrijving vangt aan bij start kalenderjaar in het jaar nadat het sociaal vastgoed beschikbaar is
voor exploitatie. De in de toekomst te maken kosten van sloop worden in het jaar dat de exploitatie
door sloop in de toekomst wordt beëindigd ten laste van het resultaat in dat jaar verantwoord.
Waardering na eerste verwerking
Het sociaal vastgoed in exploitatie (gekwalificeerd als bedrijfsmiddel) wordt na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de bedrijfswaarde (welke veelal lager is dan de vervangingswaarde), onder aftrek
van lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte gebruiksduur en rekening houdend met de
componentenbenadering. Indien de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde van de
opstallen in de loop van de tijd wijzigingen ondergaan, worden deze als een schattingswijziging
verantwoord.
De waardevermindering van de kostprijs als gevolg van de afwaardering naar lagere bedrijfswaarde
na eerste verwerking wordt bepaald op het niveau van de kasstroomgenererende eenheid. De
waardevermindering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als
bijzonder waardeverminderingsverlies.
Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van een kasstroomgenererende eenheid (complex,
product- marktcombinatie) die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd. Ter
beoordeling of en zo ja, in hoeverre hierbij sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies
wordt uitgegaan van de additionele kasstromen die deze uitgaven tot gevolg hebben. Voor zover deze
kasstromen lager zijn wordt het verschil met de uitgaven na eerste verwerking ten laste van het eigen
vermogen gebracht voor zover dit complex hieraan voorafgaande ten gunste van het eigen vermogen
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is opgewaardeerd. Voor het meerdere wordt de waardevermindering ten laste van de winst- en
verliesrekening gebracht en verantwoord onder "Overige waardeveranderingen materiële vaste
activa".
Complexindeling
Het woningbezit is opgedeeld naar kasstroomgenererende eenheden (complexen / product-markt
combinaties) waarvoor per complex een daarop gericht beleid is bepaald. Bij de indeling naar
complexen/product marktcombinaties) is bepalend de differentiatie in de vastgoedsturing van de
corporatie ten aanzien van huur, onderhoud, bouwjaar en wijkgerichte aanpak. Verder zijn hierbij
bepalende factoren: locatie, woningtype, doelgroep en prijsklasse. De indeling sluit derhalve aan
op het strategische vastgoedbeleid van de corporatie.
Herwaardering
Waardevermeerderingen als gevolg van verschillen tussen de boekwaarde op basis van de
bedrijfswaarde en de boekwaarde op basis van historische kosten (herwaardering) worden
rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. Voor zover de waardevermeerdering een terugname is
van een waardevermindering van hetzelfde actief, die voorheen als last in de winst- en verliesrekening
was verwerkt, wordt de waardevermeerdering in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Waardeverminderingen als gevolg van een herwaardering worden ten laste van het eigen vermogen
verwerkt tot het bedrag dat met betrekking tot het betreffende actief als ongerealiseerde
waardestijging in het eigen vermogen is opgenomen. Voor het meerdere wordt de
waardevermindering in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Realisatie van de herwaardering door afschrijvingen wordt voor het verschil tussen de (hogere)
afschrijving op basis van bedrijfswaarde en de afschrijving op basis van de historische kosten ten gunste
van de winst- en verliesrekening verantwoord onder de post "Afschrijvingen materiële vaste activa".
Positieve verschillen tussen de boekwaarde op basis van de bedrijfswaarde en de boekwaarde op
basis van historische kosten worden conform RJ 645 (herzien 2011) alinea 506 als ongerealiseerde
waardestijging toegelicht bij het eigen vermogen.
Buitengebruikstelling of afstoting
Buitengebruikstelling (sloop) of afstoting (verkoop) op termijn wordt verwerkt in de bedrijfswaarde van
het sociaal vastgoed in exploitatie. De bedrijfswaarde is bepaald op basis van doorexploitatie van het
sociaal vastgoed over een veronderstelde economische gebruiksduur van doorgaans 50 jaar totdat
het vastgoed op grond van een sloopbesluit teniet gaat; de toekomstige sloopkosten worden in de
bedrijfswaarde meegenomen.
Met verkoop wordt in de bedrijfswaarde rekening gehouden uitsluitend indien verkoop binnen vijf jaar
plaats vindt op basis van een geformaliseerd verkoopplan en indien verkoop juridisch mogelijk is.

Vastgoed
Het betreft investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen
(woningverbetering, herstructurering). Waardering vindt plaats tegen de tot en met de balansdatum
bestede bedragen, onder aftrek van eenmalige subsidies, of tegen de lagere bedrijfswaarde op dat
moment.
Als in een jaar een project voldoet aan het criterium 'Intern geformaliseerd, Extern gecommuniceerd'
(IFEC), dan wordt het onrendabele deel van de investering verantwoord in de resultatenrekening.
De gerealiseerde projectkosten van huurwoningen worden, na aftrek van de voorziening voor het
onrendabele deel, gepresenteerd op de balans. Zijn de gerealiseerde projectkosten lager dan deze
voorziening dan wordt het saldo opgenomen in een voorziening op de balans.
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Intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd (IFEC)
Bij De Goede Woning is sprake van intern geformaliseerd, als besluitvorming binnen de interne
organen heeft plaatsgevonden. Daarvoor kan de volgende onderverdeling gemaakt worden:
 Vastgoedprojecten (via de afdelingen Planontwikkeling en Vastgoedbeheer)
Er dient altijd sprake te zijn van een Directie-/MT-besluit, gebaseerd op een (onderdeel van een)
fasedocument. Daarnaast moet het besluit zodanig zijn, dat diegene die tot uitwerking/uitvoering
overgaat, zodanig gemandateerd is, dat hij/zij bij externe communicatie over dat onderdeel
volledig vrij kan handelen;
 Aan- en verkoopbesluiten van/over vastgoed (via Directie)
Hiervoor geldt dat een besluit daartoe door de directie (op basis van een MT-advies) genomen
moet worden en schriftelijk moet zijn geformuleerd, waarbij de geldende statutaire bepalingen in
acht moeten zijn genomen. Daarnaast moet voldaan zijn aan de richtlijnen die daarover in de
geldende procuratieregeling of het geldend directiestatuut vermeld staan.
Bij De Goede Woning is sprake van "extern gecommuniceerd" zodra de bouwvergunningsaanvraag is
ingediend bij de Gemeente Apeldoorn (nieuwbouw) dan wel zodra uitingen zijn gedaan naar huurders,
gemeenten en overige stakeholders (woningverbetering, herstructurering).
Bij aan-/verkoopbesluiten geldt het officiële door de procuratiebevoegde ondertekende document,
bijvoorbeeld de brief aan de (ver)koper.
Grondposities en gecombineerde bouwprojecten (bouw van sociale huurwoningen en koopwoningen)




Grondposities:
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op
(her)ontwikkeling van huur- en verkoopprojecten. Aangezien er nog geen inzicht bestaat in aard,
omvang en samenstelling van deze projecten, worden de posities gerubriceerd onder de post
"Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie". De posities worden
gewaardeerd tegen historische kostprijs en bijkomende kosten of lagere realiseerbare waarde.
Tijdelijke exploitatiekasstromen uit de opstallen worden in het resultaat verantwoord.
Gecombineerde bouwprojecten (bouw van sociale huurwoningen en koopwoningen):
Het bijzonder waardeverminderingsverlies bij het aangaan van de investeringsverplichting inzake
het sociaal vastgoed wordt zonder saldering met te verwachten winst op verkoopwoningen
verantwoord in het resultaat onder de post "Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste
activa".
De winst behaald met de verkoop van koopwoningen wordt eerst in het jaar van verkoop in het
resultaat onder de post "Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille" verantwoord.

Bedrijfsgebouwen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. De
afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem.
Machines, gereedschappen, kantoormeubilair, bedrijfsvervoermiddelen, automatisering, implementatie
en licenties zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen
zijn berekend volgens het lineaire systeem. Activering vindt plaats vanaf een minimale
aanschafwaarde van € 454 (fiscale ondergrens).
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Classificatie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar sociaal en commercieel
vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d.
15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria
omvat het commercieel vastgoed de woningen met een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens
(huurtoeslaggrens), het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige
commercieel vastgoed.
Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de
kostprijs, gecorrigeerd voor eventuele bijzondere waardevermindering. De kostprijs omvat de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de
hieraan direct toerekenbare kosten.
Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking wordt het commercieel vastgoed in exploitatie vanaf boekjaar 2012
gewaardeerd tegen reële waarde overeenkomstig het actuele waardemodel van RJ 213
"Vastgoedbeleggingen". De reële waarde wordt bepaald met inachtneming van de relevante feiten en
omstandigheden van de markt waarop toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals
opgenomen in het Bbsh.
Op het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen reële waarde wordt op grond van
RJ 213 "Vastgoedbeleggingen" niet afgeschreven.
Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven inzake vastgoedbeleggingen na eerste verwerking die voldoen aan de algemene
activeringscriteria worden geactiveerd.
Complexindeling en herwaardering




Complexindeling:
Het commercieel vastgoed in exploitatie is opgedeeld naar kasstroomgenererende eenheden
(complexen / product markt combinaties) waarvoor per complex een daarop gericht beleid is
bepaald. Bij de indeling naar complexen / product markt combinaties is bepalend de differentiatie
in de vastgoedsturing van de corporatie ten aanzien van huur, onderhoud, bouwjaar en
wijkgerichte aanpak. Verder zijn hierbij bepalende factoren: locatie, woningtype, doelgroep en
prijsklasse. De indeling sluit derhalve aan op het strategische vastgoedbeleid van de corporatie.
Herwaardering:
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de reële waarde worden verantwoord in de
winst- en verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de post "Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen". Daarnaast wordt ten laste van de
resultaatbestemming een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het
ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs.

Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Dit betreft onroerende zaken in aanbouw of in ontwikkeling voor gebruik als vastgoedbelegging.
De waardering bij eerste verwerking is tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend
met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare kosten.
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De waardering na eerste verwerking is tegen reële waarde. De reële waarde wordt bepaald door
taxatie door een onafhankelijke en ter zake deskundig taxateur van het bedrag waartegen het object
bij oplevering bestens kan worden verkocht onder aftrek van de nog te besteden kosten om het
vastgoed te realiseren. Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen
worden, wordt het vastgoed tegen de lagere reële waarde van het project in het bestaande
ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat verantwoord onder
de post "Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille".

Voor onroerende zaken in exploitatie gekwalificeerd als bedrijfsmiddel, die in het kader van een
regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door de corporatie zijn overgedragen aan derden waarbij
de regeling kwalificeert als financieringstransactie, eindigt het eigen gebruik en vindt herclassificatie
plaats als vastgoedbelegging. De vastgoedbelegging wordt op dat moment gewaardeerd op basis van
het actuele waardemodel, zijnde de met de koper overeengekomen reële waarde onder aftrek van de
contractuele korting. Het verschil tussen de boekwaarde van het sociaal vastgoed in exploitatie
gewaardeerd volgens RJ 212 en de met de koper overeengekomen reële waarde onder aftrek van de
contractuele korting wordt op dat moment rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt en toegelicht
bij het eigen vermogen als ongerealiseerde waardestijging.
Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de marktwaarde na aftrek van de in het VOVcontract overeengekomen korting.
De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische vooren nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien
sprake is van een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht tegen een significant lagere
terugkoopprijs dan de reële waarde op terugkoopmoment.
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden worden verantwoord in de winst- en verliesrekening over de periode waarin de
wijziging zich voordoet, onder de categorie "Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen". Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming een herwaarderingsreserve
gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele
waarde en de historische kostprijs.

