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1.

Algemeen

Naam van de toegelaten instelling
. Groen Wonen Vlist
Gemeente waar de instelling haar woonplaats heeft
. GemeenteKrimpenerwaard
Adres
Amaliahof 40, 2B5I XM Haastrecht
Bereikbaarheid
. Tel.: 0182 502100
. e-mail: info@groenwonenvlist.nl
Datu

m laatste statutenwijzig i ng
07 november 2016

c

Datum en nummer van het Koninklijk Besluit, waarbij de instelling is toegelaten
. 6 november L947, nummer 47
Nieuw besluit
. Akte d.d. 1 februari 1995
Nummer inschrijving in het openbare verenigingsregister, gehouden door de Kamer
van Koophandel en Fabrieken
. V 46.40.83

RSIN 003440t26
Nummer inschrijving in het Handelsregister
. Nummer 290L283I

Datum van oprichting
. 3 november 1947
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2.
2.1

Verslag van de Raad van Commissarissen
Algemeen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken in de toegelaten instelling en de door
haar in stand gehouden onderneming. Zij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de
vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de
toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te
behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken
belang hebbenden.
De Raad van Commissarissen houdt onder meer toezicht op:
. De realisatie van de doelstellingen van de vereniging.
. De kwaliteit van de dienstverlening.
¡ De strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten.
o Het doen van (des)investeringen.
o De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen,
het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en
regelgeving.
o De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording.
De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat het bestuur haar ten minste een
maal per jaar schriftelijk op de hoogte stelt van de hoofdlijnen van het strategisch
beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de
toegelaten instelling.

Daarnaast is de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor:
o Het zorgdragen voor het openbaar maken, naleven en handhaven van de
corporate governancestructuur van de vereniging.
. Het goedkeuren van de jaarrekening en andere jaarstukken alsmede de
jaarlijkse begroting evenals andere majeure besluiten van het bestuur.
. Benoemen van de externe accountant van de vereniging.
. Evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur, zichzelf
alsmede de individuele leden.
De Raad van Commissarissen voorziet in het behouden en ontwikkelen van de kennis
en de vaardigheden die met inachtneming van het bij en krachtens deze wet
bepaalde noodzakelijk zijn voor het geschikt blijven van personen voor het
lidmaatschap van de Raad van Commissarissen.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van
Commissarissen zijn beschreven in de artikelen 10 tot en met 13 van de statuten
van Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist en zijn verder uitgewerkt in het
Reglement voor de Raad van Commissarissen, dat op de website is geplaatst.
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In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een
maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de
wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en
bevoegdheden in het afgelopen jaar.
Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de Raad van
Commissarissen de landelijk geldende wetten en voorschriften, de eigen reglementen
en de vastgestelde begrotingen alsmede het jaarplan en de prestatieafspraken. Voor
het jaar 2017 waren nog geen prestatieafspraken gemaakt; wel is er een bod
uitgebracht. Dat is gevolgd. De gemeente heeft in 2Ot7 een Woonvisie vastgesteld;
we verwachten de uitwerking door de gemeente naar een opgave per kern in 2018.
Dit toezichtkader is door de Raad van Commissarissen in 2077 gebruikt bij het
nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van
de realisatie van de corporatiedoelstellingen.
De Raad van Commissarissen is van mening dat de haar opgedragen taken naar
behoren zijn vervuld. Er zijn geen kerncommissies vanwege de beperkte omvang van
de Raad.
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2.2

Taak en werkwijze

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van
Commissarissen zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten
informeren inzake de voortgang en uitvoering van de bedrijfsprocessen, de financiële
resultaten in relatie tot de beoogde doelen en relevante externe ontwikkelingen.
De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar het volgende
ondernomen om zich op de hoogte te houden van wat er speelt in het werkgebied
van Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist:
. Er is zes keer vergaderd met het bestuur. Daarnaast vonden overleggen
plaats in kleiner verband, o.a. 2-wekelijks gesprekken tussen de voorzitter en
het bestuur.
r De Raad heeft samen met een aantal andere corporaties in de regio een
studiebijeenkomst georganiseerd rond het thema aansprakelijkheid.
. De raad heeft een thematische bijeenkomst georganiseerd over Strategisch
voorraadbeheer in relatie tot de woonvisie onder leiding van een externe
begeleider.
. Er is overleg gevoerd met de accountant over financiële documenten en zaken
rond de administratieve organisatie.
. Leden van de Raad hebben;
o overlegd met collega-commissarissen van de andere corporaties
binnen de gemeente Krimpenerwaard,
o bijeenkomsten van het WSW of de Woonautoriteit bijgewoond,
o gesprekken gevoerd met de huurdersvereniging.
. Er is contact geweest met leden van het B&W van de gemeente
Krimpenerwaard.

In het afgelopen boekjaar zijn de volgende stukken/projecten goedgekeurd door de
Raad van Commissarissen :
. Het jaarverslag en de jaarrekening van 20L6.
o De begroting 2018 en meerjarenbegroting.
¡ De financiële meerjarenprognose met scenario's.
. De door de accountant uitgevoerde controles.
¡ Managementrapportages.
. Jaarplan 2018.
. De bouw van 14 energie-neutrale eengezinswoningen in het deelplan
Bovenkerk in Stolwijk.
o Het gaan samenwerken met W.b,v. Reeuwijk.
o Het (laten) onderzoeken van mogelijke samenwerkingsvormen met
corporaties uit Gouderak, Ouderkerk aan de lJssel en Ammerstol.
Naast de goedkeuringen is er over onderstaande zaken een besluit genomen door de
Raad van Commissarissen :
o Het oordeel over eigen functioneren.
. Visie op governance.
o Het sluiten van het dossier Overwetering.
. Het terugbrengen van het aantal commissarissen van 5 naar 3, door ontstane
vacatures niet in te vullen.
. De controleopdracht aan de accountant.
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.
.
o
.

Benoeming van mevr. Van Straaten als lid van de Raad van Commissarissen.
Verhoging van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen.
(Aangepast) Reglement Financieel Beleid en Beheer.
Vaststelling van de klasseindeling voor de WNT op klasse B.

Andere onderwerpen die door de directeur-bestuurder aan de Raad van
Commissarissen zijn voorgelegd en die zijn besproken, zijn:
. De jaarlijkse oordeelsbrief.
. De jaarlijkse huurverhoging.
. De financieringsbehoefte, op korte en op langere termijn.
¡ De doelmatigheid van de ingezette middelen aan de hand van de
managementrapportage; de resultaten bij het huisvesten van de primaire
doelgroep en de voortgang op onderhoud en andere processen.
. De analyse van de (bedrijfs)risico's.
¡ Bewonersparticipatie; ontwikkelingen rond de huurdersvereniging.
. Personele zaken in de organisatie.
De Raad van Commissarissen heeft het functioneren van de accountant opnieuw als
positief beoordeeld. De samenwerking met de accountant verloopt vlot en hij
controleert adequaat en kritisch.
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Deskundigheid en samenstelling

De Raad van Commissarissen bestond begin 2017 uit 4 leden. Een kandidaat-lid
moest op dat moment nog een positieve zienswijze krijgen van de Autoriteit
Woningcorporaties. Medio 2077 is mevrouw Van Overmeeren afgetreden. Zij werd
conform afspraak niet vervangen. De voorzitter, mevrouw Storm-Bosch heeft te
kennen gegeven in januari 2018 af te treden. Zij wordt opgevolgd door de vicevoorzitter, de heer Janssen. Op dat moment krijgt de Raad van Commissarissen de
afgesproken omvang van 3 leden.
In onderstaande tabel is nadere informatie opgenomen over de samenstelling van de
Raad van Commissarissen inclusief het rooster van aftreden. Voor de leden van de
Raad van Commissarissen is een profielschets opgesteld die begin 2018 opnieuw is
vastgesteld.ln 2017 heeft de raad geen specifieke zelfevaluatie gehouden, maar
heeft wel als voorbereiding op het gesprek met de Woonautoriteit een zelfevaluatie
gehouden. Daarnaast kwam tijdens de reguliere vergadering regelmatig een
evaluatiepunt aan de orde. De Raad organiseert in 2018 weer een zelfevaluatie onder
begeleiding van een externe gespreksleider. Naar het oordeel van de Raad van
Commissarissen is de aanwezige kennis van voldoende niveau en is er voldoende
diversiteit in de samenstelling van de Raad, ook bij een teruggang naar drie leden.
Bij nagenoeg alle vergaderingen was de Raad voltallig aanwezig waarbij alle leden
een actieve inbreng hadden.
Samenstelllng Raad van Commissarissen per 31 decembor 2Ol7
Naam Geb. Functie
Dagelijkse functie/
-jaar
Nevenfunctie
t946

Voorz

L970

Lid

Mevr. P.M.C.
van Straaten De Vries MRE

L97t

Lid

Dhr. drs. H.R.

L974

Vice-

Mevr. J. Storm

-

¡tter

Bosch

Dhr. drs. J.W.M
Kulik

Onderwiis Primair
Managing Consultant bij Enigma Consulting
- Voorzitter Stichting ZEPA Challenge

voorz itter

Janssen*

Bestuurder/ adviseur

- Lid Raad van Toezicht De Puzzel Zorginstelling Bergen op
Zoom
- Voorzitter Bestuur Nationaal Platform Duurzame
Inzetbaarheid
- Voorzitter Nederlandse Vereniging Narcolepsie
- Voorzitter D66 Berqen oD Zoom
Afdelingsmanager Wonen gemeente Den Haag
- Voorzitter Goudse Sierduiven Club
Vastgoed- en gebiedseconoom
- Zelfstandig ondernemer bij RisolV
- Franchisenemer Object&co regio Gouda e,o.
- Voorzitter MR OBS Oudewater en GMR lid Stichting

Jaar van

Herkiesbaar

aantreden,/
aftreden
2OLO

/20t8

Nee

2016 /2020

Ja

2OL7/202t

Ja

2Ot2 /2O2O

Nee

Herbenoemd
in 2016

x Huurderscommissaris

De Raad is lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporat¡es (VTW) en
ontvangt uit dien hoofde diverse adviezen, rapporten en literatuur op het gebied van
de volkshuisvesting en het toezicht daarop. Ook zijn bijeenkomsten, o.a.
georganiseerd door het WW, bijgewoond.
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2.4

Onafhankelijkheid en integriteit

De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat haar leden onafhankelijk zijn. De
leden van de Raad hebben in 2017 geheel onafhankelijk hun taken uitgeoefend. Dit
geldt eveneens voor de twee leden die door de huurders zijn voorgedragen.
Er heeft in 2077 geen transactie plaatsgevonden waarbij tegenstrijdige belangen van
leden van het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen hebben gespeeld die van
materiële betekenis waren voor de vereniging en de leden van het bestuur en/of de
commissarissen. Aan de Raad zijn geen geldleningen en/of garanties verleend.
Tevens vervult geen van de leden van de Raad van Commissarissen of het bestuur
een nevenfunctie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad of het
bestuur.
Er zijn een integriteitscode en een klokkenluidersregeling, waarin bepalingen over
onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen zijn vastgelegd.

2.5

Honorering Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat de vergoeding die in 2011 was
vastgesteld, namelijk voor de voorzitter €3.75O,- en voor de leden € 2.600,- niet
meer passend was. Die bedragen zijn fors lager dan de bedragen die in de VTWberoepsregel genoemd zijn voor een corporatie van de schaal van Groen Wonen
Vlist, nl. €t0.975,- resp. € 7.315,- en de maximumbedragen die in de Wet
Normering Topinkomens-2 genoemd zijn (€ I4.25O,- en € 9.500,-).
De Raad van Commissarissen wil toe naar een vergoeding die in overeenstemming is
met de zwaarte en die aansluit op de maxima die genoemd zijn in de VTWberoepsregel, namelijk:
. € 10.742,- (prijspeil 2015) voor de voorzitter en;
. €7.161,- (prijspeil 2015) voor de leden.
De Raad heeft besloten om in 5 jaarlijkse stappen naar dit maximum te groeien.
Of in een jaar een nieuwe stap volgt, beslist de RvC elk jaar opnieuw. De Algemene
Ledenvergadering heeft hiermee ingestemd.

Ook in 2016 heeft de Raad besloten de tweede stap te maken met ingang van 1
januari 2OL7. Daarmee kwam de vergoeding voor de voorzitter in 2017 op €
6.622,30 en voor een lid op € 4.474,45. De Algemene Ledenvergadering heeft haar
goedkeuring gegeven aan deze wijziging in honorering. De Raad heeft inzake de
BTW-regeling voor Commissarissen besloten dat deze vergoeding exclusief BTW is.
In het jaarverslag 2016 is dit verder toegelicht. We volstaan hier met de belangrijke
overwegingen, namelijk de toegenomen zwaarte van de functie, wat meer tijd vereist
en daarnaast een toename van complexiteit. Bovendien besteedt de commissaris
meer tijd in het verwerven van kennis en inzicht (halen van verplichte Permanente
Educatie (PE) punten).
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2.6

Permanente Educatie leden Raad van Commissarissen en
Bestuur

Interne toezichthouders van woningcorporaties die lid zijn van de Vereniging van
Toezichthouders in Woningcorporaties (WW) dienen in drie jaar tijd (2015 - 2OL7)
tenminste 10 PE punten te behalen. Voor de bestuurder geldt dat hij in drie jaar tijd
(2015 - 20L7) 72 punten dient te behalen.
Permanente Educatie punten leden Raad van Gommlssarlssen en B€sluur ln 2O17
Naam
Behaalde PE punten (minimaal nodig)
Mevr. J. Storm

-

2Ot7

13 (10)

Bosch

Dhr. drs. J.W.M. Kulik

1s (10)

Mevr. Ing. P.M.C. van Straaten

-

De Vries MRE

7 (10) halverwege2OLT benoemd

Dhr. drs. H.R. Janssen

18 (10)

Dhr, Ir. J.F.G. Reniers

88,5 (72)

2.7

tlm

Werkgeversrol

De Raad van Commissarissen is per l juni 2011 met de heerJ.F.G. Reniers een
arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. De aanstelling als bestuurder
is voor vier jaar aangegaan en is per l juni 2015 met 4 jaar verlengd.
Aanstelling en inschaling vond plaats conform de lzeboud-regeling. De bezoldiging op
basis van de WNT (Wet Normering Topinkomens) bedraagt over 2OL7 als volgt:
Beloning over het jaar:
€ 87.570,Pensioenbijdrage werkgever:
€ L4.63L,Er wordt geen vaste en of variabele onkostenvergoedingen verstrekt.

Het is de Raad bekend dat dit salaris volgens de eind 20L4 van kracht geworden
tabel van de Wet Normering Topinkomens te hoog is. De salarisuitkering voldoet wel
aan de ministeriële overgangsregeling. Er is geen afuloeiingsregeling afgesproken.

2,8

Oordeel WSW en Autoriteit Woningcorporat¡es

De oordeelsbrief van de autoriteit Woningcorporaties is besproken alsmede het
borgingstegoed van het WSW. De conclusie is dat de voorgenomen activiteiten in
financieel opzicht passen bij de vermogenspositie van de corporatie. De corporatie
kan aan haar verplichtingen voldoen waardoor het financieel voortbestaan is
gewaarborgd.
Tevens heeft in 20L7 de Autoriteit Woningcorporaties de governance inspectie
uitgevoerd. De brief is begin 2018 ontvangen.
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2.9

Ter afsluiting

Op deze plaats spreekt de Raad van Commissarissen zijn waardering uit voor de
inzet van het bestuur en de medewerkers.

2.tO

Goedkeur¡ng jaarverslag

De Raad van Commissarissen is van mening dat de jaarstukken een getrouw beeld
geven van het functioneren en de financiële positie van Groen Wonen Vlist. De Raad
van Commissarissen kan zich met deze stukken verenigen en heeft deze conform het
bepaalde in de statuten goedgekeurd en ook ter goedkeuring voorgelegd aan de
ledenvergadering. De ledenvergadering heeft de jaarrekening d.d. 12 juni 2018
vastgesteld.

De heer drs. H.R. Janssen

De heer drs. J.W.M. Kulik

(voorzitter)

Mevrouw ing. P.M.C.van Straaten

Jaarverslag 2017
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3.

Bestuursverslag

3.1

Inleiding

Groen Wonen Vlist is met nog enkele andere corporaties werkzaam in de gemeente
Krimpenerwaard. De samenwerking met hen en met de gemeente is goed. Wij
concentreren onze werkzaamheden van oudsher in de dorpen Haastrecht, Stolwijk en
Vlist. Daar is Groen Wonen Vlist de enige sociale verhuurder. Wij realiseren ons dat
we binnen ons werkgebied de belangrijke taak hebben om mensen met een laag
inkomen en andere doelgroepen die moeilijk zelf in hun huisvesting kunnen voorzien
te helpen aan een kwalitatief goede woning met een betaalbare huurprijs, zodat zij
prettig en betaalbaar kunnen wonen.