De deelneming in Woningnet N.V. wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Een latente belastingvordering of -verplichting wordt gevormd voor tijdelijke verschillen tussen de
commerciële en fiscale boekwaarde van activa en passiva, en ook wanneer sprake is van voorwaartse
verrekenbare verliescompensatie.
De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de op het einde
van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor
zover reeds bij wet vastgesteld.
Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie
worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn
waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden
benut. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen contante waarde,
waarbij het disconteringspercentage gelijk is aan de gemiddelde rente op de leningenportefeuille
onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief.
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Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder financiële vaste activa, latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen.

De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd op de geamortiseerde
kostprijs of lagere marktwaarde. Wanneer de marktwaarde lager is dan de geamortiseerde kostprijs,
wordt een bijzondere waardevermindering verantwoord.
Terugneming van een bijzondere waardevermindering geschiedt tot maximaal de geamortiseerde
kostprijs die zou zijn bepaald als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere
waardevermindering.

Dit betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen, woningen in exploitatie gelabeld voor verkoop waarvan
het huurcontract is beëindigd en teruggekochte woningen met een terugkoopplicht, bestemd voor
verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de
opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van
taxaties dan wel recente verkooptransacties van referentiewoningen onder aftrek van kosten voor
verkoop.
Waardevermeerderingen als gevolg van de verschillen tussen de actuele waarde en de waarde tegen
kostprijs worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. Voor zover de waardevermeerdering
een terugname is van een waardevermindering van hetzelfde actief, die voorheen als last in de winsten verliesrekening was verwerkt, wordt de waardevermeerdering in de winst- en verliesrekening
verwerkt.
Waardeverminderingen als gevolg van een herwaardering worden ten laste van het eigen vermogen
verwerkt tot het bedrag dat met betrekking tot het betreffende actief als ongerealiseerde
waardestijging in het eigen vermogen is opgenomen. Voor het meerdere wordt de
waardevermindering in de winst- en verliesrekening verwerkt. Positieve verschillen tussen de actuele
waarde en de waarde tegen kostprijs worden als ongerealiseerde waardestijging toegelicht bij het
eigen vermogen.
Realisatie van de herwaardering door verkoop wordt voor het verschil tussen de (hogere) boekwaarde
op basis van opbrengstwaarde en de boekwaarde op basis van historische kosten ten gunste van de
winst- en verliesrekening verantwoord onder de post "Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille".

Dit betreft vastgoed in aanbouw voor verkoop dat nog niet verkocht is. De waardering is tegen
vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde. De
lagere opbrengstwaarde is gebaseerd op de verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken
kosten voor voltooiing en verkoop.
Onder de post voorraden zijn verder grondposities zonder concrete bouwbestemming opgenomen,
waarvan besloten is tot afstoting. De waardering is tegen actuele waarde, zijnde de opbrengstwaarde.
De opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs onder aftrek van kosten voor verkoop.
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De voorraad materialen wordt één keer in de twee jaar geïnventariseerd en gewaardeerd tegen laatst
bekende inkoopprijs of lagere opbrengstwaarde. De laatste inventarisatie is ultimo 2015 uitgevoerd.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, welke in een zakelijke
transactie gelijk is aan de kostprijs. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de
geamortiseerde kostprijs onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen inzake de materiële vaste
activa en vastgoedbeleggingen in ontwikkeling worden op moment dat sprake is van een feitelijke
verplichting (intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd) als bijzondere waardeverandering in
mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen en
herstructureringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van
het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder
verliezen wordt in dit verband verstaan de nadelige verschillen tussen de uitgaven voor investeringen
en herstructurering, rekening houdend met het complex in het geval de investeringen en
herstructurering hiertoe gaan behoren, en minus de aan deze uitgaven toe te rekenen bedrijfswaarde
betreffende de materiële vaste activa) respectievelijk marktwaarde (betreffende vastgoedbeleggingen).
Daarnaast wordt deze voorziening gevormd voor bijzondere waardeveranderingen inzake
nieuwbouwwoningen in ontwikkeling die bij oplevering aan derden worden overgedragen onder een
"verkoop onder voorwaarden" regeling.

De Goede Woning heeft een pensioenregeling bij pensioenuitvoerder Stichting Pensioenfonds
Woningcorporaties (SPW; bedrijfstakpensioenfonds). De regeling wordt gefinancierd door afdrachten
aan de pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden
gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening
verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend
passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.
Ultimo 2015 bedraagt de dekkingsgraad van het SPW circa 109% (ultimo 2014 114%). De
Nederlandsche Bank stelt een minimale dekkingsgraad van 105%.
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Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde verminderd met (in geval van
een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen in
de winst- en verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de
effectieve rentemethode. Indien geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Winst of verlies worden in de
winst- en verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden
opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.
De Goede Woning heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een
terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op basis van actuele waarde.

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

De Goede Woning maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) zoals renteswaps
ter afdekking van de gelopen risico's betreffende renteschommelingen. Op het moment van de eerste
verantwoording rubriceert De Goede Woning de derivaten onder de reikwijdte van RJ 290 op
portefeuillebasis in de subcategorieën: 'Derivaten met toepassing van kostprijshedge-accounting' en
'Overige derivaten met een andere onderliggende waarde dan beursgenoteerde aandelen of
obligaties' (zoals renteswaps).

De afdekkingen worden verwerkt volgens kostprijshedge-accounting, indien wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
 documentatie van de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen
van risicobeheer en de verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties;
 documentatie van de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte
posities;
 vergelijking van de kritische kenmerken van het hedge-instrument met de kritische kenmerken van
de afgedekte positie op iedere balansdatum om te bepalen of er sprake is van een indicatie voor
ineffectiviteit;
 verwerking van de ineffectiviteit in de winst- en verliesrekening: bij derivaten in een
kostprijshedge- relatie waarbij deels sprake is van hedge-ineffectiviteit, wordt indien per
balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs, voor het ineffectieve deel dit verschil in de
winst- en verliesrekening onder de post "Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van
vlottende effecten" verwerkt.
De afdekkingen die aan deze voorwaarden voor hedge-accounting voldoen, worden als volgt
verantwoord:
 Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen
kostprijs gewaardeerd.
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Zolang de afgedekte post (i.c. toekomstige herfinancieringen op bestaande leningen) in de
kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt het hedge-instrument niet geherwaardeerd.
De resultaten op het hedge-instrument worden gelijktijdig verantwoord met de resultaten op de
afgedekte post.
Per balansdatum wordt de omvang van de risicopositie in de afgedekte post in de hedge-relatie
vergeleken met de omvang van de risicomitigerende werking van het hedge-instrument. Indien het
hedge-instrument een grotere omvang heeft dan de afgedekte post, is sprake van ineffectiviteit en
wordt het ineffectieve deel tegen kostprijs of lagere marktwaarde gewaardeerd.

Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:
 Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve
gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winst- en verliesrekening is
verwerkt toen sprake was van een effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten
in de balans verwerkt tot de afgedekte transactie plaatsvindt.
 De hedge-relatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Indien de afgedekte
positie een in de toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking van de
hedgeresultaten als volgt plaats:
- Indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedge accounting
vanaf dat moment stopgezet. Het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het
hedge- instrument dat in de periode waarin de hedge effectief was buiten de winst- en
verliesrekening of off-balance was gehouden, blijft afhankelijk van de situatie off balance of op
de balans.
- Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt het hiermee
samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de
hedge effectief buiten de winst- en verliesrekening of off-balance was gehouden, naar de
winst- en verliesrekening overgebracht.

Overige derivaten worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen en vervolgens per
balansdatum tegen de reële waarde geherwaardeerd. De winst of het verlies uit de herwaardering
naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien
financiële derivaten echter voor hedge-accounting in aanmerking komen en hedge-accounting wordt
toegepast is de verwerking van deze winst of verlies afhankelijk van de aard van de afdekking.
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Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De kosten worden bepaald
met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden
voor het opnemen van voorzieningen.

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde
prestaties. De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de groep,
rekening houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal
redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en
oninbaarheid.

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor
leveringen en diensten (zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De
opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen en
diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Voor onderhanden projecten in opdracht van derden waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan
worden bepaald, wordt de omzetwaarde naar rato van de verrichte prestaties in het boekjaar, voor het
verkochte deel van het project in de winst- en verliesrekening verantwoord op de post "Wijzigingen in
vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten". De voortgang van de verrichte
prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding
tot de geschatte totale projectkosten. De kosten van de verrichte prestaties in het boekjaar worden
verantwoord op de post "Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten".
In het boekjaar van oplevering wordt de gerealiseerde omzet op de post "Wijzigingen in vastgoed
bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten" van voorgaande jaren in mindering gebracht op
de totale gerealiseerde omzet, zodat het saldo de omzetwaarde laat zien van de in het jaar van
oplevering verrichtte prestaties. De bij deze omzet behorende kosten van de in het jaar van oplevering
verrichte prestaties worden verantwoord op de post "Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten".
Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, vindt opbrengstverantwoording in de winst- en verliesrekening plaats tot het bedrag van de gemaakte projectkosten
dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en
verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze
kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats naar rato van de verrichte prestaties per
balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten.
Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van
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meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze
worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het
project betrekking hebbende kosten, de opslag voor kosten die toerekenbaar zijn aan
projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die
contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. Een voorziening voor verwachte
verliezen voor een project wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet.

Onder deze post worden de kosten van het eigen werkapparaat welke direct toerekenbaar zijn aan
investeringen in onroerende zaken in ontwikkeling verantwoord en als zodanig geactiveerd onder
onroerende zaken in ontwikkeling (te weten: sociaal vastgoed of commercieel vastgoed in
ontwikkeling dan wel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop).

Dit zijn vergoedingen voor verrichte diensten, administratievergoedingen, exploitatieresultaat
beheerpanden en overige incidentele opbrengsten.

De afschrijvingen (im)materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de
geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is
bereikt.
De afschrijvingen op sociaal vastgoed in exploitatie worden gebaseerd op de bedrijfswaarde. Binnen
de afschrijving op het sociaal vastgoed in exploitatie worden componenten onderkend met een
verschillende levensduur. Naast de grond (geen afschrijving) en de opstal worden installaties en
inrichting onderkend. Van een afzonderlijke component is sprake indien deze component meer dan
10 procent uitmaakt van de waarde van het actief en/of indien de afschrijvingslast (als gevolg van een
afwijkende levensduur van de component ten opzichte van de opstal) meer dan 10 procent afwijkt van
de situatie dat geen component zou zijn onderkend.

Hieronder worden (teruggenomen) afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar
aangegane juridische en feitelijke investeringsverplichtingen (intern geformaliseerd en extern
gecommuniceerd) inzake sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.
Daarnaast worden hieronder waardeverminderingen verantwoord inzake het sociaal vastgoed in
exploitatie, voor zover voor het betreffend sociaal vastgoed geen sprake is van een eerder in het
eigen vermogen opgenomen ongerealiseerde waardestijging.
Verder wordt hieronder de waardevermindering als gevolg van herclassificatie verantwoord in de
situatie dat teruggekocht VOV-vastgoed:
 wordt bestemd voor verkoop (voorraden) en de verkrijgingsprijs als voorraad zijnde de VOVterugkoopprijs hoger is dan de verwachte opbrengstwaarde;
 wordt ingezet als sociaal vastgoed in exploitatie en de verkrijgingsprijs zijnde de VOVterugkoopprijs hoger is dan de bedrijfswaarde.

Dit zijn alle loon en loongerelateerde kosten en de afdrachten aan de Belastingdienst voor personeel
in loondienst. Hierop worden in mindering gebracht de ontvangen zieken- en WAO-gelden.
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De Goede Woning heeft geen verdere verplichtingen uit hoofde van haar pensioenregeling anders
dan de betaling van premies. In het geval van een tekort bij het pensioenfonds, alwaar de
pensioenregeling is ondergebracht, heeft de groep geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.
De pensioenpremies worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord zodra zij
verschuldigd zijn. Te betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als
overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

Hieronder vallen de kosten voor het jaarlijks terugkerend onderhoud.
De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake
is van een waardeverhoging, maar instandhouding van het actief.

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten
opgenomen. De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor
ondersteuning van bewonersinitiatieven, leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals
welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van
dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweede kansbeleid e.d.
De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere
gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten,
HOED), onderhoud groenvoorziening,
speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, schoonmaakacties et cetera en uitgaven
voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken e.d.

De gemaakte servicekosten voor huurders, anders dan kosten eigen personeel, worden verantwoord
onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.

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

Hieronder worden de jaarlijkse waardeveranderingen opgenomen van het tegen reële waarde
(marktwaarde) gewaardeerde commercieel vastgoed in exploitatie en de woningen verkocht onder
voorwaarden.
Verder worden hieronder eventuele afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar
aangegane juridische en feitelijke investeringsverplichtingen inzake commercieel vastgoed in
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun
ontvangst waarschijnlijk. Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden
naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de
opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening
verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt en
in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen
ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.
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De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst- en verliesrekening
verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk
niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente
belastingvorderingen en -schulden uit hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief,
herbeoordeling van de mogelijkheid tot realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging van
de verwachte realisatie van een actief- of passiefpost. De aldus bepaalde belastingpost wordt in de
winst- en verliesrekening opgenomen.

Het aandeel in het resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het
resultaat van de deelnemingen bepaald op de waarderingsgrondslagen van De Goede Woning. Het
resultaat op deelnemingen gewaardeerd tegen de kostprijs is bepaald op basis van de ontvangen
dividenden.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij het gebruik van de indirecte
methode wordt de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar
het kasstroomoverzicht van uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten:
 mutaties in voorraden en operationele vorderingen en schulden, waaronder handelsdebiteuren en
handelscrediteuren, voorzieningen en overlopende posten maar geen investeringscrediteuren;
 resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode;
 resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele
activiteiten, maar als investerings- of financieringsactiviteiten.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en vlottende effecten. De
effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Rubricering van ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest en dividend:
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij en de verkoopprijs van de verkochte
groepsmaatschappij zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover
betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.
De in deze groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs respectievelijk de
verkoopprijs in aftrek gebracht.

De ontvangst uit hoofde van een financieringstransactie (woningen verkocht onder voorwaarden)
wordt gepresenteerd als een ontvangst uit hoofde van financieringsactiviteiten.
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Sociaal
vastgoed in
ontwikkeling
bestemd
voor eigen
exploitatie
€

Onroerende
en roerende
zaken ten
dienste van
de exploitatie
€

335.879.067
203.598.90
-158.973.294
380.504.675

5.259.684
-1.884.925
3.374.759

7.204.097
-5.819.574
1.384.523

348.342.848
203.598.902
-166.677.793
385.263.957

11.660.981
1.288.207
-5.762.791
-14.956.778
-2.608.643
-4.366.520

-11.648.576
7.650.454
3.510.265
-

149.971
-308.027
-

12.405
9.088.632
-5.762.791
-15.264.805
901.622
-4.366.520

8.650.610
-1.622.729
2.503.387
-5.214.276

1.610.324
485.000
-3.792.611
-2.185.144

-158.056

8.650.610
-12.405
2.988.387
-3.792.611
-7.557.476

345.568.851
199.232.382
-169.510.834
375.290.399

1.746.562
-556.947
1.189.615

7.354.068
-6.127.601
1.226.467

354.669.481
199.232.382
-176.195.382
377.706.481

Sociaal
vastgoed in
exploitatie
€
Boekwaarde per 1 januari 2015
Bedrijfswaarde resp. aanschafwaarde
Herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen
Mutaties
Opleveringen
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afwaarderingen
Herwaardering via eigen vermogen
Terugneming waardeverminderingen ten
gunste van het resultaat
Afwaarderingen opleveringen
Herclassificaties
Mutatie van / naar voorziening

Boekwaarde per 31 december 2015
Bedrijfswaarde resp. aanschafwaarde
Herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen

Totaal
€

Afschrijvingen
De afschrijvingen op sociaal vastgoed in exploitatie zijn, onder toepassing van de componentenbenadering, bepaald volgens de lineaire methode op basis van de volgende verwachte gebruiksduur:
 Grond: geen afschrijving
 Casco: 40 tot 50 jaar
 Casco bedrijfsruimten: 10 tot 50 jaar
 Inrichting (keuken, badkamer/toilet e.d.): 25 tot 36 jaar
 Installaties (lift, cv, elektra e.d.): 18 tot 25 jaar
 Na-investering: conform looptijd financieel complex
 Woonwagens: 25 jaar
 Woonwagenstandplaatsen, toiletunits en andere opstallen: 50 jaar
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Een uitzondering op het bovenstaande is:
 Ten aanzien van groot-onderhoud-/renovatiekosten wordt afgeschreven op basis van een
(verlengde) levensduur van maximaal 40 jaar.
Herclassificatie
In het boekjaar is een aantal financieringstransacties inzake VOV-woningen afgewikkeld op welk
moment de woningen in het boekjaar als sociaal vastgoed in exploitatie zijn genomen. De
verkrijgingsprijs van de betreffende woningen is gelijk aan de marktwaarde van de VOV-woningen na
aftrek van de contractuele korting op moment van afwikkeling van de terugkoopverplichting.
Het effect van deze herclassificatie (van vastgoedbelegging naar sociaal vastgoed in exploitatie) is
een toename in de balans van het sociaal vastgoed in exploitatie met een bedrag van € 1.157.207
inzake de voormalige VOV-woningen gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere bedrijfswaarde,
een afname in de balans van de vastgoedbeleggingen inzake de VOV-woningen op basis van de
marktwaarde na aftrek van de contractuele korting op moment van afwikkeling van de
terugkoopverplichting met een bedrag van € 2.423.168 en een waardeverminderingsverlies van
€ 1.266.411 als gevolg van het nadelige verschil tussen de marktwaarde van de VOV-woningen na
aftrek van de contractuele korting en de lagere bedrijfswaarde op terugkoopmoment.
Sociaal vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop
De Goede Woning heeft voor de eerstkomende vijf jaar een verkoopplan opgesteld waarin 48
woningen bestemd zijn voor verkoop. Hiervan zullen naar verwachting 7 woningen in het komend
boekjaar worden verkocht.
Uitgangspunten bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde inzake het sociaal vastgoed in exploitatie is in het verslagjaar gedaald van € 381
miljoen naar € 375 miljoen. De daling van deze bedrijfswaarde is als volgt te analyseren:
€
Bedrijfswaarde 1 januari 2015
autonome waardemutatie
wijziging economische parameters
wijziging disconteringsvoet

380.504.675
5.802.223
5.804.773
10.793.783
22.400.779

voorraadmutaties verkoop en sloop
voorraadmutaties nieuwbouw en aankoop
classificatiewijzigingen
overige voorraadmutaties
huurbeleid
onderhoudsuitgaven
overige exploitatielasten
toekomstige verkopen en sloop

-5.409.772
6.278.422
-25.805
-282.487
-32.053.331
-5.175.266
60.271
2.280.431
-34.327.537

levensduren
verhuurderheffing
restwaarde

Bedrijfswaarde 31 december 2015

1.493.974
5.353.568
-135.060
6.712.482
375.290.399

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van
toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende
levensduur van de complexen.
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De bedrijfswaarde is gebaseerd op doorexploitatie van het sociaal vastgoed totdat het vastgoed door
sloop teniet gaat. Hierbij wordt een restwaarde voor de grond ingerekend afgeleid van de huidige
bestemming van het sociaal vastgoed (i.c. sociale huurwoning).
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste
schatting van het bestuur weergeven van zijn beleid en de economische omstandigheden die van
toepassing zullen zijn gedurende de resterende economische levensduur van het complex. Deze
veronderstellingen zijn nader geconcretiseerd in de onderstaande uiteenzetting van de gehanteerde
uitgangspunten.
Bij de bedrijfswaardeberekening per ultimo 2015 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Tabel 19: Economische parameters bij de bedrijfswaardeberekening per ultimo 2015
Prijsinflatie
Looninflatie
Bouwindex (onderhoud)
Marktindex
Reguliere huurverhoging

2015
0,60
2,00
1,20
1,75
1,95

2016
1,40
2,00
1,60
2,00
0,44

2017
1,44
2,00
1,88
2,00
1,22

2018
1,61
2,00
2,22
2,00
1,26

2019
1,73
2,00
2,45
2,00
1,57

2020
2,00
2,00
3,00
2,00
1,72

2021 e.v.
2,50
2,00
2,50
2,00
2,00

Tabel 20: Overige parameters 2015
Parameter
Disconteringsvoet
Disconteringsmoment
Restwaarde

Waarde
5,00%
medionummerando
€ 5.000 / € 2.500 per zelfstandige / onzelfstandige woongelegenheid