3.2

Huisvesten van de primaire doelgroep

3.2.1 Toewijzi n gseisen
De voornaamste taak van Groen Wonen Vlist is het huisvesten van de beoogde
doelgroep; mensen die niet op eigen kracht in hun woonbehoefte kunnen voorzien.
De doelgroep wordt onderverdeeld in drie groepen waaraan de woningen tot de
maximale sociale huurgrens van € 7lO,68 mogen worden verhuurd.
Primaire doelgroep

Middeninkomens

Secundaire doelgroep

minimaal B0o/o
van de toewiizinoen
Inkomen t/m € 36.165,-

maximaal 20olo
van de toewiizinoen
Inkomen € 36.165,- tlm € 40.349,-

maximaal 10o/o
van de toewiÍzinqen
Inkomen > € 40.349,-

wij hebben ervoor gekozen om vrijgekomen woningen zoveel mogelijk aan de

primaire doelgroep toe te wijzen.
vanaf l juli 2015 t/m l januari 2021 mag er gebruik gemaakt worden van een
tijdelijke maatregel om de middeninkomens te huisvesten. De secundaire doelgroep
kan gehuisvest worden onder de meer bekende 10olo Europanorm. Totaal moet
tenminste 80o/o van de woningen worden toegewezen aan de primaire doelgroep. In
onderstaande tabellen staan de toewijzingsgegevens in aantallen en percentages.
Toewijzingsinkomen

Aantal

Percentage

54

100,00o/o

> € 36.165,- en < € 40.439,-

0

0,00o/o

> € 40.349,-

0

0,00o/o

54

lOO,OOo/o

Januari t,/m december 2Ol7
< € 36.165,-

Totaal

In 2017 heeft Groen Wonen Vlist 54 woningen toegewezen. Alle woningen zijn
toegewezen aan de primaire doelgroep. Hiermee voldoet Groen Wonen Vlist ruim aan
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de norm die door de minister is gesteld.
Naast deze 54 woningen is er 1 gemeentelijke woning die de gemeente
Krimpenerwaard tijdelijk verhuurt aan statushouders waarvoor Groen Wonen Vlist de
verhuu radmi nistratie voert.

3.2.2 Toewijzing per doelgroep
In onderstaande tabel is weergegeven hoe de toewijzing van woningen over de
verschillende doelgroepen heeft plaatsgevonden. In totaal zijn er 54 toewijzingen
geweest in het verslagjaar.
Aantallen verhuur aan eenpersoonshulshoudens

Leeftijd

rnkomen

< AOW-leeftijd

<
>
<

>= AOW-leeftijd
Totaal

iäTärf

6

13

0

€22.200,-

1

0

4

€.22.200,-

0

3

0

€ 22.200,-

o

0

2

7

16

6

Aantallen verhuur aan

tìn eepersoonshuishoudens

rnkomen
<
>
<

< AOW-leeftijd
> AOW-leeftijd
Totaal

vanaf
€

€22.2OO,-

29

Leenijd

Huurprijs

Huurprijs van
€ 4ldo2 tot €
592,55

t'

ääT,[t;

Huurprijs
Huurprijs van
vanaf
ê 4t4,O2 tot € 592,55

t'

€59

€ 30.150,-

1

6

0

€ 30.150,-

0

0

1

€ 30.175,-

0

3

0

€ 30.175,-

0

2

0

1

11

1

13

Aantallen verhuur aan drie- en meerpersoonshuishoudens

Leeft¡jd

Inkomer
''

< 65 jaar

<

> 65 jaar

<
>

Totaal

tot
€ 4l4,oz
Huurpriis

Huurprijs van
c 414,0, tot € 63s,o5

Huurprijs
vanaf

€

o5

€ 30.150,-

0

11

0

€ 30.150,-

0

1

0

€ 30.050,-

0

0

0

€ 30.050,-

0

0

0

o

t2

o

t2
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De in de tabel gehanteerde grenzen, €4I4,O2 en €592,55/ € 635,05, zijn de
kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrenzen voor 1- en 2-persoonshuidhoudens
en voor grotere huishoudens. Corporaties mogen aan woningzoekenden met een
inkomen dat recht geeft op huurtoeslag alleen woningen met een huurprijs onder de
aftoppi ngsg rens toewijzen.

3.2.3 Een woning zoeken
Voor de woningtoewijzing wordt samengewerkt met de in de gemeente
Krimpenerwaard actieve corporaties middels een gezamenlijk geautomatiseerd
woonruimteverdelingssysteem. Beschikbare woningen worden aangeboden via de
website www.wonenindekrimpenerwaard. nl. De beschikbare woningen ku nnen
dagelijks gepubliceerd worden. De woningen worden minimaal één week lang
gepubliceerd.
De woningen worden passend toegewezen, toewijzing vindt plaats aan de kandidaat
met de langste inschrijfduur die voldoet aan de in de advertentie gestelde
voorwaarden.
Verhuringen 2A17,

pr

dorpskern

Dorpskern

Aantal

Haastrecht

2t

Vlist
Stolwijk

28

Totaal

s4

5

Er staan rond de 7.2OO woningzoekenden ingeschreven voor 'Wonen in de
Krimpenerwaard'. In 2OL7 hebben L424 huishoudens zich nieuw ingeschreven als
woningzoekende. Er staan 380 huishoudens uit Haastrecht, 4O2 huishoudens uit
Stolwijk en 38 huishoudens uit de kern Vlist ingeschreven. Maar een klein deel van
de ingeschreven woningzoekenden is actief op zoek naar een woning. De meeste
staan ingeschreven om alvast inschrijfduur op te bouwen om meer kans te maken
als zij wel actief gaan zoeken.

3.2.4 Verhuri

en

Verhuringen naar doelgroep 2Ol7
Doelgroep

Aantal

Starters

15

Senioren 65+

8

Doorstromers

25

Urgentiekand idaten

3

Statushouders

3

Totaal
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Herkomst nieuwe huurder 2Ol7
Plaats

Aantal

Haastrecht

11

Stolwijk

16

Vlist

2

Overige dorpskernen gemeente Krimpenerwaard

9

Gouda

5

Overig

11

Totaal

54

3.2.5

nd

en

Leegstand in dagen
Reden van leegstand

2017 2l¡t6 201s 2014 2013
r252 lL2l
958
886
L437
2to 379 407 649
409

utatieonderhoud
Verhuur
M

Verkoop
Project
Sloop

Totaal

492
522

492

0

0

0

384

465

1548

n.v.t

25

23t

0

2253

2536

2501 2607 1830 5336

4376

1 op de 5 woningen wordt zonder verhuurleegstand of tot maximaal zeven dagen
verhuurleegstand verhuurd. De overige woningen staan B dagen of langer leeg.
Opvallend is dat er verhuurleegstand ontstaat bij appartementen in
seniorencomplexen die eerst tegen een hogere huur worden aangeboden en later
tegen een huurprijs tot de aftoppingsgrens.

3.2.6 Huisvesting bijzondere doelgroepen
Sinds 2017 huisvesten wij woningzoekenden die uitstromen vanuit een instantie.
Deze personen worden voorgedragen via de gemeente en middels directe
bemiddeling gehuisvest.
Wij geven extra aandacht aan woningzoekenden die door een beperking of door nietfinanciële omstandigheden moeilijk aan een woning kunnen komen. Ook hebben wij
oog voor bijzondere gezinssituaties. Binnen de wettelijke mogelijkheden zoeken wij
dan naar maatwerkoplossingen. Omdat het specifieke gevallen betreft houden we
sterk rekening met de privacy van de betreffende gezinnen.
Hu

isvesti ng statushouders

De taakstelling huisvesting statushouders wordt aan de gemeente Krimpenerwaard

opgelegd en onderling verdeeld over de verschillende dorpskernen en de corporaties
De taakstelling 2017 bestond uit 111 kandidaten voor de gehele gemeente
Krimpenerwaard. De taakstelling is behaald, er zijn zelfs meer personen gehuisvest.
Deze extra gehuisveste personen tellen mee voor het komende jaar.
Er zijn 18 statushouders gehuisvest in de dorpskernen Haastrecht en Stolwijk.
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Daarvoor zijn 3 woningen beschikbaar gesteld van Groen Wonen Vlist en 1 woning
van de gemeente Krimpenerwaard. Een aantal personen is middels gezinshereniging
gehuisvest.
Vluchtelingenwerk geeft aan welke kandidaten er zijn, zodat de corporaties op zoek
kunnen naar een geschikte woning. De beschikbare woningen worden middels directe
bemiddeling aan vluchtelingenwerk aangeboden.

3.2.7 Huurverhoging
We hebben in 2017 het gematigde huurbeleid van voorgaande jaren voortgezet. Dat
betekende dat huurders/ van wie de huur meer was dan 650lo van de maximale
toegestane huur, een verhoging van 0,3olo kregen (zijnde de inflatie 2016) en
huurders van wie de huur minder was dan 650lo van de maximale toegestane huur
een huurverhoging kregen van O,7o/o.

3.2.8 Huurachterstand
De huurachterstand bedroeg per 31 december 2Ol7 O,72olo Vârì de bruto jaarhuur.

(2016 O,73o/o).

Er waren vijftien vorderingen in handen van de deurwaarder, waarvan drie
vertrokken bewoners. In totaal betreft het een bedrag van € 20.068,00. Er is 1
ontruiming geweest. Voor de huurachterstanden die groter waren dan twee maanden
zijn betalingsregelingen afgesloten of afspraken gemaakt. Voor de
huurachterstanden kleiner dan twee maanden worden geen incassoproblemen
verwacht.

3.2.9 Woonfraude
wij controleren op woonfraude. Bij enige twijfel vindt overleg plaats met

de

gemeente en worden de gemeentelijke gegevens (GBA), de afgifte van
woonvergunningen en overige gegevens getoetst. Ook wordt gecontroleerd of er
sprake is van onderverhuur. Tot op heden hebben zich geen onregelmatigheden
voorgedaan.

3.3

Kwalitatief in stand houden van het won¡ngbezit

3.3.1 Woningvoorraad
Per 31 december 2017 bestond het woningbezit van Groen Wonen Vlist uit 1.026
woningen. In 2017 zijn geen woningen gebouwd.
De verdeling van de huurwoningen van Groen Wonen Vlist per 31 december 2OL7 is
als volgt:
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Aarúal huutwoningen naar bouwJaar

Bouwjaar

2l¡17

< 1950

15

t/m 1975
tlm 2OOO
2001 t/m 2011
1951

603

L976

268
123

Yanaf 2QL2

L7

Totaâl

1026

Aantal huurwoningen naar type
Type woning

2017

Eengezinswoning

725

Etagewoning zonder lift

78

Duplexwoning

45

Etagewoning met lift

178

Totaal

1026

Aantal huurwoningen naar huurprijs
Huurgrenzen ultimo

20t7

Tot € 389,05

L43

Van € 389,05 tot € 710,68

882

Groter dan € 710,68 (boven liberalisatiegrens; verkocht in 2017)

Totaal

3.4

1

1026

Onderhoud en verbeter¡ng voorraad

Onderhoudsbeleid
In 2OI7 hebben wij voor € 415.368,- (inclusief € 54.060,- onderhoudsdeel Vve
bijdrage) aan planmatig onderhoud uitgevoerd en ruim € 652.303,- aan nietplanmatig onderhoud (inclusief € 5,118 verbeteringskosten t.l.v. onderhoud).
Hiermee zijn we in totaliteit ruim binnen de begroting gebleven. Uitgaven voor
verbeterprojecten zijn niet opgenomen in de onderhoudskosten.
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Planmatig onderhoud
Planmatig t.l.v. exploitatie

257.076

Planmatig via Vve bijdrage

54.060

Planmatig contracten

ro4.232

Totaal planmat¡g

415.368

323.269
66.420

66.193
L2.360

240

36.65

1

32.4r9

97

s26.340

tto.972

347

378

1

50

Niet planmatig (t.l.v. exploitatie)
Reparatieverzoeken
utatieonderhoud
Dynamisch onderhoud
M

Totaal niet planmatig
toegerekende organisatiekosten

Totaal onderhoudskosten t.l.v. exploitatie

t37.6t4

t7L454

405.801

470.096

108.888

151.463

33.840
64.295
42.575

6s2.303

793.O13

t40.7to

608

88.432

0

-88.432

82

1.319.353

163.2s0

t.o77

1.156.103

128
101

Per verhuureenheid is aan onderhoud € LO77,- besteed, dit is inclusief € B2 toegerekende orga n isatiekosten.

Planmatio- en contractonderhoud
Aan planmatig onderhoud is in 2OI7 € I7O.972,- minder uitgegeven dan begroot. Dit
bedrag is onder te verdelen in:
A. Doorgeschoven en opnieuw begroot in 2018
€ 39.29I,B. Lagere uitvoeringskosten (Incl. Vve onderhoud) € 39.262,C. Minder contract-onderhoud
€ 32.419.Het positief resultaat over 2017 is totaal
€ 7r0.972,Toelichtinq Planmatiq onderhoud
Ad. A.
Eind 2077 zijn er nog een aantal projecten uit de begroting 2or7 opgestart. De
werkzaamheden zijn in 2018 afgerond en opgeleverd. Hierdoor is erde overlooppost
van 2017 naar 2018 ontstaan van € 39.29I,-.

Ad. B.
In 20L7 is een bedrag opgenomen van € 16.335, - voor het aanpassen van de
dakgootdetaillering van de woningen aan de Kievitslaan e.o. Dit budget is niet
gebruikt omdat ervoor is gekozen eerst een pilot uit te voeren met een minder
ingrijpende oplossing. Medio 2018 wordt vastgesteld of dit ook het gewenste
resultaat heeft opgebracht. Diverse woningen aan de Bergvlietlaan e.o. zijn voorzien
van een nieuw dakraam. Prijsonderhandeling met de aannemer heeft een
onderschrijding op de projectbegroting opgeleverd van € 7.798, -. Het resterende
bedrag aan lagere uitvoeringskosten van € 75.t29, - is behaald uit het
aanbestedingsvoordeel van diverse projecten.
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Toelichting Contractonderhoud

Ad. c.
In het contractonderhoud is ongeveer een kwart minder uitgegeven dan voorzien. Dit
wordt met name veroorzaakt doordat er minder cv-ketels zijn vervangen dan
beg

root.

Niet-olanmatiq onderhoud
Het niet-planmatig onderhoud is onderverdeeld in drie soorten onderhoud; reparatieonderhoud, mutatieonderhoud en dynamisch onderhoud.
De kosten voor het niet-planmatig onderhoud voor het jaar 2OL7 bedragen €
647.IB4 (2016 € 672.699,- -). Ten opzichte van de begroting van € 647.L84,- is er
een positief resultaat op het niet-planmatig onderhoud van € 145.830,-

.

Reparatieonderhoud

Totaal is er € 132.495,- (2016: € 136.100,- ) aan reparatiewerkzaamheden
uitgegeven. Dat is ruim binnen de begroting van € 17I.454,- welke begroot is op
basis van extrapolatie van de resultaten uit voorgaande jaren. De gemiddelde kosten
voor reparatieverzoeken per verhuurbare eenheid (vhe) zijn met € 723,- dan ook
laag te noemen. Er zijn 674 meldingen in het jaar ontvangen. Dat zijn er 39 meer
dan in 2016 met 635 meldingen.

.

Mutatieonderhoud

Het aantal woningen waaraan mutatieonderhoud gepleegd moest worden is lager dan
verwacht. We hebben in de begroting rekening gehouden met 62 woningen (60lo
mutatiegraad). Er zijn 4 woningen minder gemuteerd dan verwacht (58). Dit jaar
hebben we het proces ketensamenwerking mutatieonderhoud via een aanbesteding
getoetst op prijs en kwaliteit. Daaruit is gebleken dat het huidige contract
marktconform is. Met € 405.801 zijn we binnen de begroting gebleven.

.

Dynamisch onderhoud

Door late opdrachtverstrekking is gebleken dat er onvoldoende capaciteit
beschikbaar was bij onze ketenpartners om alle verzoeken tijdig in 2017 af te
handelen. Dat is tevens de reden dat het budget niet volledig is benut. Er zijn bij 19
woningen verbeteringen aan keuken/badkamer en of toilet uitgevoerd. Om te
voorkomen dat dit weer gebeurt is besloten in 2018 in het eerste kwartaal opdracht
te verstrekken. Indien noodzakelijkzal extra budget worden aangevraagd om naast
de woningen die zijn doorgeschoven, 18 stuks, ook nieuwe aanvragen van 2018 in
behandeling te kunnen nemen.
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Verbeteringen
Toelichtinq verbeteri noen
Ve rb

ete ri n g en tijde

n

s m utati e

Vanuit het mutatieproces is aan verbeteringen een bedrag van € 5.118,- t.l.v. het
onderhoud gebracht. Dit betreft voornamelijk het aanbrengen van mechanische
ventilatie en dakramen bij de mutaties.