De gehanteerde economische parameters wijken af van de gehanteerde parameters in de
Rijksbegroting. Indien de parameters uit de Rijksbegroting gehanteerd zouden worden voor de
bedrijfswaarde berekening zou de bedrijfswaarde € 1,9 miljoen lager zijn.
In de bedrijfswaarde is de verhuurderheffing voor alle jaren ingerekend. Voor de jaren na 2017 wordt
uitgegaan van een gelijkblijvende heffingsgrondslag, maar van een totale stijging van het
heffingsbedrag van 2%, op basis van een inflatievolgende WOZ waardeontwikkeling.
In de bedrijfswaardeberekening is tevens rekening gehouden met de heffing voor het uit te voeren
toezicht door de Autoriteit woningcorporaties. Het effect van deze heffing bedraagt € 966 duizend.
In de bedrijfswaarde van het sociaal vastgoed in exploitatie bevinden zich een tweetal complexen met
een negatieve bedrijfswaarde als gevolg van ingerekende sloopkosten in verband met voorgenomen
sloop. De totale negatieve bedrijfswaarde van deze twee complexen bedraagt € 1,5 miljoen.
Uitgangspunt bij de bedrijfswaarde berekening per ultimo 2015 zijn de begrote variabele lasten 2016,
uitgedrukt in een normbedrag per woning, de meerjarenonderhoudsbegroting voor planmatig
onderhoud en een norm voor klachtenonderhoud en mutatieonderhoud.
Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van de financiering van
onrendabele investeringen in nieuwbouw worden deze verkopen voor een periode van vijf jaar in de
waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter van de
geoormerkte verkopen.
De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende levensduur
van de complexen, de minimale levensduur is gesteld op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere
levensduur gerechtvaardigd is.
De huurharmonisatie wordt voor 5 jaar meegenomen.
De verhuurderheffing is voor de gehele geschatte resterende levensduur van de complexen
meegenomen in de bedrijfswaardebepaling.
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Autonome waardemutatie
De autonome waardemutatie vormt het saldo van het effect van het wegvallen van (per saldo)
positieve kasstromen doordat één jaar in de bedrijfswaardeberekening komt te vervallen en het feit dat
alle kasstromen dichterbij komen, waardoor deze een jaar minder contant behoeven te worden
gemaakt.
Economische parameters
De verwachting van de prijsinflatie is in de eerste 5 jaar lager dan in de bedrijfswaarde ultimo 2014.
Hierdoor daalt de bedrijfswaarde met € 13,6 miljoen, met name als gevolg van lagere
huuropbrengsten. De indexaties van de onderhoudslasten en de overige exploitatielasten zijn in de
eerste 5 jaar ook lager dan in de bedrijfswaarde ultimo 2014. Op de langere termijn is de indexatie
aangepast conform de WSW-parameters. De indexatie is aangepast van 3% naar 2,5%. Per saldo
heeft dit een positief effect op de bedrijfswaarde van € 17,1 miljoen.
Disconteringsvoet
De disconteringsvoet is aangepast conform WSW-parameters en is gedaald van 5,25% naar 5%. Dit
heeft een positief effect op de bedrijfswaarde van € 10,8 miljoen.
Voorraadmutaties verkoop en sloop
In 2015 zijn per saldo 67 verhuureenheden (VHE's) door verkoop, 56 VHE's door sloop en 2 VHE's
door simplexering uit exploitatie genomen. Zowel de verkopen als de sloop van de VHE's was reeds
ingerekend in de bedrijfswaarde ultimo 2014. Door de verkoop valt een bedrijfswaarde weg van € 7,3
miljoen. De gesloopte VHE's hadden een negatieve bedrijfswaarde (de sloopkosten waren hoger dan
de sloopopbrengsten) waardoor door het wegvallen van deze VHE's een positief effect op de
bedrijfswaarde ontstaat van € 1,9 miljoen.
Voorraadmutaties nieuwbouw en aankoop
In 2015 zijn 48 nieuwbouwwoningen opgeleverd met een bedrijfswaarde van € 4,8 miljoen. Daarnaast
zijn 20 teruggekochte Koopgarantwoningen teruggenomen in exploitatie en is 1 woning aangekocht,
wat een positief effect heeft op de bedrijfswaarde van € 1,5 miljoen.
Classificatiewijzigingen
Per saldo zijn 3 VHE's geherclassificeerd van sociaal vastgoed in exploitatie naar commercieel
vastgoed in exploitatie. Dit zorgt voor een afname van de bedrijfswaarde van € 0,3 miljoen.
Huurbeleid
In de reguliere huurverhoging 2016-2020 is niet langer rekening gehouden met een opslag voor
inkomensafhankelijke huurverhoging. Het huurakkoord tussen Woonbond en Aedes vormt de basis
voor de huurverhoging. Hierdoor is de reguliere huurverhoging voor de periode 2016-2018 fors lager
dan in de bedrijfswaarde ultimo 2014. Bovendien wordt de huur voor ca. 2.000 woningen bij mutatie
afgetopt naar de betaalbaarheidsgrens. Voor de jaren 2016-2018 is verder gerekend met een
bevriezing van de liberaliseringsgrens op € 710,68 en is de huurverhoging vanaf 2017 gekoppeld aan
de prijsinflatie. Deze beleidswijzigingen hebben een negatief effect op de bedrijfswaarde van € 37,3
miljoen. Als gevolg van de lagere huurinkomsten daalt de ingerekende huurderving, wat een positief
effect op de bedrijfswaarde heeft van € 5,3 miljoen.
Onderhoudsuitgaven
De onderhoudslasten zijn ingerekend conform de geactualiseerde meerjarenonderhoudsbegroting.
Deze is opnieuw kritisch beoordeeld op noodzaak tot uitvoering van de geplande werkzaamheden dan
wel op mogelijke voorhanden alternatieven die leiden tot goedkopere uitvoering. Dit heeft geresulteerd
in lagere in te rekenen onderhoudslasten voor planmatig onderhoud. Daarnaast dalen ook de kosten
voor reparatieverzoeken en contractonderhoud, maar stijgen de kosten voor mutatieonderhoud. Per
saldo heeft dit een positief effect op de bedrijfswaarde van € 0,7 miljoen. Daarentegen stijgen de

100

onderhoudsuitgaven als gevolg van asbestsanering. Dit heeft een negatief effect op de bedrijfswaarde
van € 5,9 miljoen.
Exploitatielasten
De exploitatielasten zijn gedaald ten opzichte van voorgaand jaar, met name als gevolg van dalende
personeelskosten (positief effect € 1,7 miljoen) en dalende kosten voor erfpacht (€ 0,7 miljoen).
Daarentegen stijgen de kosten voor automatisering (negatief effect € 0,5 miljoen), de kosten voor
belastingen en verzekeringen (negatief effect € 0,9 miljoen) en de heffing van de Autoriteit
woningcorporaties (negatief effect € 0,9 miljoen).
Levensduren
In de bedrijfswaardebepaling wordt in lijn met RJ 645 een minimale verwachte levensduur voor
complexen verondersteld van 15 jaar. De levensduur van complexen die onder de minimale
levensduur komen wordt hierdoor met 1 jaar verlengd. Dit heeft een positief effect op de
bedrijfswaarde van € 1,5 miljoen.
Verhuurderheffing
De WOZ-waarde is € 42 miljoen lager dan verwacht in de bedrijfswaarde ultimo 2014. Ook is het
aantal woningen onder de liberaliseringgrens lager, waardoor de lasten inzake de verhuurderheffing
zijn gedaald. Het positieve effect op de bedrijfswaarde bedraagt € 5,4 miljoen.
Restwaarde
Met ingang van boekjaar 2013 wordt de restwaarde bepaald op € 5.000 voor zelfstandige
woongelegenheden en € 2.500 voor onzelfstandige woongelegenheden.

Zonder toestemming van het WSW is het De Goede Woning niet toegestaan om de woningen die met
door het WSW geborgde leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht ( recht van
pand/hypotheek, recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) of de verplichting aan
te gaan om deze woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). Als
gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire
zekerheden bezwaard. Daarnaast is met het WSW een overeenkomst aangegaan tot lastgeving van
privatieve werking / onherroepelijke volmacht om, met uitsluiting van De Goede Woning, rechten van
hypotheek en pandrechten te vestigen ten behoeve van het WSW.
Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft De Goede Woning een obligoverplichting
gebaseerd op de omvang van de door het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de
toelichting op de geconsolideerde balans vermeld onder de "Niet in de balans opgenomen
verplichtingen en activa".

In deze post zijn strategische grondposities ad € 705.000 (2014: € 170.000) begrepen, met het oog op
ontwikkeling van vastgoedprojecten en waarbij nog geen inzicht bestaat in de feitelijke
projectontwikkeling. Het zijn voornamelijk materiële vaste activa, nog niet dienstbaar aan de
bedrijfsuitoefening. Zodra de grondposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt
herrubricering plaats naar de betreffende actiefposten.
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Voor deze post worden de volgende componenten en afschrijvingstermijnen gehanteerd:
 Kantoor, lineair 45 jaar
 Inventarissen, lineair 5 t/m 10 jaar
 Kelder, lineair 35 jaar
 Installaties kantoren, lineair 15 jaar
 Wagenpark, lineair 5 jaar
 Huismeestersruimtes, lineair 15 jaar
Actuele waarde
De WOZ-waarde van het kantoorpand bedraagt € 1.762.000.

Boekwaarde per 1 januari 2015
Bedrijfswaarde resp. aanschafwaarde
Herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen
Mutaties
Opleveringen
Investeringen
Desinvesteringen
Herwaardering
Afschrijvingen
Herclassificaties

Boekwaarde per 31 december 2015
Bedrijfswaarde resp. aanschafwaarde
Herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen

Commercieel
vastgoed in
ontwikkeling
Commercieel bestemd
vastgoed in voor eigen
exploitatie
exploitatie
€
€

Onroerende
zaken
verkocht
onder
voorwaarden
€

42.660.723
17.751.946
422.114
60.834.783

-

69.062.698 111.723.421
-4.894.125 12.857.821
422.114
64.168.573 125.003.356

4.994
658.178
-7.902.677
-1.246.378
-524.901
-9.010.784

-4.994
4.994
-

34.896.317
16.505.568
422.114
51.823.999

-

-327.169
228.559
-3.366.936
-3.465.546

Totaal
€

663.172
-8.229.846
-1.017.819
-3.891.837
-12.476.330

65.368.593 100.264.910
-4.665.566 11.840.002
422.114
60.703.027 112.527.026

Uitgangspunten reële waarde commercieel vastgoed in exploitatie
De reële waarde van de commerciële ruimten is door een onafhankelijke en ter zake deskundige
externe taxateur bepaald aan de hand van de gemiddelde marktprijs van dezelfde commerciële
ruimten op dezelfde locatie.
De reële waarde van de huurwoningen boven de toeslaggrens, zijnde de marktwaarde in verhuurde
staat, is door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur bepaald op basis van de
huidige prijzen in een actieve markt voor soortgelijk vastgoed op dezelfde locatie en in dezelfde staat.
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Per complex zijn representatieve woningen getaxeerd, waarbij de vastgestelde kapitalisatiefactor
wordt toegepast op de overige huurwoningen boven de toeslaggrens in het desbetreffende complex.
Voor huurwoningen boven de toeslaggrens in complexen waar geen taxatie heeft plaatsgevonden,
wordt de gemiddelde kapitalisatiefactor van het bezit toegepast.
De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie (exclusief het bedrijventerrein aan de
Vlijtseweg) bedraagt ultimo 2015 € 45.045.761 (2014: € 51.337.287).

De post herclassificatie uit het verloopoverzicht inzake onroerende zaken VOV betreft:
 de in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die in het boekjaar de bestemming hebben
gekregen te worden doorverkocht zonder voorwaarden en ultimo boekjaar nog niet zijn verkocht;
herclassificatie naar "Voorraden" vindt plaats tegen verkrijgingsprijs, zijnde de marktwaarde onder
aftrek van de contractuele korting op moment van afwikkeling van de terugkoopverplichting; de
woningen zijn onder de "Voorraden" opgenomen als vastgoed bestemd voor verkoop en worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde;
 de in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die in hetzelfde boekjaar zijn doorverkocht
zonder voorwaarden; herclassificatie vindt plaats tegen de kostprijs van de verkoop, zijnde de
marktwaarde onder aftrek van de contractuele korting op moment van afwikkeling van de
terugkoopverplichting; de opbrengstwaarde minus de kostprijs van deze woningen is in het
resultaat verantwoord onder de post "Resultaat verkoop vastgoedportefeuille";
Gedurende 2015 zijn geen woningen (2014: 22 woningen) onder een VOV-regeling aan derden
overgedragen.
Het aantal woningen verkocht onder voorwaarden bedraagt ultimo 2015: 489 (2014: 520).