Verbeteroroiect buitenschil 22 woninqen Aqterooort te Haastrecht
In het jaar 20L7 is gestart met het verbeteren van 22 woningen in de wijk
Agterpoort te Haastrecht. Naast de noodzakelijke aanpak van de schil wordt ook dak, vloer- en spouwisolatie aangebracht. Verwachting is dat maart 2018 de
werkzaamheden gereed zijn. De geraamde kosten van het verbeterproject bedragen
€ 1,3 miljoen.

3.5

Nieuwbouw

Ín 2Ot7 zijn geen nieuwe woningen gebouwd. Wel is besloten om 14 energieneutrale woningen in Bovenkerk te realiseren. Die worden in 2018 gebouwd.
De herontwikkeling van de locatie Hoflaan te Stolwijk vordert.
Wij willen daar B verouderde woningen vervangen door seniorenappartementen en
eengezinswoningen. We gaan er nu vanuit dat we in 2018 de uitvraag kunnen
uitzetten onder ontwikkelende partijen.

3.6

Strategisch voorraadbeleid

Gemeentelijk onderzoek wijst uit dat de komende jaren onverminderd behoefte is
aan sociale huurwoningen. Pas op lange termijn, rond 2040, zou die behoefte kunnen
afnemen. Daarom zet Groen Wonen Vlist in op behoud van de omvang van de
voorraad, circa 1.000 woningen.
Er wordt een sterke stijging van het aantal ouderen verwacht. Doordat de meeste
ouderen tot op hoge leeftijd in de huidige (huur)woning blijven wonen kan die
stijging prima opgevangen worden in de 200 seniorenwoningen die Groen Wonen
Vlist in haar bezit heeft. Op centrumlocaties, zoals de Hoflaan in Stolwijk, willen we
wel seniorenwoningen ontwikkelen. Het is waarschijnlijk nodig om meer
eengezinswoningen voor ouderen aan te passen (bijv. het aanpassen van de keuken
en de badkamer).
Als woningen goed verhuurbaar zijn, ook op langere termijn, dan investeren we om
de kwaliteit te verbeteren.

3.6.1 Verkoop van woningen
In 2017 zijn 4 woningen en een bedrijfspand verkocht. In de jaarrekening 2016 zijn
de effecten van de verkoop van 3 woningen verwerkt. In dit jaarverslag is het effect
van de verkoop van 1 woning verwerkt.
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3.6.2 Aankopen van woningen
Groen Wonen Vlist heeft in 2017 geen woningen aangekocht.

3.7

Leefbaarheid

Haastrecht, Stolwijk en Vlist zijn landelijke, groene dorpen waar geen
leefbaarheidsproblemen in het openbaar gebied te signaleren zijn.
Leefbaarheidsproblemen doen zich alleen voor als een huurder overlast veroorzaakt
of als buren in onmin met elkaar leven. Wij ontvangen signalen dat dit soort situaties
vaker voorkomen. De oorzaken ervan kunnen wij beredeneren; minder budgettaire
ruimte voor begeleiding en minder opvangmogelijkheden in instellingen. Ook lijkt
een maatschappelijke 'verharding' zichtbaar; mensen zijn minder solidair met
anderen en minder tolerant naar anderen.

In 2OI7 zijn er vijftien meldingen gedaan van burenoverlast en één melding van
overige overlast. De burenoverlast betreft voornamelijk geluidsoverlast. Helaas blijkt
overlast niet altijd in één keer op te lossen. In één situatie is de zaak voorgelegd aan
de regionale geschillencommissie. De klager vond dat wij de zaak niet afdoende
afhandelden. De commissie heeft ons in het gelijk gesteld.
In geval van ernstige overlast of zorgwekkende situaties worden zaken aangemeld
bij het meldpunt Zorg en Overlast en besproken in het zorgnetwerk. Indien nodig
vindt er overleg met de wijkagent plaats.

Wij hebben steeds meer oog voor eenzaamheid onder ouderen, een

groeiend

probleem, Eenzaamheid maakt dat mensen het wonen als minder prettig ervaren.
Aanpak daarvan valt niet binnen onze kerntaak, maar wij faciliteren daar waar
mogelijk wel activiteiten als aanschuifmaaltijden, koffie-ochtenden,
themabijeenkomsten en andere activiteiten door ruimtes tegen lage tarieven
beschikbaar te stellen.

Wij nemen met de gemeente Krimpenerwaard deel aan het zorgnetwerk OGGZ K5gemeenten. Het zorgnetwerk komt één keer in de acht tot tien weken bijeen. Het doel
van dit overleg is om sociaal maatschappelijke en overige problematische situaties te
melden, te bespreken en de juiste zorg tijdig in te schakelen.

3.8

Overleg en samenwerk¡ng met de gemeente

De samenwerking met de gemeente wordt op alle niveaus als goed ervaren. Op
bestuurlijk niveau weten partijen elkaar gemakkelijk te vinden als het nodig is en
men heeft oog voor elkaars belangen. Ambtelijk worden wij nog weleens
geconfronteerd met personeelswissel i n gen en ca paciteitsproblemen.
Met de verantwoordelijke wethouder is enkele malen formeel Bestuurlijk Overleg
gevoerd. De overleggen verliepen prettig, met oog voor elkaars belangen en
constructief.

Jaa

rverslag

20

17

Groen Wonen Vlist

2t

In 2017 zijn prestatieafspraken gemaakt voor 2018. Groen Wonen Vlist en de andere
corporaties uit de gemeente hebben tijdig hun bod, met daarin een
gemeenschappelijk deel, bij de gemeente neergelegd. Vanuit de gemeente was
daarna in eerste instantie geen capaciteit beschikbaar om tot prestatieafspraken te
komen. Het is gelukkig, mede door extra inzet bij de corporaties, toch gelukt om die
tijdig af te ronden.
Voor het eerst waren de huurdersorganisaties bij dit proces betrokken. Zij hebben
gezorgd voor constructieve inbreng op verschillende onderwerpen. Te merken was
dat een derde partij het proces nog kritischer maakt qua doorlooptijd en planning
van de te nemen stappen. Het proces voor nieuwe prestatieafspraken moet nu
vrijwel direct na ondertekenen van de prestatieafspraken alweer starten.
Met de gemeente is ook regelmatig gesproken over de (her)ontwikkelingstrajecten
Bovenkerk en Hoflaan (Stolwijk). Het herontwikkelingsplan Hoflaan vordert, maar
langzaam. Wat ons betreft mag daar versnelling in komen. Wij willen graag in 2018
het aanbestedíngsproces ingaan.

Verder is er veelvuldig goed ambtelijk overleg over huurachterstands- en
overlastzaken en plaatsing van statushouders en mensen die uitstromen uit
instellingen.

3.9

Samenwerk¡ng en overleg met collega-corporat¡es

Binnen de gemeente Krimpenerwaard werken vijf corporaties samen in federatief
verband. We hebben regelmatig overleg over onderwerpen als de gemeentelijke
Woonvisie, de te maken prestatieafspraken, woonruimteverdeling en huisvesting
statushouders en bijzondere doelgroepen.
In 2077 hebben we de mogelijkheid om een identieke versie van het woonruimteverdelingssyteem van Rijnmond te gebruiken verder uitgewerkt. We willen die stap
in 2018 concreet gaan zetten.
Ook gemeenschappelijke prestatieafspraken zijn besproken en opgenomen in de
afzonderlijke prestatieafspraken tussen de corporaties en de gemeente.

Bestuurders en commissarissen zijn verplicht zich jaarlijks te laten scholen in het
kader van Permanente Educatie. De 4 kleinere corporaties in de gemeente hebben in
2017 samen met W.b.v. Reeuwijk studiebijeenkomsten georganiseerd.
Groen Wonen Vlist verricht voor de corporaties in Gouderak en Ouderkerk een aantal
betaalde werkzaamheden variërend van samenstelling van de jaarrekening tot het
samenstellen van een bewonersblad. Ook op andere terreinen wordt kennis en
informatie uitgewisseld.
Dit heeft ertoe geleid dat Groen Wonen Vlist twee samenwerkingstrajecten is
ingegaan.
Allereerst gaat Groen Wonen Vlist samenwerken met W.b.v. Reeuwijk op beleids- en
uitvoeringsniveau. De samenwerking richt zich onder meer op het uitwisselen van
(beleids)kennis, gezamenlijk uitvoeren van (nieuwe) processen en het creëren van
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achtervang. Dit moet op een natuurlijke manier leiden tot meer efficiency en
verbetering van de kwaliteit van processen en dienstverlening.
In 2018 gaat de samenwerking van start op de gebieden administratie en
verduurzamingsbeleid met daarnaast enkele kleine onderwerpen.
Door de goede samenwerking tussen de vier kleinere corporaties binnen de
Krimpenerwaard en de druk die de drie kleinste corporaties op verschillende
gebieden ervaren, hebben zij besloten een verkennend onderzoek te laten uitvoeren
naar verdergaande samenwerking. Deze verkenning moet medio 2018 afgerond zijn.

3.9.1 Aedes en netwerken met andere corporaties
Met de landelijke branchevertegenwoordiger, Aedes, is regelmatig overleg gevoerd
over diverse volkshuisvestelijke onderwerpen, onder andere verduurzamingsbeleid
en het functioneren van de benchmark.
De directeur-bestuurder van Groen Wonen Vlist neemt deel aan een drietal
directeuren-netwerken, waaronder het samenwerkingsverband van
woningcorporaties in Zuid-Holland. Dergelijke netwerken zijn onmisbaar voor een
snelle uitwisseling van kennis en het delen van opgaven en dilemma's waarvoor
kleinere corporaties zich gesteld zien.

3.10

Betrekken van huurders b¡j beleid en beheer

3.10.1 Regionale geschillencommissie en Huurcommissie
Er is in 2017 één zaak bij de Regionale geschillencommissie aanhangig gemaakt. Een
huurder vond dat Groen Wonen Vlist in gebreke was gebleven bij het afhandelen van
een overlastklacht. Groen Wonen Vlist is in het gelijk gesteld.
Er zijn geen zaken bij de Huurcommissie gemeld.
3. 1 O. 2 H u u rdersveren ig i n g / Bewo ne rsp latform
In 2Ol7 is een nieuwe huurdersvereniging, Huurdersbelang HSV, opgericht. Hiermee

is structureel overleg gevoerd over verschillende onderwerpen, onder andere de
jaarlijkse huurverhoging, projecten, de kwaliteit van de dienstverlening en de
uitkomsten van de benchmark. Ook is zij actief betrokken geweest bij het proces
rond het komen van prestatieafspraken.

Daarnaast hebben we in ouderencomplexen koffie-ochtenden gehouden met als doel
van mensen te horen of ze naar tevredenheid wonen en op welke punten verbetering
mogelijk is. De bestuurder gaat elk jaar bij een aantal huurders op de koffie om een
nog beter beeld te krijgen wat er speelt bij bewoners, in buurten en in specifieke
complexen.
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3. 1O.3

Bewonerscommissie

Groen Wonen Vlist heeft één bewonerscommissie, de bewonerscommissie Lijsterhof.
Jaarlijks worden er twee overleggen gevoerd door Groen Wonen Vlist met een
bewonerscommissie. Eén in het voorjaar en één in het najaar. Voorafgaand aan het
voorjaarsoverleg wordt er een schouw uitgevoerd door de opzichter planmatig
onderhoud, de woonconsulent en een afgevaardigde van de bewonerscommissie.

Liisterhof
Helaas heeft

er dit jaar geen overleg plaatsgevonden

wegens medische

omstandigheden. Begin april heeft wel de schouw plaatsgevonden.

Amaliahof
We hebben afscheid genomen van de bewonerscommissie Amaliahof. Helaas was er
onvoldoende belangstelling om een nieuwe bewonerscommissie te starten. Gelukkig
heeft een van de bewoners zich beschikbaar gesteld als vast contactpersoon namens
de bewoners. Dat contact verloopt goed.

3.12 Financiën
Groen Wonen Vlist streeft ernaar om aan haar financiële verplichtingen op korte en
langere termijn te blijven kunnen voldoen en toegang te houden tot de
kapitaalmarkt.
De jaarlijkse meerjarenprognose is een belangrijk instrument om te toetsen of alle
voorgenomen activiteiten (nieuwbouw, renovatie en verkoop) haalbaar zijn op
financieel gebied.
Onze externe toezichthouders, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de
Woonautoriteit (ILT) toetsen jaarlijks of Groen Wonen Vlist aan de eisen voldoet. Ook
in 2017 is de beoordeling positief uitgevallen.

3.I2.1 Beleidsmatige beschouwing
Het financieel toekomstperspectief beoordelen we aan de hand van de intern
vastgestelde ratio's. Voor het boekjaar als ook de komende vijf jaar kan worden
vastgesteld dat de ontwikkeling binnen de gestelde kaders blijft.
Op grond van de nieuwe wonlngwet die sinds het jaar 2015 van kracht is de
jaarrekening opgesteld met de waardering van het vastgoed op basis van
marktwaarde in verhuurde staat. In de jaarrekening is naast de marktwaarde in
verhuurde staat ook de bedrijfswaarde opgenomen.

Marktwaarde versus bedriifswaarde
Het verschil bij de bepaling van de marktwaarde en de bedrijfswaarde is dat bij de
marktwaarde wordt uitgegaan van marktparameters (extern; handboek) terwijl bij
bedrijfswaarde wordt uitgegaan van het eigen beleid (intern).
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De marktwaarde 2017 is€120,7 miljoen, de bedrijfswaarde 2017 € 38,3 miljoen. Het
verschil van € 82 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door de onderstaande
afwijkende uitgangspunten :
. In de marktwaarde wordt er bij mutatie van uitgegaan dat de verhuureenheid
verkocht wordt, of opnieuw wordt verhuurd tegen de vaak hogere markthuur.
Bij de bedrijfswaarde worden geen verkoopopbrengsten ingerekend en wordt
de woning bij mutatie verhuurd tegen de beleidshuur.
. In de marktwaarde wordt aan het einde van de 1S-jaars kasstroomperiode
rekening gehouden met de zogenaamde exit-yield. Dit is in principe een
oneindige kasstroomreeks die contant wordt gemaakt.
¡ Er is dus sprake van een theoretische rest/eindwaarde. Bij de bedrijfswaarde
wordt rekening gehouden met de grondwaarde aan het einde van de
exploitatie, onder aftrek van kosten voor sloop van het vastgoed en uitplaatsing
van de huurders. Deze restwaarde is in het algemeen lager.
. Overige parameters: marktconforme versus beleidsmatige parameters. In de
bedrijfswaarde wordt uitgegaan van het eigen beleid ten aanzien van beheer,
verhuur en onderhoud.
. In de marktwaarde wordt, ongeacht de ouderdom van de verhuureenheid,
uitgegaan van een vaste exploitatieperiode van 15 jaar. In de bedrijfswaarde
kan deze exploitatie langer/korter zijn, afhankelijk van het geformuleerde
portefeu illebeleid.

Verloop markturaarde

'. € 1.000

Marktwaarde per 1 januari

120.367

Mutaties:

Voorraadmutaties

-654

Effect nieuwe regels handboek
Mutatie van de objectgegevens
M utatie waarderi ngsparameters

35
937
80
398

Marktwaarde per 31 december

12l¡.76.s

3.L2.2 Resultaat en financiële meerjarenprognose
De winst- en verliesrekening sluit in 2017 met een positief jaarresultaat (na
belastingen) van € 1,7 miljoen. Geraamd was in de begroting 20L7 een positief
jaarresultaat na belasting van € L,2 miljoen. Dit komt neer op een positief verschil
van €0,5 miljoen.

De belangrijkste afwijking t.o.v. begroting betreft:
o Lasten verhuur en beheeractiviteiten € O,2 miljoen positief.
o Lasten onderhoudsactiviteiten € 0,1 miljoen positief.
¡ Verkoopopbrengst € 0,1 miljoen negatief.
. Waardeveranderingen € 1,1 miljoen positief; nieuwe uitgangspunten voor het
waarderen voor het jaar 2Ol7.
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.

Belast¡ngen; als gevolg van mutatie latentie compensabele verliezen
€ 0,8 miljoen negatief.

3.12.3 Financiële positie Groen Wonen Vlist
In onze begroting en meerjarenprognose zijn de meest relevante financiële ratio's
opgenomen. Op grond van deze ratio's en de daarbij gestelde normen kan het
voorgenomen (financiële) beleid getoetst worden aan de interne normen.
De volgende financiële ratio's

r
.
.
.

zijn benoemd.
Rente dekkingsgraad (ICR); gestelde norm is > t,4.
Debt Service Coverage Ratio (DSCR); norm is > 1,0
Loan to value; gestelde norm is < 75o/o.
Solvabiliteit; gestelde norm is 15olo.

Rentedekkinosoraad (ICRì
De rentedekkingsgraad geeft de mate aan waarin Groen wonen Vlist uit de
operationele kasstroom (voor belastingen en rentebetalingen) aan haar
renteverplichtingen kan voldoen. De interne norm is op dit moment 1,4.
Rentedekkingsgraad (ICR)
Omschrijving
Operationele kasstroom exclusief rente, verkopen
Rentelasten

Rentedekkingsgraad (norm > 1,4)

*€

1.OOO

Begroot 2Ol7

2l¡t7

2.835

2.489

702

616

4,O4

4,O4

De rentedekkingsgraad voldoet ruimschoots aan de gestelde norm

Jaa

rverslag

20

1

7

Groen Wonen Vlist

26

Debt Service Coveraoe Ratio (DSCRì
Naast de rente dekkingsgraad wordt, voor het bepalen van het voldoen van
aflossingen op vreemd vermogen, de DSCR bepaald.
De DSCR geeft weer of de kasstromen voldoende zijn om, indien nodig, vervroegde
aflossingen op het vreemd vermogen te kunnen voldoen.
Met name de ICR en de DSCR zijn belangrijke ratio's voor de financiële beoordeling
met betrekking tot de operationele bedrijfsvoering.
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Omschrijving bedragen

Begroot 2O17

Operationele kasstroom exclusief rente
B: Rentelasten
B: Rentebaten
Aantal gewogen Vhe's primo jaar

2.835
702

Bij: werkelijk onderhoudskosten
: normatieve onderhoudskosten
A: Gecorriqeerde operationele kasstroom exclusief rente
Af

D: Restwaarde pr¡mo iaar (€ 5.000 per vhe)
E:Vreemd vermogen primo jaar

>

I,O

(A/(B+G)

2.489
616

9

3

1.038

1.038

L.387
727

1.156
727

3.495

2.9t4

5.t92

5.r92

1,9.734

20.048

F: Restant levensduur pr¡mo jaar
G: Theoretische aflossing (D-C)/E
DSCR

* € 1.000
Werkelijk 2Ol7

28

26

52r

57I

2,88

2,46

De kasstromen, rekening houdend met de aflossingsfictie, zijn in het verslagjaar
positief. De DSCR van 2,46 voldoet ruimschoots aan de gestelde norm.

Loan to value
Loan to Value geeft de verhouding aan tussen schuldrestant van de leningen en de
actuele waarde. Voor de actuele waarde wordt de bedrijfswaarde gehanteerd.
Loan to value
Omschrijving bedragen * € I.OOO
Schuldrestant leningen * €1000,Bedrijfswaarde * €1000,Loan to value (norm < 75)

Begroot 2O17

Werkelijk 2O17

20.582

L8.944
38.275

59.141
34,8o/o

49tïolo

De loan to value is t.o.v. van de begroting gestegen, de lagere bedrijfswaarde
veroorzaakt de stijging. Bedrijfswaarde is lager vanwege ingerekende kosten voor
duurzaamheidsingrepen. De loan to value voldoet nog ruimschoots aan de gestelde
norm.
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Solvabiliteit
Onder solvabiliteit wordt verstaan de mate waarin Groen Wonen Vlist op lange
termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Met de solvabiliteit wordt het eigen
vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen en
balanstotaal is gebaseerd op de waardering marktwaarde in verhuurde staat.
Solvablliteit
Omschrijving bedragen

* € 1.000
Werkelijk 2Ol7

Begroot 2O17

Eiqen vermoqen; overioe reserve
Balanstotaal

4L424

Solvabiliteit (norm > 15,O)

115.898

40.084
L26.225

35t74

31,76

De solvabiliteit voldoet ruimschoots aan de gestelde norm

Proonoses van onze financiële oositie

Voor de komende vijf jaar is de toekomstige verwachte financiële positie af te leiden
uit de laatst opgestelde en vastgestelde financiële meerjarenprognose. In deze
prognose is het meest actuele beleid vertaald naar financiële gegevens. Dit is
gebeurd op basis van de vastgestelde parameters. Cijfers in de tabel zijn gebaseerd
op de waardering op marktwaarde in verhuurde staat.
Financiële positie, prognose

norm

201a

2019

2020

20.21

20.22

Balans
Eiqen vermoqen (* €1.000)
Overiqe reserves (*€1.000)
Herwaarderi nqsreserve (*€1.000)

Vreemd vermogen (* €1.000)
Balanstotaal (*€1.000)

40.587

40.600

4t.4r2

67.439

65.729

66.347

42,L47
67.039

t9.759

23.448

22.r22

2t.oL2

20.656

128.360

130.396

r30.492

t30.770

131.868

3,6
3,2

3.6

3,4

3,2
3,3

46,t

2,9
3.5
44,1

83.5

83.9

42.762
67.881

Financiële kenqetallen
Rente dekkingsgraad (ICR)
Debt Service Coveraqe Ratio (DSCR)
Loan to value

Solvabiliteit o.b.v. markwaarde

(o/o)

> 1,4
> 1.0
<75
>20

47.9

53.7

3.1
3,2
49.7

84,2

81.5

82,6

Bron, Meerjarenprognoses 2Ot8 - 2026

Over onze financiële toekomst kunnen we positief zijn. Alle financiële kengetallen
ontwikkelen zich boven de gestelde normen. Met name de kasstromen (DSCR)
ontwikkelen zich positief. Voor het WSW is dit een belangrijke indicator voor het
verstrekken van borgstellingen op nieuwe financieringen. Het kunnen aantrekken van
financiering onder borgstelling van het WSW is belangrijk voor het realiseren van
toekomstige projecten.
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3.L2.4 Beheersin g risico's
Strategie
Wij hebben een meerjarig strategisch beleidsplan, dat elk jaar op actualiteitswaarde
getoetst wordt. Daarmee zijn we in staat om veranderingen in de markt en
regelgeving snel en flexibel te volgen.
De regelgeving rond Passend Toewijzen heeft ertoe geleid dat wij bij
(senioren)woningen bij nieuwe verhuring minder huur vragen dan de bepaalde
streefhuur. We begrenzen de huurverhoging of -verlaging tot de aftoppingsgrens.
De financiële effecten van dit beleid zijn binnen de door ons doorgerekende
scenario's op te vangen.
Als door dit noodzakelijk beleid op langere termijn veel woningen qua
toewijzingshuur naar de aftoppingsgrenzen tenderen, is het moeilijk uitlegbaar dat
woningen met verschillende kwaliteit dezelfde huurprijs hebben.

Wij zetten de komende jaren in op versnelde verduurzaming van het bezit. Daarvoor
zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld.
Op korte termijn (binnen 4 jaar) is er de wens om woningen naar een hoger'groen'
label te brengen; op lange termijn (2050) moet een groot deel van de voorraad
energieneutraal gemaakt worden. Wij zoeken naar een aanpak die voorkomt dat
binnen de korte termijn aanpak voorzieningen aangebracht worden die voor de lange
termijn aanpak ongedaan gemaakt moeten worden.
Wij zien een overheidsbeleid waarbij met name de sociale huursector aangesproken
wordt om (steeds sneller) te verduurzamen of complexen gasloos te maken. De
kosten van die investeringen zijn nauwelijks terug te verdienen. Het huidige
overheidsbeleid rond passend toewijzen laat dat niet toe.
Op de corporaties wordt een steeds groter beroep gedaan voor het huisvesten van
speciale doelgroepen; naast statushouders huisvesten wij in toenemende mate
mensen die uitstromen uit instellingen of mensen die vanwege stringentere
regelgeving nog niet toe zijn aan een plaats in een instelling (o.a. verwarde
personen), wij ervaren een toenemende druk op de organisatie, maar ook op de
woonomgeving, waardoor bepaalde buurten of complexen een negatiever imago
krijgen. Dit kan de verhuurbaarheid van buurten met veel sociale huurwoningen
beÏnvloeden.

Operationele risico's
De organisatie gebruikt verschillende besturingssystemen om de voortgang van de

werkzaamheden en de kwaliteit en uitvoering te bewaken.

In een controle-plan en in de procedures zelf is vastgelegd hoe de interne controle
plaatsvindt. Bij belangrijke processtappen wordt altijd het 4-ogen principe toegepast.
Regelmatig wordt er interne controle uitgevoerd op processen. Voortgang en
uitgaven worden bewaakt via de reguliere planning en controle cyclus. De weerslag
daarvan is te vinden in de viermaandsrapportage die met de Raad van
Commissarissen besproken wordt. De accountant voert jaarlijks een audit controle
uit.
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Het jaren geleden ingevoerde risicomanagement zorgt ervoor dat we voldoen aan

wet- en regelgeving, dat we processen beheersen, dat we adequater kunnen inspelen
op externe en interne ontwikkelingen, dat we beter prioriteiten stellen en keuzes
maken en dat we faalkosten en imagoschade terugdringen, door stelselmatig risico's
in kaart te brengen en passende beheersingsmaatregelen te nemen.
Alle belangrijke processen zijn vastgelegd in procedures. Die worden regelmatig
geëvalueerd en zo nodig aangepast. Bevoegdheden zijn vastgelegd in een
procuratieschema. Belangrijke momenten in processen zijn voorzien van controlemechanismen zoals 4-ogen-controles. Bepaalde processen zijn vrijwel geheel bij één
persoon ondergebracht. Dit is inherent aan een kleine organisatie. Wij zoeken naar
oplossingen (bijv. via collegiale controles) om meer controle te kunnen uitoefenen en
het risico van fraude te verkleinen.
Jaarlijks vinden steekproefsgewijze interne controles plaats om te beoordelen of de
vastgestelde procedures gevolgd worden.

Wij anticiperen op mogelijke uitval van medewerkers door het collegiaal delen van
kennis en door het zorgen voor achtervang vanuit collega's uit de buurt. Bij Groen
Wonen Vlist hebben de meeste medewerkers veel ervaring, opgedaan bij vorige
corporatie-werkgevers. Daardoor zijn we in staat processen kwalitatief goed uit te
voeren en nieuwe regelgeving adequaat te verwerken.

Financiële risico's
Wij gebruiken scenario's om vooraf een inschatting te maken van effecten van
bepaalde (te verwachten) overheidsmaatregelen. Daarop anticiperend voeren we een
financieel beleid met voldoende bufferruimte om veranderende of nieuwe overheidsmaatregelen op te vangen, zoals bijvoorbeeld het verder verhogen van de
verhuurdersheffing door de snelle stijging van de woZ-waarde van woningen.
De scenario's geven onverminderd een positief beeld te zien op alle ratio's,
kengetallen en wat betreft liquiditeit. Wel is de ruimte een belangrijk stuk verkleind
door de geplande extra investeringen in verduurzaming.
VPB Heffino
Er is een voorgenomen wetswijzing in voorbereiding omtrent de voorwaartse
verliesverrekening. Het voornemen is dat de periode wordt aangepast naar 5 jaar
vooruit; momenteel is dit nog 9 jaar vooruit. Risico is dat de fiscale verliezen niet
volledig gecompenseerd kunnen gaan worden met fiscale winsten. Er treedt dan
zogenaamde verliesverdamping plaats.
De risico's vanuit de financiële markten zijn op dit moment voor ons niet groot.
Integendeel, de huidige rentestanden bieden onze kansen om de gemiddelde
rentevoet over onze leningen aanzienlijk te verlagen, wat we gedaan hebben in 2017
bij het converteren van enkele grote leningen. Daarbij hebben we de gemiddelde
rentevoet terug kunnen brengen naar 3,10olo (2016 3,54o/o).
De gemeente hanteert inmiddels een generieke achtervang

bij het aantrekken van

leningen.

2017 hebben wij 4 panden verkocht, inclusief ons voormalig kantoorpand. Op zeer
kleine schaal, het zal gaan om een enkele woning per jaar, zetten wij verkoop door.

T.n
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Het gaat om woningen in een specifiek blok woningen in Vlist. Wij verwachten in die
kern op lange termijn een ontspannende markt voor sociale huurwoningen.

Wij nemen de te verwachten (te realiseren) huurstijging voorzichtig in onze
begroting en meerjarenprognoses op, zodat de kans op realisatie groot is.
We hebben de komende jaren geen grote opgave meer voor wat betreft grootonderhoud aan woningen. Wel worden in 2018 en 2019 nog enkele complexen
aangepakt.
In 2018 gaan we starten met een inhaalslag op het gebied van verduurzamen.
De omvang van de investeringen zal altijd binnen onze financiële ruimte blijven

Bij het uitvoeren van grote projecten bestaat het risico van budgetoverschrijding.
Door een goed voorbereide en volledige aanbesteding of door goede samenwerking
in bouwteamverband proberen wij onduidelijkheden met kans op meerwerk te
voorkomen. Het project groot-onderhoud Zwarteweg/Leeuwerikstraat is daar een
voorbeeld van.
Overigens wordt het wel of niet uitvoeren van projecten getoetst aan het
investeringsstatuut en worden projecten fasegewijs ter goedkeuring aan de Raad van
Commissarissen voorgelegd.
We laten grote projecten vooraf door een externe partij toetsen op volledigheid,
procesafspraken en financiële uitgangspunten.

Bij het afsluiten of oversluiten van leningen of andere zaken op het gebied van
treasury maken wij gebruik van de diensten van Thesor, een bureau dat op dat
gebied gespecialiseerd is.

Financiële verslaglegg¡ng
Ons primair administratief systeem is ondergebracht bij NCCW. Dat betekent dat
onze belangrijkste databestanden niet gevoelig zijn voor uitval (bijv, door brand).
Voor onze kantoorautomatiseringsbestanden maken we ook externe backups
(dagelijks). De kans op bestandsverlies is dus minimaal. Elk systeem kan gehackt
worden; door onze interne controles is de kans op ontdekken van veranderingen
groot en kunnen we snel teruggrijpen op oude bestanden. Betalingen lopen via 3
personen en via de systemen van onze huisbanken, daar kunnen hackers via onze
systemen niet bijkomen.
Mocht hardware door brand niet meer te gebruiken zijn, dan kunnen wij uitwijken.

Juridische/fiscale risico's
Groen Wonen Vlist is geen verbindingen of overeenkomsten aangegaan (behoudens
reguliere onderhoudscontracten of -opdrachten) waaruit enig risico volgt. Voor
fiscale zaken en voor de fiscale jaarrekening laten wij ons begeleiden door fiscale
experts van BDO, om het risico van onverwachte (na)heffingen te voorkomen.
Er lopen op dit moment geen juridische kwesties.
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3.12.5 Financieren en beleggen
Het gemiddelde rentepercentage van de totale leningenportefeuille in 2OL7 is 3,10olo
(2016 3,54o/o). Per einde verslagjaar bestaat er geen rekeningcourant
kredietfaciliteit. Er zijn geen investeringen en beleggingen in het buitenland gedaan.
Ook heeft er geen financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen conform MG
2005-04 plaatsgevonden.

3.L2.6 Verbindingen
fn 20L7 is Groen Wonen Vlist geen verbinding aangegaan.In 2017 zijn geen
onroerende zaken die in eigendom zijn bezwaard.
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4.

Organisatie

4.L

Missie en profiel

ïn

2O14 is door het bestuur de strategische visie vastgesteld en door de Raad van
Commissarissen goedgekeurd.

De missie is:
Groen Wonen Vlist zet zích in om mensen die beperkte mogelijkheden hebben
(om het zelf voor elkaar te krijgen) voldoende kans te bieden op goede
huisvesting en prettig wonen binnen de gemeente Krimpenerwaardl. Wij hebben
daarbij nadrukkelijk ook oog voor kwaliteit, comfort, het milieu en
duurzaamheid. Wij willen vanuit onze lokale betrokkenheid kernen en dorpen
binnen de gemeente vitaal en leefbaar houden. Daartoe nemen wij initiatieven
en gaan wij een nauwe samenwerking aan met de mensent de gemeente en
andere partijen die daarin een bijdrage kunnen en willen leveren.
We hebben ons de volgende doelen gesteld:
1. Het verhuren van goede, passende en betaalbare woningen aan mensen met
een laag inkomen.
2. Het zorgen voor voldoende woningen met een goede (basis)kwaliteit die
tegemoetkomen aan de woonwensen en -behoeften van onze doelgroep.
Hierbij hebben we ook aandacht voor het behouden van aantrekkelijke
woonmilieus, En we zorgen voor signaleren en zo mogelijk oplossen van
knelpunten in het wonen van onze huurders.
3. Het voeren van een goede dialoog met onze omgeving; huurders,
huurdersorganisaties, de gemeente, professionele partijen,
vrijwilligersorganisaties etc. over onze doelen en activiteiten.
4. Het effectief bereiken van onze (strategische) doelen tegen lage
bed rijfskosten.