Andere deelnemingen
Deelneming Woningnet N.V. (0,02%) te Utrecht
Latente belastingvordering(en)
Latente belastingvorderingen

31-12-2015
€

31-12-2014
€

1.070

1.070

16.610.634

11.742.558

Dit betreft een latentie uit hoofde van de tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale
waardering van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie, leningen o/g en uit hoofde
van voorwaartse verliescompensatie.
De latentie is gevormd tot het bedrag waarvan het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winst
beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latentie is gewaardeerd tegen contante waarde, met een
disconteringspercentage van 2,93% (2014: 3,06%) en een gemiddelde looptijd van 8,2 jaar (2014: 5,2
jaar). De nominale waarde van de latentie bedraagt ultimo 2015 € 18.376.291 (2014: € 13.036.788).
Voor een bedrag van € nihil (2014: € nihil) aan voorwaartse verliescompensatie is geen latentie
gevormd. De omvang van de latentie met een looptijd korter dan 1 jaar bedraagt € 3.418.618 (2014:
2.594.711).
De latente belastingvorderingen zijn als volgt te specificeren:

Materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie
Leningen o/g
Voorwaartse verliescompensatie

31-12-2015

31-12-2014

227.426
599.828
15.783.380
16.610.634

244.496
675.999
10.822.063
11.742.558
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Het verloop van de post latente belastingvorderingen (exclusief verliescompensatie) is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Afloop
Overige mutaties
Boekwaarde per 31 december

2015

2014

920.496
-105.627
12.385
827.254

1.054.055
-115.861
-17.699
920.495

Het verloop van de post latente belastingvorderingen (verliescompensatie) is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari
Verrekening met verwachte belastbare winst boekjaar
Toevoegingen a.g.v. toekomstige verrekeningsmogelijkheden
Boekwaarde per 31 december

10.822.063
-1.388.101
6.349.418
15.783.380

8.558.513
-1.650.627
3.914.177
10.822.063

Totaal belastinglatenties

16.610.634

11.742.558

31-12-2015
€
Leningen u/g
Starters renteregeling

Starters renteregeling
Stand per 1 januari
Verrekening i.v.m. vervroegde aflossing
Stand per 31 december

31-12-2014
€

225.995

226.606

2015
€

2014
€

226.606
-611
225.995

226.606
226.606

Met de Starters renteregeling wordt, via Social Finance N.V. (een samenwerkingsverband van
woningcorporaties), gedurende 10 jaar 20% van de maandelijkse hypotheekrente voorgeschoten aan
de koper. De eigenaar betaalt dit voorschot terug bij woningverkoop of aan het einde van de looptijd
van de hypotheek van 30 jaar.
De Starters renteregeling wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Er zijn in 2015 geen woningen (tot en met 2014 twaalf woningen) verkocht met behulp van de Starters
renteregeling.
De rentevergoeding op de lening is gelijk aan het inflatiepercentage volgens de
consumentenprijsindex 'alle huishoudens' van het daaraan voorafgaande jaar, indien en voor zover de
bedragen rentedragend zijn geworden.

Overige effecten
Stand per 1 januari
Waardeverminderingen
Stand per 31 december

-

1.500.000
-1.500.000
-

In 2015 heeft het bestuur van het WIF overeenstemming bereikt met Round Hill Capital over de
verkoop van de gehele vastgoedportefeuille. In juli 2015 heeft de overdracht plaatsgevonden. Ten
behoeve van de financiële afwikkeling hebben alle certificaathouders in december 2015 een
vaststellingsovereenkomst ondertekend. Het grootste gedeelte van de verkoopopbrengst is eind
december 2015 uitgekeerd aan de certificaathouders. Voor De Goede Woning resteerde na
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verrekening van de rentevordering ad € 1.144.844 welke vorig jaar reeds onder de overlopende activa
was verantwoord een bedrag van € 1.200.477. Deze bate is in de winst- en verliesrekening
verantwoord onder “Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van vlottende effecten”.
De feitelijke ontbinding en liquidatie van het WIF vindt naar verwachting in de loop van 2016 plaats.
Mogelijk ontvangen de certificaathouders nog een (geringe) uitkering uit een batig liquidatiesaldo.
Deze eventuele bate zal verwerkt worden in de jaarrekening 2016.

31-12-2015
€
Vastgoed bestemd voor verkoop
9 resp. 20 leegstaande woningen bestemd voor verkoop
8 resp. 5 teruggekochte woningen met een terugkoopplicht,
bestemd voor verkoop

31-12-2014
€

953.250

2.440.145

1.185.500
2.138.750

660.000
3.100.145

-

485.000

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Grondpositie Westenenkerpark

In verband met voorgenomen nieuwbouw in het sociale segment is de grondpositie ultimo 2015
verantwoord onder “Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie”.
Overige voorraden
Overige voorraden

110.024

138.503

Betreft de voorraad onderhoudsmaterialen in de magazijnen en servicewagens.

Huurdebiteuren
De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, herstelkosten
en incassokosten en kan als volgt worden gespecificeerd:
Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid
Boekwaarde per 31 december

895.734
-230.000
665.734

958.185
-240.000
718.185

De huurachterstanden bedragen ultimo boekjaar 1,7% (2014: 1,9%) van de bruto jaarhuur.
Voor het risico van wanbetaling door huurdebiteuren is een voorziening getroffen.
Deze voorziening wordt als volgt bepaald:
- 20% van de vordering op huurdebiteuren
- 30% van de vordering op vetrokken huurders
Voorziening dubieuze huurdebiteuren
2015
€
Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:
Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31 december

240.000
156.699
-166.699
230.000

2014
€
210.000
190.669
-160.669
240.000
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31-12-2015 31-12-2014
€
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Pensioenen

Overige vorderingen
Rekening courant Vlijtseweg
Stichting B.W.S.A.
Woningverkopen
Diversen
Terugvordering WNT
Te ontvangen subsidie Gelderse Investeringsimpuls

Overlopende activa
Te ontvangen rente
Overig overlopende activa

Rabobank
BNG
Kas
Kruisposten

104.423
6.353
110.776

1.059.933
1.059.933

10.919
224.831
148.010
1.465
517.000
902.225

8.269
169.980
454.499
43.135
442
676.325

22.471
22.471

1.144.844
87.897
1.232.741

4.920
5.491.017
4
714
5.496.655

863
1.111.813
1.026
2.007
1.115.709

Er bestaan geen belangrijke beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen. Ze staan ter
vrije beschikking van de groep.
De kredietfaciliteit bij de BNG bedraagt per 31 december 2015 € 4.000.000 (2014: € 4.000.000)
(rekening- courant krediet). Voor de faciliteit zijn geen zekerheden verstrekt.

Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige
balans.
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31-12-2015 31-12-2014
€
€
Onrendabele investeringen en herstructureringen
Sociaal vastgoed in ontwikkeling

2.289.372

6.081.983

De omvang van de voorzieningen met een looptijd korter dan 1 jaar bedraagt € 335.635 (2014:
€ 2.195.130). De omvang van de voorzieningen met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt nihil
(2014: nihil).
2015
€
Sociaal vastgoed in ontwikkeling
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekking
Vrijval
Stand per 31 december

6.081.983 16.263.907
- 1.374.538
-846.231 -4.260.528
-2.946.380 -7.295.934
2.289.372 6.081.983

Commercieel vastgoed in ontwikkeling
Stand per 1 januari
Onttrekking
Vrijval
Stand per 31 december

-

31-12-2015
€
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV
Waarborgsommen

Waarvan
langer dan
vijf jaar
€

977.052
-876.153
-100.899
-

Waarvan
langer dan
31-12-2014
vijf jaar
€
€

222.449.432 98.815.353 235.942.052 138.934.662
62.463.973 62.463.973 66.187.761 66.187.761
20.032
17.133
284.933.437 161.279.326 302.146.946 205.122.423

31-12-2015
€
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV
Waarborgsommen

2014
€

243.942.052
62.463.973
20.032
306.426.057

Aflossingsverplichting
2016
€

Resterende
looptijd > 1
en <5 jaar
€

Resterende
looptijd > 5
jaar
€

21.492.620 123.634.079 98.815.353
- 62.463.973
21.492.620 123.634.079 161.279.326
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Schulden/leningen kredietinstellingen
2015
€
Leningen kredietinstellingen
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden
Aflossing
Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel per 31 december

2014
€

259.192.723 264.739.793
8.000.000
9.000.000
-23.250.671 -14.547.070
243.942.052 259.192.723
-21.492.620 -23.250.671
222.449.432 235.942.052

De leningen kredietinstellingen zijn geborgd door het WSW. Voor de door het WSW geborgde
leningen heeft De Goede Woning zich verbonden het onderliggend onroerend goed in exploitatie niet
zonder toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet doen gaan.
De marktwaarde van de leningen bedraagt per ultimo 2015 € 310.717.693 (2014: € 342.003.197).
De gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen kredietinstellingen bedraagt ultimo 2015 circa
3,9% (2014: 4,1%). Inclusief de betaalde rechten op de renteswaps is de gemiddelde rentelast over
2015 circa 4,4% (2014: 4,7%).
De leningen worden afgelost op basis van het lineaire, annuïtaire dan wel het fixe systeem.

Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV
Terugkoopverplichting onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen / verminderingen
Stand per 1 januari
Bij: verplichtingen ontstaan bij nieuwe overdrachten
Af: teruggekochte onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Opwaarderingen
Stand per 31 december
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen / verminderingen

71.277.936
-5.090.175
66.187.761
-3.811.946
88.158
62.463.973
67.465.990
-5.002.017
62.463.973

71.643.019
-7.470.300
64.172.719
2.854.800
-3.219.883
2.380.125
66.187.761
71.277.936
-5.090.175
66.187.761

De terugkoopverplichting uit hoofde van woningen verkocht onder de Koopgarantregeling heeft
betrekking op 489 woningen (2014: 520).