Terugkijkend zijn we van mening dat we deze doelen bereikt hebben. Op het gebied
van verduurzaming hebben we nog wel een slag te maken.
De strategische visie is vertaald naar concrete jaarplannen, die evenals

beleidsplannen en jaarplannen worden besproken met de gemeente, de
huurdersvereniging en andere partijen.

4.2

Governancecode

Groen Wonen Vlist leeft de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties na.
De Raad van Commissarissen volgt de voortgang van de afgesproken doelen en van
de reguliere processen aan de hand van een viermaandelijkse rapportage. Intern
wordt gewerkt met week- en maandrapportages en afstemmingen.
In 2015 is een visitatie uitgevoerd.
1

Met name in de dorpen Haastrecht, Stotwijk en Vtist
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Er is een integriteitscode en een klokkenluidersregeling vastgesteld. Ook andere
belangrijke zaken als een reglement van de Raad van Commissarissen en een
treasurystatuut en -beleid zijn aanwezig.

4.3

Stakeholders

Groen Wonen Vlist heeft de volgende belanghebbenden met betrekking tot de
maatschappelijke en volkshuisvestelijke missie en doelstellingen benoemd :

o
o
.
.

De huurders, huurdersvereniging Huurdersbelang HSV en de huurders
vertegenwoord gende orga n isaties.
De gemeente Krimpenerwaard in al haar geledingen.
Professionele organisaties die actief zijn op het gebied van wonen (en ook
zorg) zoals Vierstroom, Zorgpartners en Gemiva.
Lokale organisaties zoals het SWOB/V, Dorpsvereniging Vlist,
Dienstencentrum en vrijwilligersorganisaties.
i

Met de wethouder is periodiek formeel bestuurlijk overleg gevoerd

Wij kiezen ervoor om met de stakeholders 1 op 1-contacten te onderhouden.

4.4

Bestuur

Het bestuur bestaat uit één persoon, de heer ir. J.F.G. Reniers, die tevens de functie
van directeur heeft. Met hem is een arbeidscontract voor onbepaalde tijd aangegaan
De bestuurlijke aanstelling is op 4 juni 2015 met vier jaar verlengd.
De bestuurder is onafhankelijk en heeft geen leningen en of garanties verkregen van
Groen Wonen Vlist.
De bestuurder heeft de volgende nevenfuncties.
r Bestuurslid bij SWOB/V (= Stichting Welzijn en Ondersteuning
Bergambacht/Vlist)
¡ Bestuurslid bij SUN (Stichting Urgente Noden) in de Krimpenerwaard
. Penningmeester bij Oliveo Handbal te Pijnacker
Geen van deze functies geeft een ongewenste vermenging van belangen met Groen
Wonen Vlist.

Het bestuur van woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist verklaart hierbij dat
uitsluitend volkshuisvestelijke en maatschappelijke werkzaamheden zijn verricht en
dat middelen zijn aangewend in het belang van de volkshuisvesting in de gemeente,
conform de uitgangspunten van het Bbsh.
Het bestuur is belast met het besturen van de woningcorporatie, hetgeen onder meer
inhoudt dat het bestuur verantwoordelijk is voor:
. De realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie.
. De strategie.
o De financiering.
¡ Het beleid,
o De resultatenontwikkeling.
. Het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie.

Jaarverslag 2017

Groen Wonen Vlist

34

Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het
bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de
woningcorporatie in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke
doelstelling, en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de
woningcorporatie betrokkenen af. Het bestuur verschaft de Raad van
Commissarissen tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van
de Raad van Commissarissen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en
regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van
de woningcorporatie. Het bestuur rapporteert hierover aan de Raad van
Commissarissen en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met
de Raad van Commissarissen.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in de
statuten omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het bestuursreglement.
Een aantal besluiten van de bestuurder is onderworpen aan de voorafgaande
goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Belangrijke bestuursbesluiten in 2OL7 waren o.a.:
. Het vaststellen van het huur(verhogings)beleid.
. Besluiten volgend uit de jaarbegroting.
o Het realiseren van 14 energie-neutrale woningen in het plan Bovenkerk te
Stolwijk.
Waar dat statutair noodzakelijk was is voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Commissarissen verkregen.

4,5

De vereniging

telt per 31 december 20t7 3O3leden (was 314), 282 leden zijn ook
huurder, 21 leden zijn geen huurder van Groen Wonen Vlist. Er wordt jaarlijks een
contributie van € 5,- gevraagd.
De vereniging

De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd gehouden op 13

juni 2017.

De volgende zaken zijn aan de orde gekomen:

o
.
.
.
.

Landelijke ontwikkelingen.
Terugblik op 2016 en speerpunten 20]-7.
Goedkeuring van de Jaarrekening van Groen Wonen Vlist
Vaststellen verslag ALV 2016.
Vaststelling contributie 2017.
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4.6

Werkorganisatie

De organisatie kent een platte structuur met één leidinggevende
u rder) met daa ronder een aa nta I (va k) medewerkers :
1 opzichter planmatig onderhoud en grote mutaties (36 uur).
1 coördinator front-office en Vve-beheer (36 uur).
1 woonconsulent voor verhuur en bewonerszaken (24 uur).
1 senior medewerker financiële administratie (36 uur).
1 medewerker financiële administratie (24 uur).
1 directiesecretaresse/medewerker communicatie (24 uur).
Het aantal FTE's komt uit op 5,8. Voor ondersteuning op de gebieden
personeelszaken en juridische zaken is beroep gedaan op externe bedrijven.

(d i recteu r/bestu

.
.
.
¡
o
.

Per 1 november is een nieuwe opzichter gestart voor 36 uur,
Op tijdelijke basis is een medewerker front-office werkzaam voor 20 uur. Zij valt
onder een gemeentelijke regeling voor herintreders. Daarnaast is voor een half jaar
een kwaliteitsmedewerkster aangesteld (het contract voor vervanging van de
d i rectiesecreta resse/medewe rker com m u n icatie i s verlen gd ) . Zij gaat zich
bezighouden met het meten/verbeteren van de kwaliteit van de
dienstverleningsprocessen, maar ook met de instelling van de woonadviseur, de
nieuwe website, invoering van de AVG-regelgeving e.a.

Er zijn geen verbindingen of nevenstructuren. Met de corporaties uit de
Krimpenerwaard wordt middels een Federatie samengewerkt op het gebied van
woon ru i mteverdel ing en visieontwi kkeling.

4.7

Uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de
volkshuisvesting

In dit verslag heeft het bestuur verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid.
Zij verklaart hierbij dat zij op deze wijze invulling heeft gegeven aan het
uitgangspunt'uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting'
conform artikel 11van het Bbsh en dat de middelen van de vereniging in het
verslagjaar conform artikel 26 van het Bbsh uitsluitend zijn en zullen worden besteed
in het belang van de volkshuisvesting.
Haastrecht, 9 mei 2018
Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist

Ir. J.F.G. Reniers directeur-bestuurder
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5. Inhoudsopgave jaarrekening 2OL7

.
.
o
.
.
o
.
.
.
.
o
.
.
.

Jaa

Kengetallen

3B

Balans
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Winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Grondslagen voor de waardering
Grondslagen voor bepaling resultaat
Grondslagenvoorkasstroomoverzicht
Toelichting op de activa
Toelichting op de passiva
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Gebeurtenissen na balansdatum
Toelichting op de winst- en verliesrekening
Overige gegevens
Controleverklaring van de accountant

47
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43
51

54
55

66
70

7I
72
81
B2
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20L7

KEITGEfALLEN

1.

2.
3-

4.
5.
6.

Vooroorlogse wonlngen
Na-oorlogse woningen
Woningen ¡n aãnbouw

2,

L
4.
5.
6.
7,

1,
2.
3,
4,

2014

20t3

16

16

t6

r6

16

1014
0
1030
43
z

1014
0
1030
43

997
0
1013
43

2

2

1010
0
1026
43
2

1078

1061

1074

107
351
60
465

136

0

Gar¿9es/p¿rkeerpla atsen
Sedr¡Jfsrulmten
MaatschappelUk

2015

1010

1026
43
1

31333
t07l
1078
rc1)

Kwalltelt van dê wonlngcn (per wonlng
1.

2016

r23

Kosten reparat¡ænderhoud
Kosten mutðtleonderhoud
Kosten dyrì¿m¡sch onderhoud
Kosten planmatlg onderhoud
Ondertroudskosten met verbetering
To€gerekende organisâtle kosten
Totâðl kosten onderhoud

126
366
76
239
306
72
.186

378
101

387
5
82
1.o77

Hct Yêrhuran van ¡Yon¡ngGn
Gemlddelde huurverhoglng per 1 juli
Aanlalwonlngmutaties
Huurachterstand u¡tgedrukt ¡n een percentage van de bruto-Jð¿rhuur
Huurderylnq ultgedrukt in een percentage van de netto jaarhuur

0,44

o,7r

54
0,72
0,70

63
o,73
0,73

3l,E

84
1.066

135

247
136

98
616

1.611

984

1.994

7,47
76
0,87

4,49
67

4,52

0,66

0,46

1,36

0,64
0,99

30,6
30,6
1,8

31,3

22,9
3,4

t,t

46,5
46,8
3,8
34,9

67

Fln!nclëlG Gontlnultc¡t

,.
2,
3.

4,
5.

6,
7,

Solvabll¡teit
Weerstðndsvermogen
L¡qu¡ditelt (cunent ratio)
RentaÞllítelt eígeñ vcrmogen
Rentabilltelt vreemd vermogen
Rentabllltelt totaâl vermogen
Operat¡onele kasstroom per vhe

Ealans
1.

2.
3.

4.

3,r
1,8
2.3 19

Elgen vermogen
Heffiaarderingsreserue
Länglopende schulden
Materiële vôste activa ln exploitôtie

3.

Bruto-Jaarhuur
Over¡0e þedrijfsopbrengsten
Lasten onderhoud

4.

Jôaresultaat

2.

1,8
1,8
4,1

7,6
2.096

3

r,3
1,1
3,5
1,0

2.062

4,1
18,3
1.584

35,9
35.9
2,8

20,0
4,3
9,9
2. 7L7

(por wonlng r 6 1,

Whst- & Vcrllcsrekenlng (Þer wonlng
1.

3

tt.24t

18.433

29.542

r8.607
26.765

5.900
34
1.066
379

5,743

5.408

63
984
5.939

68
1.994

35.804

34.049

r8,3

6t2,6

24,1
141,8

2,3
6,5

16.2L9
300,5
53,8
105,1

37.438

1t7.704

63.925
r9.465
I r6.861

6.218

6.146

91

47
1.186
8.586

18.162

'

17.O25

39.068

æ.396

35.603
57.583
18.715
105.804

C 1)

L.O77

1.604

2.243

Algcmcen
1.

2,

3.
4.
5.

Algemene bedrufsresetre e¡nde boekjaôr per verhuureenheld
Al9€mene bedr¡jkeserve elnde boekJðar ln een percentage van de huren
Jaarresultððt ln een percentðge van het eigen vefmog€n begin boekJåar
Jaaresultaat ln een percentage van de netto-Jaarhuur
Personeelsbezettlng einde Þoekjôðr (FTE's)
a, technlsch
þ. adminlstrat¡ef

¡)

37.357
637,1
4,3
26,2
2,4
4,7

6

10.418
205,3

24,9
42,2

1,E

2,O

2,O

2,4

4,O

4,0

4,7

4,7

ClJters 2015 na stelselwrjztglng
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IAUTI{S

per

3l

december (na voorgestelde resultaatbestemmh,g)

2lJt7

2016

t20.t47.299
30?.t12

rL7.696.249
2.420.454

Ref

ACTIVA
Eedragen in euro's

vastc åcllvt
Vãstooedbelegolngen

I
Dâeb vastgoed ¡n exploitat¡e
Daeb vastgoed ln exploltatie maôtschappeliJk
Niet Daeb vastgoed ln exploltatle
N¡et Daeb vastgoed in explolta¡te, niet woningen
VasÈgo€d ln ontwlkkeling bestemd voor eigen exploltatte

1.1

L,2
1.3
1.4
1.5

ïot¡ll vrtt9o.db.l.Og¡ng.n

Materlele vaste actlva
Onroerende en roerende zaken ten dlenstè vân erploitaue

o

0

110.OOO

122.061.192

250.000
68.033
120.434.736

185.156

195.1 13

r.963.t62
1.963.t62

3.286.435
3.286.435

12r.21o.210

t2t.9t6.2U

3.1

0

447.OOO

3.2
3.3

ts.22a

32.O2r

o

0

3.4

to.o39

3.5

rtll.726

8.067
82.382

rto.009

t22.470

l.E3¡1.524

t.427.372

2.O!,4.533

1.996.842

t26.224.71t

125.913.126

r.296.7t1

1,6

Flnandële vastê ectiva
Latente bel.stingYorder¡ng

2

2.t

Totrel flnanc¡clc Y.3ta actlv!

Som

d.r vrtta ¡ctlva

Vlott ndc act¡v!
Lhaftadeo
vastgo€d bôstomd voor v€rkoop

3

Vorderlnoen

- Huurdeblt€uren
- Selastingen
- Oyerlge vorderlngen
Overlopende actlva
Subtotaal vorderlngen

Llqulde mlddelen

4

Totall ulott ndcåct¡Y!
Totr!1

¡\¡\l(iiil: Ii KIN(
DO[:l t,l;.]t]t:N
\bi'stc..gerr ¿r('(r('Ìt

lt I tì

ìS-

nls

cll ¿ìdVisLlr.lì':i 13. \,'.
llcholplrcl lrii vct'l< liu,ìrir:
afgegeven
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2017

2016

66.069.921
3E.662,487

65,843,000

r.421,67e
333.389

2.3L3,607
336.153

106.¡r87.476

104.740.210

rt.634.643

20.044.472

1t.634.6r3

20.048.472

8.1
8.2
8.3

309.292
311.753

483.198

r21.948

8.4

t.148

8.5

351.4E4

59.244
6.455
431.325

1.102.625

L.L24.443

t26.224.r43

125.913.r26

Ref,

PASS¡VA
Beclragen ln euro's

Elg€n vermogên

Herwaårder¡ngsreserve
Overige reserves
Resultððt boekjaar overige reserve
Vercnigingsreserve

5.1.

5.2
5.3

5,4

Subtotaat eigen vermqen

Langlopcnde cchuldan
Leningen kred¡etinstelllngen

7

7.t

Su btotea I la n9 topende schu lden

Kortlopend€ ¡chuld6n

osslngsverplichting langlopende schulden
Schulden aan leveranclers
B€lastlngen ên premles soclafe vezekeringen
Schulden ter zake pens¡oenen
Overlopendê passiva
Afl

Su btotaa I kordopende sch uld e n

Tot

¡l

36,247.45r

I

r44.225

OOR \V,'\¡\

Iì. ¡. i

ir lì K I N( ì S-

D()Et-ì:l:.1ìlliN

\rcrstcgcrr

¿ìc(('ìu lt t¿uìl s

çlt AdyisC!¡.:; l].V.
Bchorcnci bìi vcllil¡t'ius
argegeverr
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WINST- & VERLIESREKENING, funct¡oneel model
Bedragen in euro's

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontrðcten
Låsten verhuur en beheeracUvlteiten
Lasten onderhoudsactivitelten
Overlge dlrecte ope¡atlonele lasten exploltatie bezit

Ref

20t7

2016

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

6,29t.272

6.236.641
94.055

88.735

Netto resultaät explo¡tat¡e vastgoed po¡t fGullle

Verkoopopbrengst vastgoed portefeuille

-86.269
-636.759
-1.156.103
-1.279.2L3

-L.276.A67
-1.164.545

3.221.664

3.206.386

29.362
29.362

0

9.7

Netto g€rêallseerd resu¡taet verkoop yartg06dportefeullle
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeullle
Niet gereallseerde waardeveranderingen vðstgoedportefeu¡lle
Nlet gereallseerde waardeveranderlngen vastgoedportefeullle
bestemd voor verkoop

9.8
9.9
9.