Waarborgsommen
Ontvangen waarborgsommen
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties
Toegevoegde waarborgsommen
Ontvangen waarborgsommen
Boekwaarde per 31 december

17.132
17.132

2.316
2.316

2.900

14.817

20.032
20.032

17.133
17.133

De waarborgsommen betreffen de volgens huurovereenkomst van huurders ontvangen bedragen, die
dienen als eerste zekerheid voor de voldoening van het bedrag dat bij beëindiging van de
huurovereenkomst door de huurder verschuldigd mocht zijn aan mutatiekosten en achterstallige huur.
Over de waarborgsommen wordt geen rente vergoed.
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31-12-2015 31-12-2014
€
€
Schulden aan gemeenten
Schulden aan gemeenten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonbelasting

Overige schulden
Aangegane verplichtingen inzake roerende en onroerende zaken
Verplichting verlofuren
Overig

Overlopende passiva
Niet vervallen rente
Beheerkosten
Afrekening servicekosten
Vooruit ontvangen huren
Servicefonds
Renteswaps
Planmatig onderhoud
Nog te verwachten kosten projecten
Vooruit ontvangen subsidie Gelderse Investeringsimpuls

-

119.891

1.209.816
133.989
1.343.805

869.908
152.025
1.021.933

77.117
153.114
37.634
267.865

528.899
157.890
6.755
693.544

4.358.664
156.227
878.454
735.118
124.967
863.606
308.553
398.000
7.823.589

4.762.105
103.572
1.180.030
743.879
121.743
857.428
731.584
340.208
1.054.685
9.895.234

WSW Obligoverplichting
Leningen van woningcorporaties, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd.
Het WSW stelt zich borg jegens de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op grond
van deze borgstelling zijn corporaties verplicht een obligo aan te houden ter grootte van een bepaald
percentage (2015: 3,85%) over het schuldrestant van de door hun aangetrokken en door het WSW
geborgde leningen. Met deze obligoverplichting staan woningcorporaties als deelnemer van het WSW
garant voor elkaar. Per 31 december 2015 heeft De Goede Woning een aangegane obligoverplichting
van € 9.151.144 (2014: € 10.046.295).
Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of
garantievermogen) van het WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de
betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.
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Juridische claims en afhechting van oude overeenkomsten
Nuonlocatie (Bouwfonds)
Wij hebben nog een winstaandeel tegoed uit het (in 2008) gemeenschappelijk gerealiseerde project
op de Nuonlocatie in de wijk Zuid. Met het 'Bouwfonds' heeft hierover veelvuldig overleg
plaatsgevonden, zonder dat dit tot een bevredigende uitkomst geleid heeft. In 2010 hebben wij
besloten om uit het project Zuid&Park te stappen. Dat was voor het 'Bouwfonds' aanleiding om het
winstaandeel aan te wenden voor dekking van gemaakte kosten en de gederfde inkomsten. Er zijn tot
op heden kosten noch baten op het project genomen.
Koopvarianten
1. MGE: De woning wordt verkocht tegen 90% van de marktwaarde. Bij verkoop heeft De Goede
Woning een terugkooprecht, tegen 90% van de dan geldende marktwaarde.
Er vinden onder deze koopvariant geen verkopen meer plaats.
2. Koopplus: De woning wordt verkocht tegen 100% van de marktwaarde. Bij verkoop heeft De
Goede Woning een terugkooprecht, tegen 100% van de dan geldende marktwaarde.
De omvang van het terugkooprecht per koopvariant bedraagt ultimo 2015:
Tabel 21: Omvang van het terugkooprecht 2015
Koopvariant
MGE
Koopplus
Totaal

Bedrag
€ 2,0 miljoen
€ 4,8 miljoen
€ 6,8 miljoen

Aantal
14
31
45

Investeringsverplichtingen sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Er is sprake van niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor nieuwbouw van
woningen voor een totaalbedrag van € 7,6 miljoen, zijnde het verschil tussen de afgesloten contracten
en de per balansdatum uitgevoerde werkzaamheden.
De investeringsverplichtingen komen tot afwikkeling in de periode 2016 en 2017. Eventueel uit de
contracten voorvloeiende verliezen als gevolg van onrendabele investeringen zijn voorzien in de
jaarrekening.
Operationele lease
De Goede Woning heeft als lessee operationele leasecontracten voor 8 auto's afgesloten. De
toekomstige minimale leasebetalingen daarvan zijn als volgt te specificeren:
Tabel 22: Toekomstige minimale leasebetalingen
Lengte periode
< 1 jaar
1 jaar - < 5 jaar
> 5 jaar
Totaal

Bedrag
€ 61.701
€ 178
€0
€ 61.879

De leaseovereenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van 1 jaar waarbij de leasebetaling een
vast bedrag per jaar is over de gehele leaseperiode.
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Voorziening jubileumuitkeringen
Voor eventuele jubileumuitkeringen is geen voorziening gevormd, omdat de omvang van deze
verplichting niet betrouwbaar kan worden bepaald.
Integrale vennootschapsbelastingplicht
Bij het opmaken van de jaarrekening 2015 zijn de fiscale posities tot en met 2013 definitief vastgesteld
door de Belastingdienst. De afwijkingen ten opzichte van de eerder verantwoorde fiscale positie zijn
verwerkt in de jaarrekening 2015. De fiscale positie over 2014 is nog niet definitief opgesteld en de
aangifte is nog niet afgerond. Als gevolg hiervan is ook de fiscale positie over 2015 en de hiermee
samenhangende te betalen vennootschapsbelasting niet volledig op basis van de geldende
waarderingsregels in de jaarrekening verantwoord, maar op basis van een zo goed mogelijke
inschatting zoals die ten tijde van het opmaken van de jaarrekening kan worden bepaald.
Dientengevolge kan de uiteindelijke te betalen vennootschapsbelasting over 2015 op basis van de
aangifte materieel afwijken. Eventuele correcties met betrekking tot de aangifte 2014 en aangifte 2015
worden verwerkt in de jaarrekening waarin daarover duidelijkheid bestaat.

Algemeen en doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico's
Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de specifieke
postgewijze toelichting. Hieronder worden de financiële derivaten van de groep en de hiermee
verbonden risico's toegelicht. De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die
behulpzaam is bij het schatten van de omvang van de risico's die verbonden zijn aan zowel de in de
balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.
De primaire financiële instrumenten dienen ter financiering van de operationele activiteiten of vloeien
direct uit deze activiteiten voort. Een belangrijke doelstelling van het financieringsbeleid van De Goede
Woning is het voorkomen dan wel spreiden van ongewenste financiële risico's zoals rente- en
liquiditeitsrisico's. Het beleid is erop gericht het jaarlijkse renterisico te maximeren op 15% van de
leningenportefeuille. Daarbij zijn renteswaps afgesloten om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit
de operationele financierings- activiteiten. Het beleid is om niet te handelen in financiële instrumenten.
De waarde in het economisch verkeer van deze renteswaps bestaat uit het bedrag dat De Goede
Woning zou ontvangen of betalen om deze contracten te beëindigen.
Valutarisico
De Goede Woning loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland; alle inkomende en
uitgaande kasstromen zijn in euro's.
Renterisico
De Goede Woning loopt rentekasstroomrisico's over de rentedragende vorderingen (met name
begrepen onder de financiële vaste activa), effecten en liquide middelen en rentedragende
langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor schulden met variabele renteafspraken loopt De Goede Woning risico ten aanzien van
toekomstige kasstromen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. kasstroomrisico). Dit
betreft schulden van 1 niet gekoppelde roll-over lening.
Renterisico's vastrentende leningen:
De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd. Het risico van deze
leningen betreft de herfinanciering van de aflossingen van de leningen in nieuwe leningen met een
hogere dan wel een lagere rente.
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De rente van de variabel rentende leningen (roll-over leningen) zijn gebaseerd op eenmaands en
driemaands euribor. De rente van de roll-over leningen is opgebouwd uit het Euribor percentage en
een liquiditeitsafslag respectievelijk opslag die varieert van -3,15 basispunten tot +39 basispunten. Het
renterisico van de roll-over leningen is voor € 30 miljoen afgedekt met rente-instrumenten (zijnde
renteswaps).
Marktrisico
Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter zake van de
leningenportefeuille.
Tegenpartijrisico
Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens De
Goede Woning kunnen voldoen.
Teneinde dit risico te beperken maakt De Goede Woning gebruik van de volgende instrumenten:
spreiding van transacties over meerdere partijen.
De Goede Woning handelt enkel met kredietwaardige partijen. Bij uitzettingen tot drie maanden dient
het land van vestiging van de tegenpartij te behoren tot het eurogebied en het desbetreffende land
heeft minimaal een lange termijn internationale kredietbeoordeling van AA/Aa2. De tegenpartij heeft
een minimale rating van A/A2. Bij uitzettingen langer dan drie maanden dient het land van vestiging
van de tegenpartij te behoren tot het eurogebied en het desbetreffende land en de tegenpartij hebben
beiden minimaal een lange termijn kredietbeoordeling van AA/Aa2. De rating moet zijn toegekend
door minimaal twee van de drie gerenommeerde kredietbeoordeling bureaus (Moody's Investors
Service, Standard en Poor's Ratings Services of Fitch Ratings).
Huurdebiteuren
Voor het risico van wanbetaling door huurdebiteuren is een voorziening getroffen. Deze voorziening
wordt als volgt bepaald:
20% van de vordering op huurdebiteuren
30% van de vordering op vertrokken huurders
Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat De Goede Woning over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe
verplichtingen te kunnen voldoen.
Om te waarborgen dat De Goede Woning aan haar verplichtingen kan voldoen zijn naast het
aantrekken van langlopende leningen, rekening-courantfaciliteiten beschikbaar voor een bedrag van
€ 4.000.000 (2014: € 4.000.000).
Voor een toelichting op de liquiditeitsrisico's specifiek inzake de rentederivaten wordt verwezen naar
paragraaf Hedges van dit hoofdstuk.

Algemene strategie en hedge accounting
De Goede Woning voert een strategie om het risico op wijzigingen van toekomstige kasstromen uit
hoofde van bestaande en zeer waarschijnlijk in de toekomst af te sluiten leningen af te dekken.
Daartoe worden als hedge- instrumenten renteswapcontracten afgesloten. Met een renteswap
ontvangt De Goede Woning een variabele rente van de tegenpartij en betaalt zij een vaste rente terug.
De waardeveranderingen van derivaten kunnen van invloed zijn op het resultaat. Om de
waardeveranderingen van derivaten buiten de winst- en verliesrekening te houden, is het van belang
de derivaten voor accounting doeleinden te koppelen aan leningen.