0

o

0

44L347

7.359.331

o

108.830
7.468.161

r0

Waardcvcr¡nderlngen v.¡tgoedportefeulllÊ

-9 1.604
-59 1.294

44L.347

Opbrengst overlge activltelten
Kosten overlge actlvltelten

9,11
9.L2

93.310

48.O4L

-79.t7L

-52.143

14.140

-4.to2

Nctto re¡ultart overlge rctlv¡te¡ten
OvGrlgc organ¡satlekostsn

9.13

-12(l.O63

-119,430

Lcefbaarhcld

9,14

-4.714

-3.907

Andere rentebaten en soortgeliJke opbrengsten
Andere rentelasten en soortgeluke kosten

9.15
9.16

2.740
-516.106
-613.366

5.813
-716.885

2.96E.409

9.836.O37

-'-.322.373

-992.808

1.645.336

4.u3.229

o

0

o
o

0

9aldo f¡nânclele baten ên lârten
RESULTAAT UTT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefenlng

9.L7

-7rL.O72

Resultaat deelnemingen
RESULTAAT UIT GEWON E BEDRIJFSUITOEFÊNING

NA BEI.ASTINGEN

Bultengewone baten
Buitengewone lasten
Belastlngen bultengewoon resultaat

0

BUITEI'IGEWOON RESULTAAT NA BEI-ASTINGEN

0

|

RESULTAAT NA BEI.ASTINGEN

RG¡ult

rt bcttcmmlng:

Rercn c

2.313.607

''ázt.67A

()()tì

\\/.,\

¡li!t3rz.eso

D()l:
\/ct'st

ç-.

_t-{ç

8,&43.229

lt

¿ì

(_'c( } u I I I ir n I :;

crr aclviscttt's ii. \/.
Behor-cn<l
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laarrekenlng 2Ot7
* € 1.000

Kasstroomoverzlcht volgcns de direete methode
2017
Operatlonele activitelten
Ontvanasten
Huurontvangsten
Vergoed¡ngen

Overheidsontvangsten
Overige bedr¡jfsontva ngsten
Rente ontvangsten

Saldo lnkomcnde kasstroom

2016

6.326

6.282

103
0
25

94

5

0
16
18

6.460

6,410

U¡tqaven

Erfpacht
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensloenlasten

Onderhoudsultgaven
Overlge bedriJfsuitgaven
Renteultgaven
Sector speclfleke heffing

0

-34r

-t.252

-862

-853

-676
-901
-7

Leefbaarheid

Vennootschapsbelastlng

0

Saldo ultgaande kesstroom
KASSTROO}I OPERATION EI.E ACTIVITEITEN
(

0

-363
-58
-61
1 .043

-52

-78
-738
-837
-1
0

-3.97t

-4.153

2.449

2.2|57

723
0
o

0

-448

-L46
-3.012

Dæ) ¡nvest€rin gsactlvltcltcn

MVA inkomende kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen
Verkoopontvangsten grond
Verkooponwangsten
(des) lnvesteringsactivltelten overig
Saldo lnkomende ka¡stloom MYA

0
0

MVA u¡toaande kasstroom

Nieuwbouw huunronlngen
Verbeteri ngen huurwoni ngen

770

Aankoop huurwonlngen
Sloopultgaven
Externe verkoopkosten

0
0

0

-495

-3.164

OnWangsten overige
U¡tgaven overíge

0

Saldo ln- uitgaande kasstroom FVA

0

0
0

o

0

3.500

1.260

¿tO8

-71

1 .427

I .835

1.498
L.427

408

-7L

æ

Saldo ultgaande kasstroom ltlVA
SATDO IN-UTTGAANDE KASSTROOTi üVA

00

0

FTA

Flnanclerlngsacllvltelten
Nleuwe leningen
Aflossing lenlngen

Kasstroom uit

fi

I ,\i\l

I)(-)ill.i,ilritl:N

Hutet¡e liquldc

\/Cl's1Cgr:l l it(.'r,(r!t

iì

llt nl

çn nclvisc:r¡r'r Iì.\'.

Bchcr¡'crrcl lri.l vcrl, I trrirr¡-..

Liquide middelen primo
Liquide middelen ultimo

Jaarmutatie
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Grondslagen van waardering in de jaarrekening
Regelgeving
De toegelaten instelling heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld met inachtneming
van artikel 35 van de Woningwet. Het eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van
BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet
zijn tevens het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van toepassing.
Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector ("WNT") en de door de Raad voor de Jaaruerslaggeving
uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645'Toegelaten Instellingen
Volkshuísvestíng (herzien 2016) in het bíjzonder. De jaarrekening is opgemaakt op 14
mei 2018.
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2van de Woningwet
na de eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van
het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats
tegen de marktwaarde, die overeenkomstíg artikel 14 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die ls opgenomen in
bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ('Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde'. Groen Wonen Vlist hanteert voor het merendeel
van haar onroerende zaken in exploitatie) de basisversie van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op
portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatlg
bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken, Als gevolg hieruan bestaat het
risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de
actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zljn gekomen.

Schattingswfzlglngen
In het kader van de bepaling marktwaarde zijn schattingswijzigingen doorgevoerd. Deze
zijn nader uiteengezet in de toelichting op de marktwaarde vastgoedbeleggingen onder
punt l, toelichting balans van deze jaarrekening.

Stelselwijziglngen
In de jaarrekening 2017 is de volgende stelstelwijzigíng toegepast.

!*

Ranoschikken van posten volgens de functionele indeling

Voor de winst-en-verliesrekening is de functionele opstelling verplicht gesteld. Door de
Autoriteit woningcorporatles is een handleiding functionele indeling beschikbaar gesteld.
Groen Wonen Vlist volgt de hierin opgenomen richtlijnen voor het opstellen van haar
winst-en-verliesrekening. In de handleiding 2Ol7 hebben wijzigingen in de toerekening
van overhead plaatsgevonden. Door de geactualiseerde grondslagen (de handleiding
functionele indeling 2Ot7) voor de presentatie (dit omvat het groeperen, samenvoegen,
ontleden en rangschlkken van posten) heeft Groen Wonen Vlist de aanpassing verwerkt
als stelselwijziging.
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De belangrijkste wijzigingen in het rangschikken van de posten zijn in het onderstaand
overzicht opgenomen. De herrubricering betreft een bedrag van € 1.158.723 is van
lasten verhuur en beheeractiviteiten naar overige directe operationele lasten exploitatie
bezit verplaatst. Verder is de mutatie voorziening dubieuze debiteuren , € -7 verplaatst
van overige directe operationele lasten exploitatie bezit naar kosten overige activiteiten;
voor de post waardeveranderingen is een wijziging doorgevoerd van € 926.381.

Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Overige directe operationele lasten exDloltatie bez¡t
Kosten overiqe activ¡teiten
Overige waardeveranderlngen vastgoed portefeu i lle
Nlet gerea liseerde waardeveranderlngen
vastqoedoortefeuille

Totaal

-t.Lsa.723

59L.294
1.164.546
52.143

826.381

158.730
-7
-826.381

6.532.950

826.381

7.359.331

o

9.167.3t4

L.750.017
5.816
52.1 50

9.t67.3t4

Betreft

1,

0

Bedrao

Verhuurdersheffing
Belastinqen exDloitatie
Verzekerlngen
Bijdrage AW

829.916
300.534

t2.738
6.062
9.472

Aedes

Totr!l

1.l,a8.72?

Mutatlg voorzlenlng dub deblteuren

Totaal

.,

Mutatle vooalenlns dub deblteuren

Toûrel

-7

Waardeveranderlngen vla overiqe naserves

Totrrl

426.38r

De wijziging van het rangschikken van de posten heeft geen impact op het vermogen en resultaat,

Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
vormt het bestuur zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en
schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal a¡s 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
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Vastgoedbeleggingen
Classlficatie en kwalificatie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en
niet-DAEB (commercieel) vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking
van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor
toegelaten i nstell ingen.
Op grond van deze criteria omvat het sociaal vastgoed de woningen met een huurprijs tot
aan de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk
vastgoed en het overige sociale vastgoed.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend (BOG) goed dat wordt verhuurd aan
maatschappelijke organisaties, waarond er zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele
instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is
opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009.
Het commercieel vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met
een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het
bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige
commercieel vastgoed.
Complexindeling
Het sociaal vastgoed en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar
waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden,
dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed,
bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat
kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als een
aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperlode. Alle verhuureenheden
van de toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een
afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex
bestaat uit sociaal en commercieel vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van
het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het sociaal
vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend.
Waardering bij eerste verwerking sociaal en commercieel vastgoed
Bij de eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie en het commercieel
vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprljs omvat de
verkrijg i ngs- of vervaa rd igi ngspriJs, inclusief transactiekosten m nus eventuele
investeringssu bsid ies.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald aan de hand van de som van de
bestede externe kosten en de hieraan direct toerekenbare kosten.
I

De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat
verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëlndigd.

Waardering na eerste verwerking
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 l¡d 2 van de Woningwet
na de eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van
het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats
tegen de marktwaarde.
Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen
marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de
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Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ("Handboek modelmatig
waarderen ma rktwaarde").

Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar
de volgende categor¡eën :
- Woongelegenheden
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG)
Parkeergelegenheden
- Intramuraal zorgvastgoed
Groen Wonen Vlist hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde voor woongelegenheden, MOG, parkeergelegenheden en intramuraal
zorgvastgoed.
Voor BOG hanteert Groen Wonen Vlist verplicht de full versie van het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt
dan 5olo van de totale huursom van de niet-DAEB tak.

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario
onderscheiden.
De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen, Het handboek volgt de netto
contante waarde methode, de DCF-methode. via de DCF-methode worden de
toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan
de hand van een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte
opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt
verondersteld dat de jaarbedragen medlo het jaar ontvangen, respectievelijk betaald
worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed
uitgevoerd voor een exploitatieperiode van 15 jaan
De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij

woongelegenheden en parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario's:
enerzíjds op basis van het doorexploiteerscenarlo en anderzijds op basis van het
ultpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal vastgoed is alleen het
doorexploiteerscenario van toepassing.

- vermeerdering van de
marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winst enverliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. De waardevermindering
of - vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat
ve ra ntwoo rd a ls " N iet- g erea I iseerde waa rdevera nd erl ngen".
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of

Uitgaven na eerste verwerking
Ultgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en
commercieel vastgoed, die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden
geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van
het complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief
verwerkt als een waardevermindering of - vermeerdering en in het resultaat verantwoord
a ls " Niet-gerea I iseerde waardeveranderi ngen.
Herwaarderingsreserue
Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie
opnieuw bepaald. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde
worden verantwoord in de wlnst-en-verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen de
marktwaarde van het waarderingscomplex en de initiële verkrijgings- of
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vervaardigingspr¡js, zonder rekening te houden met enige afschrijving of
waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het
eigen vermogen benadrukt voor de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het
eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.
Afschrijvingen
Op de onroerende zaken in exploitatíe gewaardeerd op marktwaarde wordt niet
afgeschreven.
Buitengebruikstelling als gevolg van sloop
Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31
december van het boekjaar een ook voor een derde, onherroepelijke verplichting tot
sloop van toepassíng is, wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden. De
sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor elgen exploltatie
Vastgoed

Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande
complexen (woníngverbetering, herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder
uitgaven na eerste verwerking hlervoor). De waardering bij eerste verwerking is tegen de
kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijglngs- of vervaardigingsprijs), rekening houdend
met eígen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare kosten.
De waarderlng na eerste verwerking van het vastgoed ln ontwikkeling is tegen de
verkrijgings- of vervaardigingspriJs dan wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde

wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames
zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie onder Waardcrlng na ccrstc
verwerking.
Indien gerede twiJfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden,
wordt het vastgoed tegen de lagere marktwaarde van het project in het bestaande
ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat
verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan weljuridische
investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercleel vastgoed ln ontwikkeling,
waarbíj de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de marktwaarde, wordt het
verschll eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het
resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en
herstructureringen. De afiruaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het
resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoed portefeui lle.
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Grondposities
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op
(her)ontwikkeling van huur- en koopprojecten. Aangezien nog geen inzicht bestaat in
aard, omvang en samenstelling van deze projecten worden de grondposities beschouwd
als vastgoedbelegg ingen.
De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en
bijkomende kosten. Na eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de
kostprijs of lagere marktwaarde, welke de huidige markwerhoudingen omtrent de
verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De veranderingen in de

marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder de post Overige
waardeveranderingen.

Materlële vaste aetiva
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploltatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd
tegen de kostprijs (verkriJgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele
investeringssubsidies, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve
bijzondere waardevermi nderingsverliezen.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend

met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode,
gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze
wijzigingen als een schattingswijziging verantwoord.
Buiten gebrulk gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de Iagere opbrengstwaarde. De
onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden niet langer in de
balans opgenomen na vervreemding of op nihil gewaardeerd wanneer geen toekomstige
prestatíe-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.

Flnanclële actlva
Overlge flnanclële vaste actlva
Latente belasti ngvorderi ngen
Voor de waarderlng en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar
de afzonderlijke paragraaf Belastingen.

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Dit betreft opgeleverde nieuwbouwwonlngen en teruggekochte woningen uit hoofde van
een terugkoopplicht, bestemd voor verkoop.
De waarderlng van de opgeleverde nieuwbouwwoningen is tegen vervaardigingsprijs en
daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde. De waardering
van de teruggekochte woningen met een terugkoopplicht is op moment van verkrijging
tegen de marktwaarde na aftrek van de contractuele korting, hetgeen tevens de
verkrijgingsprijs is voor de waardering als voorraad, en na eerste verwerking rekening
houdend met de lagere opbrengstwaarde.
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De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van
taxatíes dan wel recente verkooptransacties van referentiewoningen onder aftrek van
kosten voor verkoop.

Hieronder is verder begrepen het commercieel vastgoed in exploitatie, geherclassificeerd
als vastgoed bestemd voor verkoop. Bij eerste verwerking (i.c. moment van
herclassificatie) en na eerste verwerking is de waardering tegen de kostprijs
(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrljvingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen als gevolg van de lagere reële
waarde (i.c. geschatte marktwaarde).

Vlottende vorderlngen
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de

handelsportefeuílle, worden biJ eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
vermeerderd met transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Llquide mlddelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen
en wissels en cheques. Liquide middelen worden gewaardeerd op basis van nominale
waarde. Deposlto's worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite - zij het
eventueel met opofferlng van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide
middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan,
worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

Classlficatie eigen vermogen en vreemd yermogen
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in
de jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd

overeenkomstig de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het
financieel instrument voortvloeit. Rente, dlvldenden, baten en lasten met betrekklng tot
een (deel van een) financieel ¡nstrument worden in de jaarrekenlng opgenomen
afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële verplichting
respectievel ij k als eigen-vermogensi nstrument.

Voozleningen
Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum een in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de
afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en
verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven d¡e noodzakelijk zijn om een voorziening af
te wlkkelen een vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoedlng
gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

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

Belastlngen

Acute belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van
het geldende belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de
vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten,
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de
algemene voorwaarden voor saldering.

Latente belastlngen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale
balanswaardering, wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en
voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastlngvordering
opgenomen voor zover er latente verplichtingen tegenover staan, of het waarschijnlijk is
dat er fiscale wínst beschikbaar zal zijn voor verrekening, De latente
belastingvorderingen en -verplichtlngen worden opgenomen onder de financiële vaste
activa respectlevellJk voorzlenlngen.
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op
de fiscale gevolgen, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkellng
van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente vorderlngen worden
opgenomen voor zover het waarschiJnlijk is dat er in de toekomst belastbare wínsten
zullen zijn die voor realisatie van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen
kunnen worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. De
latente belastingverpl ichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen contante
waarde.

Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële
waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in
de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans
worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële
waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
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De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in
de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans
worden opgenomen, alsmede via het amoftisatieproces.

Grondslagen van resultaatbepaling in de jaarrekening
Algemeen
Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze
gerealiseerd zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hieruoor vermelde
grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagJaar waarop zij betrekking
hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelíjke 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 voorzienlngen.
Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op
grond van aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een
goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en
de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de
vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk
toegelicht.

Huuropbrengsten
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de

geleverde prestaties.
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleld, rekening
houdend met de door het RiJk bepaalde kaders (zoals maximate huuruerhoging,
maximaal redelijke huur en maximale huursomstrjglng) en onder aftrek van huurderving
wegens leegstand en oninbaarheid.

Opbrengsten servicecontracten
De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto

huurprljs voor leveríngen en diensten (zoals energie, wateÇ huismeesters,
schoonmaakkosten, glasverzekering). De opbrengsten worden verminderd met derving
wegens oninbaarheid, De kosten van de leveringen en diensten worden verantwoord
onder de lasten servlcecontracten.