112

Voor het gebruik van intrest rate swaps past De Goede Woning daarom hedge accounting toe. De
Goede Woning maakt daarbij gebruik van het kostprijs hedge accounting model, zoals opgenomen in
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, Richtlijn 290, Financiële Instrumenten. Voor toepassing van
hedge accounting dient sprake te zijn van een effectieve relatie tussen het derivaat en de
onderliggende lening. Deze hedge activiteit wordt in ieder geval één keer per jaar, te weten op 31
december, beoordeeld aan de hand van de kritische kenmerken ('Critical terms match') van de
leningen en derivaten.
Renteswaps
Per einde boekjaar heeft Woningstichting De Goede Woning twee contracten inzake renteswaps
uitstaan met een totale reële waarde van € -2.136.851, waarvan € -860.862 betrekking heeft op
opgelopen rente welke verantwoord is in de balans onder de overlopende passiva. Op grond van de
contracten ontvangt De Goede Woning over het nominale bedrag van € 30.000.000 een rente gelijk
aan het 3-maands euribor tarief en betaalt zij een gemiddelde rente van 4,64% over dit nominale
bedrag. De renteswaps dienen ter indekking van het renterisico op de rollover leningen met een rente
gelijk aan het 3-maands euribor tarief met een afslag of een opslag. De opbouw van de afgesloten
renteswapportefeuille naar looptijd en waarde is als volgt:

Swapnummer

Hoofdsom

Contante
waarde
Looptijd

T/m jaar

BNG
176606/87274
gekoppeld aan:

15.000.000

-692.192

8 jaar

3-2-2016

variabele lening 128

15.000.000

8 jaar

3-2-2016

BNG
176607/87273
gekoppeld aan:

15.000.000 -1.444.659

9 jaar

4-9-2017

vaste hoofdsom lening 256

15.000.000

5,25 jaar 4-9-2017

Bank

Looptijd Vaste
31-12-2015 rente
0,1 4,597%

Variabele
rente
3M euribor

Threshold
geen

3M euribor

1,7 4,670%

3M euribor

geen

3M euribor
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2015
€

Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen
Huurvermindering
Huurderving woningen en woongebouwen
Huurderving onroerende zaken niet zijnde woningen

Overige goederen, leveringen en diensten
Vergoedingsderving wegens leegstand
Te verrekenen met huurders

Netto opbrengst verkopen bestaand bezit
Af : Boekwaarde
Bijkomende kosten
Gerealiseerde herwaardering a.g.v. verkoop

2014
€

49.890.690
1.306.404
51.197.094
-6.610
-199.694
-182.100
50.808.690

48.721.360
1.520.673
50.242.033
-4.454
-432.076
-206.676
49.598.827

3.075.056
-30.406
-616.177
2.428.473

3.412.541
-51.009
-796.310
2.565.222

18.938.958
-17.320.495
-144.834
5.918.330
7.391.959

8.022.722
-6.656.698
-383.131
1.060.510
2.043.403

Het verkoopresultaat heeft betrekking op 150 verkochte woningen uit bestaand bezit (waarvan 136
door middel van complexgewijze verkoop) en 7 regulier doorverkochte woningen met een
terugkoopplicht (2014: 35 verkochte woningen uit bestaand bezit en 16 regulier doorverkochte
woningen met een terugkoopplicht).

Servicekosten bewoners (administratiekosten)
Vergoeding voor beheer- en administratiediensten aan derden
Resultaat exploitatie Vlijtseweg
Suppletieaangiften omzetbelasting
Subsidieontvangsten
Overige bedrijfsopbrengsten

Sociaal vastgoed in exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Doorbelaste afschrijvingen BWSA
Gerealiseerde herwaardering a.g.v. afschrijvingen

87.308
14.215
103.864
90.283
145.700
-4.689
436.681

85.694
14.050
111.253
210.180
-2.598
418.579

14.956.778
308.027
-33.531
-5.200.895
10.030.379

14.672.424
307.625
-40.252
-3.752.941
11.186.856
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2015
€

Afwaardering wegens onrendabel deel sociaal vastgoed in ontwikkeling
Terugneming eerder genomen afwaardering sociaal vastgoed in
exploitatie
Waardevermindering sociaal vastgoed in exploitatie

Afwaardering vastgoed bestemd voor verkoop naar lagere
opbrengstwaarde
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren
Mutatie voorziening dubieuze vorderingen
Mutatie voorziening rentebaten certificaten

Lonen en salarissen
Af: ontvangen ziekengeld/WAO

2014
€

-3.727.038

-10.305.337

-8.650.610
2.655.469
-9.722.179

-15.606.312
5.015.545
-20.896.104

-236.564
157.276
-79.288

-74.325
191.497
-24.947
-839.468
-747.243

4.088.770
-51.166
4.037.604

4.212.151
-24.164
4.187.987

Personeelsleden
Het gemiddeld aantal werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en
activiteiten bedroeg:
2015
Onderverdeeld naar:
Directie en staf
Wonen
Financiën en control
Vastgoed

uitgesplitst naar
2014
10
36
20
9
75

2015
€

10
49
19
2
80

2014
€

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (cyclisch)

3.605.462
7.889.496
11.494.958

4.311.727
5.819.342
10.131.069

Planmatig / Contractonderhoud
Mutatieonderhoud
Klachtenonderhoud

7.889.496
1.410.266
2.195.196
11.494.958

5.819.342
2.292.099
2.019.628
10.131.069
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2015
€

Leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten
Leefbaarheidsuitgaven inzake fysieke activiteiten

2014
€

91.208
283.490
374.698

218.878
288.385
507.263

Gas, Elektra, Water
Kosten onderhoud
Administratiekosten
Tuinonderhoud
Schoonmaakkosten, kosten rioolontstoppingen
Serviceabonnement c.v.
Huur, overig
VVE bijdragen
WKO/Pellet-installatie/Warmtewet

366.894
41.187
63.818
101.279
418.290
80.751
240.197
17.276
1.055.847
2.385.539

1.024.135
36.665
64.514
103.562
493.854
85.677
173.571
19.212
369.510
2.370.700

Algemene kosten
Automatiseringskosten
Kantoorkosten / Contributies-abonnementen
Huisvestingskosten
Overige personeelskosten
Autokosten
Zakelijke bedrijfslasten
Communicatie / PR / Representatie / Advertentiekosten
Advieskosten
Nog te verwachten projectkosten

812.417
796.451
229.570
196.044
448.778
123.581
6.360.051
224.957
202.813
73.000
9.467.662

1.004.762
844.667
215.471
279.285
339.845
115.425
7.579.983
206.279
220.362
-2.311
10.803.768

92.347
2.683
69.687
118.942
-47.943
471.368
105.333
812.417

73.451
3.252
82.649
238.137
67.682
471.391
68.200
1.004.762

Algemene kosten
Kosten externe controle / jaarrekening
Inventaris- en onderhoudskosten
Kosten Raad van Commissarissen
Kosten V.S.W. / Woonkeus
Exploitatiekosten (B.W.S.A.) woonwagens / standplaatsen
Overige exploitatie woningen
Overige algemene kosten
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2015
€

2014
€

Automatiseringskosten
NCCW (Automatisering)
Onderhoudscontracten (Automatisering)
Software
Computersupplies
Managementinformatie
Internet
Hardware vervanging / aanschaf
Overige automatisering

360.051
156.765
112.311
47.563
15.125
60.054
5.862
38.720
796.451

354.985
195.623
115.459
65.679
22.990
37.223
1.474
51.234
844.667

6.725
24.952
85.035
51.673
13.887
47.298
229.570

2.150
19.231
83.456
53.862
16.973
39.799
215.471

30.883
30.136
23.619
16.191
60.702
6.508
7.724
20.260
21
196.044

41.874
71.030
48.277
21.278
61.267
6.341
7.766
21.428
24
279.285

216.449
67.129
108.892
10.899
11.119
8.858
25.432
448.778

28.485
75.810
179.370
21.895
3.229
31.056
339.845

Kantoorkosten / Contributies-abonnementen
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen
Kopieerkosten, lichtdruk en fotografie

Huisvestingskosten
Huur kantoor / bedrijf / parkeerplaats
Nutsbedrijven
Onderhoud kantoor / bedrijf
Belasting en verzekering kantoorpanden
Schoonmaken en vuilafvoer
Beveiliging kantoor
Onderhoud en vervangen inventaris
Kantinekosten
Overige huisvestingskosten

Overige personeelskosten
Uitzendkrachten
Reis- en verblijfkosten
Opleidingskosten
Competentiemanagement
Kosten ARBOned
Afdelingsactiviteiten / Personeelsdag
Overige personeelskosten
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2015
€

2014
€

Autokosten
Exploitatiekosten vervoermiddelen

123.581

115.425

1.551.222
222.859
199.483
59.668
4.302.658
24.161
6.360.051

1.532.663
220.139
285.441
59.283
1.608.930
3.873.527
7.579.983

48.119
17.685
960
21.761
13.669
22.172
6.229
39.099
10.562
345
44.356
224.957

49.394
20.749
35.784
15.748
16.978
6.691
35.548
5.044
9.466
10.877
206.279

5.251
21.142
39.886
33.935
6.741
42.230
4.237
8.063
9.690
5.038
17.820
8.780
202.813

1.240
14.472
48.310
42.863
3.898
46.660
8.751
5.421
1.015
24.767
21.982
983
220.362

73.000

-2.311

Zakelijke bedrijfslasten
Belastingen: Onroerende-zaakbelasting
Belastingen: Waterschapslasten
Verzekeringen
Contributie landelijke federatie
Saneringssteun
Verhuurderheffing
Heffing Autoriteit woningcorporaties

Communicatie / PR / Representatie / Advertentiekosten
Bijdrage De Sleutel
Klantenonderzoek
Communicatie Te Woon
Laatste kans beleid - Het Vierde Huis
Communicatie
Sponsoring
Advertentiekosten
Kosten bewonersblad
Mailingen
Koersdocument
100 jarig bestaan

Advieskosten
Advieskosten algemeen
Advieskosten ICT
Juridische advieskosten
Financiële advieskosten
Organisatie advieskosten
Fiscale advieskosten
Planontwikkeling programma's
Advieskosten wonen
Advieskosten onderhoud
Visitatie
Advieskosten M&S
Advieskosten HRM

Nog te verwachten projectkosten
Nog te verwachten projectkosten
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2015
€

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Andere niet-controlediensten

2014
€

62.514
9.601
890
73.005

52.904
12.475
14.707
80.086

De totale honoraria voor de controle van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor de
controle van de jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Waardeveranderingen commercieel vastgoed in exploitatie
Waardeveranderingen woningen verkocht onder voorwaarden
Waardeveranderingen terugkoopverplichtingen woningen verkocht
onder voorwaarden
Afwaardering wegens onrendabel deel commercieel vastgoed in
ontwikkeling

Afwaardering WIF certificaten
Afwaardering deelneming Coöperatie Smart Finance B.A.

Opbrengst effecten

Rente overige vlottende vorderingen
Rente belastingen

Rente schulden/leningen overheid
Rente schulden/leningen kredietinstellingen
Rente swaps
Rente liquide middelen
Overige rentelasten en soortgelijke kosten

-1.382.758
228.559

7.084.707
3.173.953

-157.331

-2.380.125

-1.311.530

1.028.531
8.907.066

1.200.477
1.200.477

-1.500.000
-15.000
-1.515.000

-

305.376

54.679
76.395
131.074

60.054
34.997
95.051

10.132.640
1.389.158
10.070
37.936
11.569.804

4.009
10.837.004
1.451.525
4.671
44.494
12.341.703
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2015
€
Mutatie latente belastingen

4.868.076

2014
€
2.129.990

Schattingen:
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels
volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II).
De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor
discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en
verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling, het vormen van een herbestedingsreserve en de inschatting van het op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen
deel van beschikbare fiscale verliezen.
Eerst bij het opleggen van de aanslag zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door De Goede
Woning gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening
bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn.
Acute belastingen boekjaar
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 fiscale waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van
belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum.
De post "Acute belastingen boekjaar" is als volgt bepaald:
Resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening
Permanente verschillen
Afschrijvingen
Tijdelijke verschillen
Dotatie herinvesteringsreserve
Belastbare winst
Verrekening compensabele verliezen
Belastbaar bedrag

20.485.011
3.583
8.437.447
-15.341.467
-8.032.170
5.552.404
-5.552.404
-

31.352.058
1.625.682
7.995.469
-32.327.300
-2.043.403
6.602.506
-6.602.506
-

De acute belastingen over het boekjaar bedragen (20% over € 200.000 / 25% over het meerdere):
€ nihil (2014: € nihil).
Latente belastingen
De mutatie latente belastingen betreft een afname van € 1.388.101 (2014: € 1.650.627) als gevolg van
de verrekening van compensabele verliezen met de belastbare winst over het boekjaar, een afname
van € 76.171 (2014: € 92.120) als gevolg van de afwikkeling van de tijdelijke verschillen op de
waardering van leningen o/g, een afname van € 17.071 (2014: afname € 41.440) als gevolg van
tijdelijke verschillen op de waardering van onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie en een toename van € 6.349.418 (2014: € 3.914.177) als gevolg van toekomstige
verrekeningsmogelijkheden van compensabele verliezen.
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(voor winstbestemming)
31 december 2015
€
€

31 december 2014
€
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten
dienste van de exploitatie

375.290.399

380.504.675

1.189.615

3.374.759

1.226.467

1.384.524
377.706.481

385.263.958

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

51.823.999
60.703.027

60.834.783
64.168.573
112.527.026

125.003.356

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Andere deelnemingen
Latente belastingvordering(en)
Leningen u/g

18.151
1.070
16.610.634
225.995

18.151
1.070
11.742.558
226.606
16.855.850
507.089.357

Som der vaste activa

11.988.385
522.255.699

Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
Verkoop
Overige voorraden

2.138.750

3.100.145

110.024

485.000
138.503
2.248.774

3.723.648

Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
transporteren

665.734
7.922

718.185
9.061
673.656

727.246
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31 december 2015
€
€
Transport
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
Som der vlottende activa

Totaal activa

31 december 2014
€
€

673.656
110.776
902.225
22.471

727.246
1.059.933
676.325
1.232.741

1.709.128

3.696.245

5.496.655
9.454.557

1.115.709
8.535.602

516.543.914

530.791.301
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31 december 2015
€
€

Eigen vermogen

31 december 2014
€
€

(29)

Statutaire reserves
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Groepsvermogen

58.538
171.393.066
25.353.087

58.538
152.746.646
33.482.048
196.804.691

186.287.232

2.289.372

6.081.983

Voorzieningen
Onrendabele investeringen en
herstructureringen
Langlopende schulden
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV
Waarborgsommen
Totaal langlopende schulden

222.449.432
62.463.973
20.032

235.942.052
66.187.761
17.133
284.933.437

302.146.946

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Schulden aan gemeenten
Schulden aan leveranciers
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

21.492.620
1.570.384
18.151
1.343.805
267.865
7.823.589

23.250.671
119.891
1.239.291
18.151
1.021.933
36.425
693.544
9.895.234
32.516.414

36.275.140

516.543.914

530.791.301
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2015
€

2014
€

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

50.808.690
2.428.473
7.391.959
279.187
436.681
61.344.990

49.598.827
2.565.222
2.043.403
335.399
418.579
54.961.430

Afschrijvingen
Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Overige bedrijfslasten

10.030.379
-9.722.179
-79.288
4.037.604
631.042
689.781
11.494.958
374.698
2.385.539
9.467.662

11.186.856
-20.896.104
-747.243
4.187.987
705.710
810.156
10.131.069
507.263
2.370.700
10.803.768

Som der bedrijfslasten

29.310.196

19.060.162

Bedrijfsresultaat

32.034.794

35.901.268

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-1.311.530

8.907.066

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van vlottende effecten 1.200.477
Opbrengst van effecten en vorderingen behorend tot de financiële vaste activa
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
131.074
Rentelasten en soortgelijke kosten
-11.569.804
Saldo financiële baten en lasten
-10.238.253

-1.515.000
305.376
95.051
-12.341.703
-13.456.276

Bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen

20.485.011

31.352.058

4.868.076

2.129.990

25.353.087

33.482.048
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De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de
onderscheidende activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan
nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van De Goede
Woning.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer De
Goede Woning geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een
voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige
onder de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden
verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door De Goede Woning ten behoeve van deze
deelnemingen.
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De toelichting op de enkelvoudige balans is beperkt tot die posten die afwijken van de
corresponderende posten in de geconsolideerde balans.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
2015
€

2014
€

De Goede Woning projectontwikkeling Apeldoorn B.V. (100%)
te Apeldoorn
Stand per 1 januari

18.151

18.151

Stand per 31 december

18.151

18.151

Het eigen vermogen en resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan het eigen
vermogen en resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening.
Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:
31-12-2015
31-12-2014
€
€
Statutaire reserves
Stand 1 januari respectievelijk 31 december
58.538
58.538

2015
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar

2014
€

Realisatie door afschrijving
Realisatie uit hoofde van verkoop
Toename / afname bedrijfswaarde / marktwaarde

152.746.646 109.025.711
33.482.048
192.210
186.228.694 109.217.921
-5.064.515
-3.666.519
-5.918.330
-1.060.510
-3.852.783 48.255.754

Stand per 31 december

171.393.066 152.746.646

In de overige reserves is ultimo 2015 een bedrag ad € 151.860.816 (2014: € 166.149.034) aan
ongerealiseerde waardestijging begrepen bestaande uit:
Ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed in exploitatie
Ongerealiseerde waardestijging commercieel vastgoed in exploitatie
Ongerealiseerde waardestijging woningen verkocht onder
voorwaarden
Ongerealiseerde waardestijging voorraad koop

102.964.405 115.434.159
6.178.958
5.976.093
41.931.343 43.449.862
786.110
1.288.920
151.860.816 166.149.034

De ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed in exploitatie betreft het positief verschil tussen
de boekwaarde op basis van de bedrijfswaarde en de boekwaarde op basis van de historische kosten
ultimo boekjaar. De ongerealiseerde waardestijging commercieel vastgoed in exploitatie betreft het
positief verschil tussen boekwaarde op basis van de historische kosten en de reële waarde ultimo
boekjaar.
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De ongerealiseerde waardestijging woningen verkocht onder voorwaarden betreft de positieve
waardeverandering ultimo boekjaar ten opzichte van begin boekjaar.
De ongerealiseerde waardestijging voorraad koop betreft de waardestijging als gevolg van vastgoed in
exploitatie dat bestemd is om binnen vijf jaar te worden verkocht. Deze waardestijging wordt
rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.
Bij vorenvermelde herwaarderingen is geen rekening gehouden met de invloed van belastingen op
vermogen en resultaat door een voorziening belastinglatentie ten laste van de ongerealiseerde
waardestijgingen te vormen. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de belastingen.

2015
€
Resultaat boekjaar
Onverdeeld resultaat boekjaar

25.353.087

31-12-2015
€
Schulden aan groepsmaatschappijen
De Goede Woning projectontwikkeling Apeldoorn B.V. (100%)
te Apeldoorn

18.151

2014
€
33.482.048

31-12-2014
€

18.151

Aansprakelijkheid bij fiscale eenheid
Voor zowel de omzetbelasting als voor de vennootschapsbelasting is er een fiscale eenheid met De
Goede Woning projectontwikkeling Apeldoorn B.V. Uit hoofde hiervan is De Goede Woning hoofdelijk
aansprakelijk voor de belastingschulden van de fiscale eenheid als geheel.

De toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening is beperkt tot die posten die afwijken van
de corresponderende posten in de geconsolideerde winst- en verliesrekening.
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Voor de bezoldiging van de bestuurder kwam in 2015 een bedrag van € 175.773 ten laste van de
woningcorporatie. De bezoldiging van de bestuurder omvat de volgende componenten:
 Bruto beloning;
 Door werkgever betaalde sv-premies;
 Belastbare kostenvergoedingen;
 Voorzieningen betaalbaar op termijn (incl. premie VPL en OVP).
Voor de bezoldiging van de commissarissen kwam in 2015 een bedrag van € 61.215,48 (inclusief
BTW) ten laste van de corporatie.

De Goede Woning is ingedeeld in bezoldigingsklasse F. Voor deze klasse geldt een maximum
bezoldiging van € 148.800. De bestuurder maakt gebruik van de overgangsregeling. De specificatie
van de bezoldiging van de bestuurder in het kader van de WNT is als volgt:
Tabel 23: WNT-bezoldiging van de bestuurder
Naam
Functie
Duur dienstverband
Omvang dienstverband
Beloning
Kostenvergoedingen
Voorzieningen betaalbaar op termijn*

Specificatie
Mw. G.M.C. Walter
Directeur-bestuurder
Onbepaalde tijd
Fulltime
€ 138.500
€ 3.787
€ 15.451

*: dit bedrag is exclusief premie VPL en premie OVP

De specificatie van de bezoldiging van de RvC in het kader van de WNT is als volgt:
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Tabel 24: Bezoldiging van de Raad van Commissarissen
Naam

Functie

Mw. Drs. I. Lammerse

Lid op voordracht ondernemingsraad.
Vice-voorzitter tot 20-11-2015, vanaf deze
datum tijdelijk voorzitter.
Voorzitter remuneratiecommissie.
Mw. L. Keppel
Lid.
Lid financiële commissie.
Lid remuneratiecommissie.
Dhr. ir. J.J.B. van Wijk
Lid op voordracht huurdersbelangenvereniging.
Afgetreden per 20-11-2015.
Dhr. mr. A.R. Boon
Voorzitter.
Afgetreden per 20-11-2015.
Dhr. mr. C. Karharman
Lid op voordracht huurdersbelangenvereniging.
Voorzitter financiële commissie tot 25-9-2015,
vanaf deze datum lid financiële commissie.
Dhr. drs. M.V.M. Arends RA RC Lid.
Lid financiële commissie tot 25-9-2015, vanaf
deze datum voorzitter financiële commissie.
Totaal

In functie (in
verslagjaar)
Van
Tot
1-1-2015 31-12-2015

Beloning
(excl.
BTW)
€ 9.000

1-1-2015

31-12-2015

€ 9.000

1-1-2015

20-11-2015

€ 7.964

1-1-2015

20-11-2015

€ 8.849

1-1-2015

31-12-2015

€ 9.000

1-1-2015

31-12-2015

€ 7.440

€ 51.253*

* Als gevolg van de kleine ondernemingsregeling is het totale BTW-bedrag lager dan 21% van de beloning exclusief BTW. De
totale beloning inclusief BTW bedraagt € 61.215,48.

Met uitzondering van dhr. Arends valt de beloning van de RvC-leden onder het overgangsrecht van de
WNT.

De bestuurder en de Raad van Commissarissen verklaren dat de middelen in 2015 uitsluitend in het
belang van de volkshuisvesting zijn aangewend.

Deze jaarrekening is vastgesteld door mw. G.M.C. Walter, Directeur-bestuurder.

Apeldoorn, 6 juni 2016

Deze jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 6 juni 2016
De Raad van Commissarissen van De Goede Woning,

Dhr. J.A. Gerritsen

Dhr. mr. C. Karharman

Mw. L. Keppel

Dhr.drs. M.V.M. Arends RA RC
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Geldmiddelen en andere activa van de stichting mogen slechts worden bestemd voor het doel van de
stichting (zie Statuten, Financiële bepalingen, art. 11 sub 3).
Tabel 25: Toekenning resultaat
Resultaat (€ x 1.000)

Boekjaar
25.353

Begroting
9.421

Voorgaand boekjaar
33.482

Het bestuur stelt voor het exploitatieoverschot toe te voegen aan de algemene middelen conform de
statutaire bepaling artikel 11 sub 3.

Op het moment van dateren van de jaarrekening waren geen belangrijke gebeurtenissen na
balansdatum bekend.
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