Lasten verhuur en beheeractivltelten
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte
lasten via de kostenverdeelstaat verantwoord.
Lasten onderhoudsactivitelten
De werkelíjke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig
onderhoud worden ten laste van de exploitatie gebracht. Het dagellJks- en
mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten van derden en de kosten van eigen
dienst. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare ultgaven wanneer
geen sprake is van waardevermeerdering van het act¡ef.
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Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van
onderhoud verantwoord.
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar
hebben plaatsgevonden.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op
balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Overlge directe operationele lasten exploitatie bezit
Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet
kunnen íncasseren van vorderingen op huurders anders dan huur en andere
exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke kostensoort behoren.
Waa

rdeveranderingen vastgoedpoÉefeu ille

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen
met betrekking tot de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie,
vastgoed in ontwikkeling, vastgoed verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd
voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen
winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van het
vastgoed bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

Netto resultaat overige actlvlteiten
Hieraan zijn de opbrengsten en kosten voor beheer voor derden en VvE-beheer
toegerekend.

Overlge organisatiekosten
De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van
indi recte kosten

), worden opgenomen

onde

r Overige orga nisatiekosten.

Leefbaarheid
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke
activiteiten opgenomen,
De uitgaven inzake soclale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor
ondersteu ni ng van bewonersi nitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals
leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en
uitgaven voor actlviteiten zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding
woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen,
tweede kansbeleid et cetera.
De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor

buu¡tcentra, bijzondere gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten, HoED),
onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte,
cameratoezicht, schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals
inbraakbeveiliging, brandpreventle, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera,

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien bedrag
bepaalbaar is en de ontvangst waarsch'rjnlijk.
Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de
resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de
opeenvolgende verslagperíoden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening
verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening wordt
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verwerkt en in de balans de amoÊisatíewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en
soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd zijn.

Belastlngen
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.
Têvens 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,
behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen
vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt
verwerkt.
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Grondslagen voor kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de
vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
De op korte termijn zeer liquide beleggingen zijn beleggingen die zonder beperkingen en
zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen
worden omgezet in geldmiddelen.

ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, 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 geld heeft plaatsgevonden. De in deze
groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs respectievelijk de
verkoopprijs in aftrek gebracht.

Transacties waarblJ geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing,
zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Jaarreken¡ng 20l7

Activâ

V¡ite activã

1

Vorlg boekjaar

Eoekiaar

Va¡tgoedbeleggingen
1.1
1.2
1.3
1.4

Daeb vastgoed in exploitatie, wonlngen
Daeb vastgoed, maatschappelijk
Niet Daeb vastgoed in exploitaite, woningen
Niet Daeb vastgoed in exploitaite. niet woningen

120.347.299

307.LL2

1.2 Daeb
1.3 Niet Daeb
vastgoed,
vastgoed ¡n
maatschappelij exploita¡te,
k
wonrngen

1.1 Daeb
vaslgoed in
exploitðtie,
wonrn9en

0

0

I 10.000

250.000

120.764.4t1

Totaal

717,696.249
2.420.454

703

1,4 Niet Daeb
vastgoed in
exploilaite,
nlet won¡ngen

Saldo begin boekjðar

Totaal

Cumulatieve verkrijg¡ngs- of vervaardigingsprijs
55.263.529
Cumulat¡eve
herf.raarderingen/waardeverminderingen
Boekwaarde begin boekjâar

1.060.582

0

270,888

56.594.999
63.77L,704

62.432.720

|.359.872

0

-20,888

717.696.249

2.420.454

0l

250,000

120.366.703

114.950

0

0

-37.tt4

0

0

-140.000

-177,t14

Mutat¡es in het boekiaar
Investeringen- lnltiele verkrUg¡ngen
Investeringen- u¡tgaven na eerste venverking
Bultengebruikstelllngen en afstotingen
Herclass¡ficatie
Aanpassing marktwaarde
Over¡ge mutaties
Totaal mutaties

114.950

0

0

0

0

0

2.573.2L4

-2.L13.342

0

0

459.472

0

0

0

0

0

2.65r.050

-2.L73.342

0

-140.000

397.7A8

55.341.365

1,060.582

0

r

30.888

56,532.835

65,005.934

-753,470

0

-20.888

64,231.576

120.347.299

307.1 12

0

1

10.000

120.764.4r1

Saldo e¡nd boekJaar

Cumulatleve verkrijglngs- of vervaardigingsprijs
Cumulðtieve
herwaarderingen/waardeverminderingen
Boekwôarde e¡nde boekjaar

t

€ 1.000

Per 31 december 2017 ls de som van de in de vaste activa ln exploitatie opgenomen herwaarderingen € 66.070.
Deze heeft voor € 66.070 betrekking op het DAEB-vðstgoed. Voor het niet-DAEB-vãstgoed ls geen herwaarder¡ng

van toepasslng,
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Vêrloop markh^råarde (r1OOO)
t20.367

Marktwaarde aanvang boekjaar
Mutat¡es:

-654

Voorraadmutaties
Effect nieuwe regels handboek
Mutat¡e van de objectgegevens
Mutatie waarder¡ngsparameters
Totaal mutatie

35

937
80
398
120.765

Marktwaarde einde boekjaar

De marktwaðrde ln verhuurde staat, de mutatie beg¡n boekjaar en eind boekjaar wordt door diverse oorzaken beinvloed. Onderstaand
staan de meest belangrijke oorzaken vermeld.
Wijglngen van de parameters ln het handboek.

Actualisat¡e van de bezitkenmerken, Büvoorbeeld huurprijs, Wo¿ waarde en mutatiegraad.
Verkoop van het bezit,
DAEB vastooed in exptoltatLe en tìret-ÞA€Þ vastooed in exploltat¡e

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro economische parameters en/of
schattlngen (full variant voor BOG bezit). Het handboek modelmðtig waarderen marktr¡vaarde bepaalt de marktwaarde van de
onroerende zaken ln exploitatie op basls van de contðnte waarde van de geschatte toekomstige kasstromen (Dlscounted Cash Flow
methode).
Bepaling van de markwaardecomplexen heeft plaatsgevonden op basls van geluksoort¡g vastgoed (type), bouwjaren en geografische
l¡99¡n9. Indellng ls zodan¡g dat een waarderlngscomplex als een geheel aan een derde parij in verhuurde staat kan worden verkocht.
D€ toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatle- en een uitpondscenarlo.

dat het volledlge complex in exploitatie blijft gedurende de DcF-periode, Bij het
u¡lputrdscenar¡o is de veÌorìderstell¡ng dðt nð mutatie tot verkoop van hd¡vlduele wonlngen tegen leegwaarde wordt overgegaan.
BU het doorexploitatiescenario ls d€ veronderslelling

De berekenlng wordt uitgevoerd over een DcF-periode van l5 Jaar, ¡n het doorexplo¡teerscenario wordt de huur b¡j mutat¡e aangepast
naar de markthuur of de mðxlmale huur, afhankelijk of de woongelegenheld bij mutatie is te liberaliseren,

tndlen de maximale huur lager dan of gel¡jk is aan de huurllberallsatlegrens, dan is de nieuwe huur het mlnimum van de markthuur en
de mðxlmale huur volgens het woningwaarder¡ngsstelstel.
Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dðn ls de nieuwe huur de markthuur,
Om de te verwðchten kasstromen in de DcF-bereken¡ng te bepalen, wordt gebrulk gemaakt van de macro-economlsche parameters
conform vastgesteld handboek mârktwaarde.
voor het vastgoed n¡et DAEB is marktwaarde bepaald volgens de full versie, Per balansdatum ls er 1 verhuureenheid (BOG) getypeerd
als nlet DAEB. Marktwaarde is € 110.000.
¡nschakeling taxðt€ur:
In het verslagjaðr is op basis van de Full versie een taxatie uitgevoerd voor het bedr¡Jfsmat¡g onroerendgoed. Conform het handboek
vlndt ln het jaar 2OL7 en 2018 een tôxatle-update van deze full-waardering plaals. Het 4e Jaar, z¡jnde 2019 wordt wederom een fullwaardering voor 100o/o van het betreffende vastgoed uitgevoerd.
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Pa

råmeters woongelegcnhedon
20 7

Pr¡jsinflatie in o/o
Loon¡nflatie ln o/o
Bouwkostenstuging in o/o
Leegwaðrdestijging Zuid Holland in

9o

lnstandhoudingsonderhoud per vhe -EGW
Mutôtieonderhoud per vhe - EGW
Beheerkosten per vhe - EGW
Gemeentelljke OZB (o/o van de WOZ)
Belastingen, verzekerlngen en overige
zakel¡jke lasten (9o van de WOZ)

2020

2018

1,30
1,60
r,60
8,00
€ 783
e 836
c427

1,30
2,20
2,20
5,00
€ 783
€ 836
e427

2O2L e.v.

r,70

1,50
2,20
2,20
2,00

2,20
2,20
2,00

€ 783

c 783

€ 783

€ 836

€ 836
c 427

€ 836

0,r3

0,13

e427

2,00
2,50
2,50
2,OO

e 427

Gemeentelijk tarief 2017 uitgedrukt in een percentage

0,13

0,13

VerhuurderheffinQ (9o van de WOZ)

0,13

202r

2420

2019
0,591

0,591

0,592

2022

0,592
2023 e.v.

o,s67

0,593

20r8

2017
Huurstuging boven prijslnflatie voorgaand
jaa. - zelfstandige eenheden
Huurderving (% van de huursom)
Mutat¡ekans b¡j doorerploiteren
Mutat¡ekans biJ uitponden
Verkoopkosten biJ uitponden (Vo van de
leegwaarde)
Disconteringsvoet:

1.00

20r9

2020

2021 e.v.

1,00

0.80

0,60

0,30

r,00

1,00

1,00

1,00

1,60

1,60

Per complex bepaald mlnimaal 2,O0olo maximaal 12,507o
Per complex bepaald minlmaal 2,00% maximðal 12,50o/o

1,60

1,60

r,60

van bouwjaar tussen 6,230lo en 7,109o

Voor spl¡tslngskosten ls een norm gehanteerd van € 508 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaônde ult
overdrachtsbelasting alsmede notôñs- en registratiekosten, bedrðgen 3olo van de berekende waarde van een verhuureenheid

P.rEmeters bedrljfJmat¡g cn maatrchappcl¡Jk onro.rcnd gocd
2Ar7
Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo

5,10 perm2

Mutatieonderhoud per m2 bvo

10,20 per

Beheerkosten 9o van de markthuur - BOG
Beheerkosten

Vo

van de markthuur - MOG

3,00

o/o

2020

2021 e,v

BVO

m2 BvO

vôn de môrkthuur

7o van de

Gemeentelijke OZð (olo van de WOZ)
Belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten (oÁ van de WOZ)
Disconterlngsvoet:

20r9

2018

markthuur

tarlef 2017 uitgedrukt ¡n een percentage

0,13
8,66

0,6

0,13

0,13

0,13

0.13

en 8,8890

Par¡mctcrr parkaerplaat¡en
2OZl e.v.
Instandhoudingsonderhoud

-

parkeerplaats

Instandhoudlngsonderhoud - garagebox
Beheerkosten - parkeerplaats/ gar.box
Gemeenteluke ozB (% van de woz)
Belastingen, venekeringen en overige
zakelijke lasten (o/o van de WOZ)
D¡sconteringsvoet:

Jðôrverslà9 2017

47,00 per

jaar

157,00 per jaar
/ 36,00 per jaar

25,50

tarleF 2017 uitgedrukt ¡n een percentage

o,25

0,25

0,25

o,25

o,25

6,4O Vo en 6,490/o
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ParrmeteE Bedr¡Jf¡m¡tlg onroGrcnd goed (AOC)
De taxðt¡e is tot stand gekomen via taxatie-update. Het getaxeerde object is door
Cushman & Wôkef¡eld extern geïnspecteerd.
Ten aanzien van de verschillende vriJheldsgraden is ¡n de basis aangesloten bU de voorgeschreven
bas¡s versle van het handboek. Bij enkele vrijheidsgraden is daarbij een ôanpassing verricht door
de taxôteur. Deze aanpassingen zijn per vriJheidsgraad ¡n onderstaande tabel toegelicht.

VrUheidsgraad

Baslsvariant

Aanpasslng Cushman & Wakefìeld

Schematlsche vrijheid

Separate kasstromen tonen

Niet van toepasslng

Markthuur

¡nschatting o.b.v. referentie
transacties

Op basis van marktreferent¡es

Markthuurstijg¡ng

PrUs¡nflat¡e

Conform basisvariant

Exploltatiekosten

Normbedrag per type vastgoed

Conform basisvariant

Erfpacht

N,v,t,

N.v,t.

Leegwaarde(stijglng)

O.b.v. WOZ- waarde

Nlet van toepassing

Onderhoud

Normbedrag per type vastgoed

Conform baslsvarlant

Disconter¡ngsvo€t
Exit Yleld
Overdrachtskosten

Modelmatig vastgeste¡d
Automatische berekenlng
Standaardgercentaoes

Elgen inschattlng taxateur o.b.v. marktreferentles
Elgen inschatting taxateur o.b,v. marktreferentles

Conform baslwariðnt

Zekerheden en beperkinoen
Er zljn geen activa a¡s zekerheld gesteld voor verstrekte leningen.

Jurldische en feltelilke veroltchunoen lnzake de waarderino van het vâstoo€d
De markttvaarde voor de vðstgoedportefeullle ls bepaald op basls van het scenarlo doorexplolteren, ultgaande van een nietmarktconforme verhuur aan deze doelgroep. Dit op grond van intem beleid. Geen verkopen.
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Bedrijfswaarde-informatie

(* € 1,000)

Boekjaar

Daeb bezit
Niet Daeb bezit

Vor¡g boekJaâr

37.966

Totôal

309

50.682
456

34.275

51. r 38

Ultoðnospunten bedrlifswaarde
In de woningwet is opgenomen dat toegelaten instellingen volkshuisvesting hun bez¡t op marktwaarde mo€ten wðarderen, Door de
waardering van de onroerende zaken in exploitatie tegen marktwaarde wordt inz¡cht gegeven in de mogelijke verdlencapaciteit vðn de
vðstgoedportefeuille van Groen Wonen Vlist. De marktwaarde geeft, rekening houdend met de uitgangspunten van het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarcle, het bedrag op balansdatum weer waartegen het vastgoedbezit op de vr¡je markt kan worden
vervreemd tussen ter zake goed geînformeerde partijen dle tot een transactie bereid zun. Omda! de doelstell¡ng van Groen Wonen Vlist
is om te voor¿ien in passende huisvesting voor hen die daðr niet zelf ln kunnen voor¿ien en ziJ een relatlef beperkt aantal won¡ngen zal
verkopen, betekent dlt dat slechts een deel van de in de jaarreken¡ng verantwoorde marktwaarde tn de toekomst zal worden
gerealiseerd.
De bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van Groen Wonen Vlist en beoogt inzicht te geven ¡n de verdiencapacitelt van haar vastgoed

uitgaande van dlt bele¡d. In het bestuursverslag ¡s een beleidsmat¡ge beschouwing opgenomen over het verschil tussen de marktwaarde
en de bedrijfswaarde van de onroerencle zaken ¡n exploitðue.
De bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie wordt gevormd door de contante waarde vôn de kðsstromen uit hoofde vôn
toekomst¡ge exploltat¡eopbrengsten en toekomstlge exploitatlelasten over de geschatte resterende exploitatieperiode van de complexen.
De bedrijfswaarde ¡s bepôald overeenkomst¡g de voorgeschreven parameters en richtlijnen van het waarborgfonds Soc¡ale woningbouw

(wsw).

Oe bedrijfswaarde ís gebaseerd op doorexplo¡tatie van de onroerende zaken totdat het vastgoed door sloop teniet gaðt. Hierbij wordt

een restrvaarde voorde grond lngerekend, afgeleid van de huid¡ge bestemming van het vastgoed (i.c. lange termunverhuur),
De kasstroomprognoses z¡Jn gebaseerd op redel¡Jke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van het bestuur
weergeven van ziJn beleld en de economische omstandigheden die van toepasslng zullen zún gedurende de resterende economische
levensduur van het complex, Deze v€ronderstellingen zijn nader geconcretiseerd in de onderstaande uiteenzetting van de gehanteerde
uitgangspunten.
De kasstroomprognoses zun voor de eerste vijf Jaar gebaseerd op de intern geformaliseerde meerjarenbegroting waarbij voor de
verwachte kosten van contractueel aangegane onderhoudsverplichtingen, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van
tlleër d¿tl v¡jfjddr de corttrðctperiude is itrgerekeruJ, De kosteil vaI pld]ilnat¡g er gruol, onderllourl wortlcrr gcbaseertl up de irr rle
meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycl¡ per component. Voor latere Jôren worden de kasstroomprognoses geschat door
extrapolatie van de meerjðrenbegroting gebruikmakend van een vast groeipercentage voor inflatie en huurstuging,
BiJ de bereken¡ng van de bedrijfswaarde z¡jn de volgende parameters gehanteerd:

.
'
.
'
.
'
.
'
'
.
.
.
.
.
.

Huurstuging
Huurstijging
HuurstiJglng
HuursüJglng
Huurstijg¡ng

2017
2018
2019
2020
2021
Huurstughg 2022
Huurstljglng 2023
Huurstijging vônaf 2024
Huurderving
Huurderving vanaf 2022
Stijging over¡ge- en onderhoudslasten 2018
SCUging over¡ge- en onderhoudslasten 2019 Vm 2022
St¡Jging over¡ge- en onderhoudslasten vanaf 2023
Digconteringspercentage
Mlnimale levensduur 15 Jaar voor complexen zonder concrete sloop-, verkoopplannen

De bedrijl'swaarde in het verslagjaar is afgenomen met een bedrag van e
Deze mutatie laat z¡ch als volgt globaal verklaren (bedragen x € 1.000,-):

Jðarverslag 2017

t,4ooÁ
1'409o
l,4ooto
l,5oo/o
1,6090
l,6O%o
1,80o/o
2,OOVo

0,75olo

1,00%
2,20o/o
2,300/o
2,500/o
5,00o/o

n,873 mlljoen.
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Autonome ontwikkel¡no
Vr¡jval kasstromen
Effect een Jaar opschu¡ven

-2.863

3.175
313

VÕorraadmutaties
Verkoop

-381

Sloop

Verbetering/aankoop
Nleuwbouw
Overige mutaties woninggegevens

0
0

420
39

Pêrameter- en modelwirzigingen
Indexôties
D¡sconteringsvoet
Levensduur
Mutatlegraad

-2.295
0

295
0

-2.000
W¡jzigingen exploital¡ebele¡d

-t73

Huren

-8.360
-1.288
-1.315

onderhoud
Exploitatielasten (excl. verhuurdersheffing)
Verhuurdersheffing
AW / Saner¡ngshemng
Restwaarde

-98
20
-11.215

-t2.464

Subtotaal wijziglngen exploitatiebeleid
Wiizloinoen ldesìhvesterinosbeleid
Verkoopbeleld

0

-t2.864

Totâal verklaarde mutatie

De mutatie van de bedrijfsvraarde t,o.v, het voorgaand jaar ls het gevolg van actualisat¡e van de toekomstige

lnkomsten/uitgaven, dit gebaseerd op de nieuw vastgestelde begrotlng.
Naast het effect van autonome ontwikkeling, voorraadmutaties en parðmetenviJzigingen (totaal € 1.694 negatie0

isdedalingvandebedruFswaardehetgevolgvanexplo¡tatiebeleid(totaal

€11.215negatief). Huren.heteffect

op deze post ¡s beperkt € 173 negatief; lðgere toekomstlge huurðanpassingen. Onderhoud € 8.360 negatief; op
basis van de laatst vastgestelde meerJarenbegrotlng ls het effect berekend. Met name de geplande uitgaven voor
duurzaamhe¡d verooeaken de daling van de bedrijfswaarde. Exploitatlelðsten. negatief € 1.288. Kostenstijgingen
t.o.v. voorgaand Jaar is de reden van het negat¡ef effect.
Heffingen overheid (verhuurdersheffing en AW), aanpassíngen van het te verwachten tðr¡ef hebben een negatief
effect van € f.4f3.
Restwaarde; beperkt effect van e 20 pos¡tlef,

Verzekerlngen
De ðct¡va zijn vezekerd tegen ultgebre¡de gevaren rislco's (brand-, storm- water- en braakschade) op basis van een tarief per
verhuureenheid. HierbiJ wordt geen vezekerde waarde meer gehanteerd, In de polis is de clausule opgenomen dat de

verzeker¡ngsmaatschappij geen beroep kan doen op onderverzekering.

woz-waarde
De waarde voor de onroerende-zððkbelastlng (OZB) bedraagt ultimo boekjaar ruim

Jaarverslôg 20¡7

Groen Wonen Vllst

e 176 miljoen,

60

Jaarrckening 2O17

1.5 Vr¡tgoed ln onh,v¡kkellng

Eoekiaar

Boekwaarde begin boekjaar
VerkriJgingsprijs
Cumulatieve afschr¡jving
Boekwaarde begin boekjaar

6.890.700
-6.422,667

Vorlq boeklaat

3.969.883
-2.OO7.469

t.962.414

Mutaties in het boekjðår
Invester¡ngen
Desinvsteringen

1.242.959

2.920.8t7

-L4,zLt

-4.815.198

1.228.74A

-1.894.381

8.r33.659
-6,836.878

-6.A22.667

1.296.7A1

68.033

Saldo elnd boekJaar

Verkruglngsprijs
Desinvesterlngen
Boekwaarde elnd boekjaar

Totaal

6.890.700

Verloop yå.tgoed in onturlkkcllng
Sôldo begln boekjaar
Hofl aan/Centrum StolwfJk
Zwarteweg/Leeuwerlkstraat

23.te4
32.091

Gouds€weg

L2.758

Bovenkerk

0

68.033
Mutatles in het boekJaar
Investerlnoen
Hoflaan/Centrum Stolw¡Jk
Zwarterveg/Leeuwer¡ksUaat

9.672
789.564

Goudseweg

2.622
441.100

0ovenkcrk

1.242.95A
Deslnvesterlno
Hoflaan/Centrum Stolwijk

-L4,2LL

-L4,2tL
Saldo eind boekjaar
Hoflaan/Centrum Stolwlk
Zwarteweg/Leeuwerikstraat
Goudseweg
Bovenkerk
Boekwaarde elnde boekjaår

laarverslae 2017
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821.655
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1.6 Onro€rendê en roerende zrken ten d¡en¡ta ven de Gxoloitafl€
Vor¡a boekiaar

Boekjaar
Boekwðarde begln boekJaar
Verkrijgingsprljs
Cumulatleve afschrijvhg
Boekwaarde begin boekjaar
Mutatles in het boekjôôr
Investerhg, Taput kantoor € 5.183 en webstte € 4,084
Afschrijvingen boekJaar

Saldo eind boekjaar
VerkruglngsprUs
Cumulat¡eve aßchrijving
Boekwaarde e¡nde boekjaar

574.983
-368.53r

195.113

206.452

9.267

6.418

-19.224

-L7.757

-9.957

_11.339

590.668

58r.401
-386.288

-405.512
185.r56

Eoekwaðrde oer ultimo Jaar nader te soeclf¡ceren ln:

a,
b.
c,
d.

581.401
-386.288

195.113

Vorls boekiaar

EoekJãar

€
Kåntoorrulmten
¡nventaris
Ve¡voermlddelen
Overlge zaken (t.b.v. servlcekost€n)
Totaal

e

148.275

151.350

22.385

22.756

5.584
8.912
185.156

1

1.167
9.839

195.1 13

Nadere toelichthg op de mutatles in het boekjaar¡
InvesterlngÊn
¡n het boek aar is niet geTnvesteerd
Des¡nvesterlngen
In het boekjaar ziJn geen desinvesteringen van toepassing.
AßchîlJvlngen
BetreR de reguliere jaarlükse afschrijvingen voor het boekjaar
AbchrljvlngstermUnen
Het kantoorpand wordt linealr afgeschreven; het aantal Jaren ls 50,
De lnventarls rvordt llnealr afgeschreven; het aantal Jaren ls afhank€luk van het soort lnventðris, Voornameluk ls de afschrijvlngstermun
5 Jaar.
De vervoermiddelen worden l¡neair afgeschreven; het aantal Jaren ls 5.
Op de grondkosten wordt nlet afgeschreven.

Overige zaken (1.6)
Afschr¡jv¡ngstermUn

Jaârverslag 2017

10 Jaar

Groen Wonen vllst

62

,aarreken¡ng 2017

2

F¡nânc¡Ële Yårtc

2.1

åct¡v.

Eelastinglatent¡es

Ultimo boekjaar ¡s er een actleve belastinglatentie opgenomen ult hoofde van:
Vor¡o þoekiaar

Boekjaar
€

- Leningen

€

t7.760

12.228

- Verliescompensat¡e
Totaal

3.268.675
3.286.435

1.951.634
1.963.862

De act¡eve belastinglatentie ls gevormd voor belastbare tijctelijke verschillen in de waardering van de lenlngen o/g(f¡scaal disagio).

De post latente belast¡ngvorderlngen betreft de tot waarderlng gebrachte beschlkbare voorwaartse verllescompensatle; môximaal negen Jaar,
De latente belastingvorderlng lnzake voorwaartse verliescompensatie bedraagt € 2,0 miuoen, gebaseerd op wôardering tegen het nominale
belastingtarief van 25oh, Het totaal van de verrekenbare verliezen is per ultlmo 2ol5 C 25,9 miljoen. Latentie is bepaald op verrekenbaar
verlles van e 9,1 milJoen,
BoekJaat

- Lcnlng.n
Begln saldo
Mutat¡es h boekJaar
Vrijval Jaôr
Elndsaldo

€
23.292

-5.532

-5.532

L¿,¿¿A

Lt.760

BaekJaat

- Vcrl¡.rcompen¡aüe

€
3.264.675

Begln saldo

Mutaties ¡n boekjaar
Mutatle flscale verrekenbare wlnst
Elndsaldo

Jaaruerslag 2017
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Vorlg boekjaar

€
t7.760

Vorlo boekiaar
€
4,255.951

-1.3t7.o41

-987.276

¡.95r,6J4

3,:268,675
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Vorlg boeklaar

Boekjaar

3 Voorraden

€

Begin saldo
Mutaties ¡n boekjaar

Verkoop

€
o
44 7 000
o

447.OOO

Dorpsplein 9A te Stolwijk
W. Alexanderstraat 9 te Vl¡st
W. Alexanderstraat 17 te Vlist

127.000
-155.000
-

-

0

165.000

0

0

447.OOO

Eindsaldo

vord.r¡ng.n

3.2

Huurdebiteuler|

Vorio boekiaar

Eoekiaar

€
45,850

Huurâchterstand
Af: voor¿ienlng dubieuze huurdebiteuren
Saldo huurdebiteuren

Totaal

-r0.626

€
46.609
-14.588

35.224

32.O21

De huurachterstand bedraagt per ultimo boekjaðr O,72ato vãn de bruto jaarhuur (2OL6 O,73olo)

Verlooo voorzlenino dubleuze deblteuren

Vor¡g fuekJaar

BoekJaar

€
r4.588

Saldo begin boekjaar
Mutôties in het boekjaar:
Definitief onlnbare vorderlngen
Ontvangen bedragen
Dotatie
Totaðl mutatle

€
15.1 15

-21,896

Saldo einde boekjaar

-519

0

0

L7.934
-3.962

-7
-s27

10.626

14.588

Er is een voorz¡ening getroffen voor vorder¡ngen die dubleus ziJn. De eindstand van de voorziening wordt als volgt bepaald: l00vo van de
vorderingen vanaf 6 maanden en 20% van de vorderingen van 3 t/m 6 maanden, Vorderlngen vertrokken huurders worden vanaf 33
maanden voor 10090 voor¿len,
De huurdebiteuren kunnen als volgt worden gespecificeerd

Huurachterstand

Aðntal I

Bedrao €

tot 1 maðnd

13.467

44

1 tot 2 maanden

L2,2tt

13

5.784

4

6.517

3

0

0

3.523
4,349

1

lBedrao e
I 1,976
13,886
3.882
7.048
0
2.487

1

7,330

2 tot 3 maðnden
3 tot 4 maanden
4 tot 5 maanden
5 tot 6 maônden
meer dan 6 maanden

Iotaal
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46.609

Aantal
38
L4
3
3

0

t
2
I
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20u

Belastingen

Vorlg boekjaar

Boekjaar

€

-

Terug te vorderen omzetbelastlng

3.4

Overioe vorder¡noen

€

0

0

0

0
Vor¡g boeklaar

Boekiaar
€

- Afrekening servlcekosten
- Over¡ge vorderingen
Totaal

195

10.059

7.472

10,059

8.067

Boel<iaar
Totðal aan vorderlngen

3.5

Boekjaar
--

- Nlet vervallen rente banken

- Te ontvangen credit facturen
- Te onwangen STEP subsidle
- Te declareren schade/doorbelast¡ngen
- Door te belasten onderhoudskosten

Vor¡q boekjaar

0

Totaal

40.088

€

2.327
25.300
26.872
6.820

- Niet vervallen rente en anossing
- Vooruitbetaalde verzekerlngspremie
- Voorultontvangen facturen

4

Vorig boekjaar

45.ZA3

Overlopende activð

€

0

€
5.833
25,300

26.6s3
18.798
5,758

54.000
1.000
18.407

4t

r34.726

82.382

0
0

LlquHe m¡ddêhn
Vorlo boeklaar

Boekjaar
Betaålreken¡noen:
- RaboBank (betaalrekening)
- R¿boBank (huurrekenlng)
- RaboBank (spaarrekenlng)
Totaal betaalrekeningen

€

Totðal liqulde middelen

Totaal

€

104.627

t52

79.226
1,650,671

35.104
L,392.117

1.834.524

1.427.372

L.434.524

1.427.372

wonlngbouwverenlglng Groen Wonen vlist heeft geen kredietfaclliteit op de bankrekenlngen biJ RðboBank,
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Passiva

5 E¡gen vermogen
5.1

Herwaarderingsreserve

Het verloop van de herwaarderlngsreserve is als volgt:

Boekjaar

Vorig boekjaar
€

Boekwaarde primo Jaar
Realisatie uit hoofde van verkoop
Toename uit hoofde van cle daling/stijglng marktwaarde

65.843,000
-65.758
292,680

59.310.050

Boekwaarde ult¡mo jaar

66.069.921

65.843,000

0

6.532.950

De herwaarder¡ngsreserve sociaal vastgoed en commercieel vastgoed in exploitatie betreft het positief verschll tussen
de boekwaarde op basls van de marktwaarde (op basis vän het Handboek modelmat¡g waarderen marktwaarde) en de
boekwaarde op basis van histor¡sche kosten.

5.2

Overige reserves

Boekjaar

Vor¡g boekjaar

€

e

Stand per ultimo voorgaand Jaar
Resultððt

38.561.058

Stand per prlmo Jaar

38.56r.058

36.247.451
2.3L3.607
38.561.058

De overige reserve bestaat bij Groen Wonen vlist uít de Algemene bedrljfsreserve.

Vermogensmutatie
Overige mutatles

LOL.429

Stand na vermogensmutôtle ultimo boekjaar voor resultaatbestemmlng

38.662,487

Bestemm¡ng van het resultaat 2017
Het resultðat over het boekjåar 2017 als volgt verwerkt

5.3

Resultaat boekjôðr

Boekjaar

Vorlg boekjaar

Resultaat boekJaar

e
1.645.836

e
8.843.229

Herwaarderingsreserve (nlet gereallseerde waarderveranderlngen)
Overlge reserye

226.922

6.532.950

L.42t,678

2.3t3.607

-2.764

-3.328
8.843.229

Verenig ingsreserve

Totaal
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5,4

Vereniolnosreserve

Boekjaar

Vorig boekjaar
€
336,153

Stand per I januari
Resultaat uit resultaatsbestemm¡n9
Stand per 31 december

Totaal

c

-2.764

339.481
-3.328

333.389

336.153

Specificatie resultaat verenlging

B¡j: Contributie
Bij: Toegevoegde rente

1,53 5
0

1.535

Af: Beheerkosten boekjaar
Resultaat

4.299

boekJaar

_-2J64

Voor het boekjaar ls geen rente toegevoegd, Referentierente (3 maands euribor is negatiefl.

7

Langlopende ¡chulden

7.1

Lenlnoen kredietinstellinoen

Boekjaar

Vorig boekjaar
€

Schuldrestant per 1 Januari

20.531.670

€
19.734.480

Mutðties in het boekJaar:
Nieuwe leningen
Reguliere aflossing
E¡ndafloss¡ng
Saldo

Schuldrestant per 31 december

Totðal

Aflossingverplichtlng komend boekJaar

De marktwaarde van de leningen bedraag per ultlmo 2017

€ 16.380.000 en 2016

3.500.000
-487.735
-4.600.000

1.260.000

-r.587.735

797.L90

18.943.935

20.531.670

-309.292
18.634.643

-483.198
20.048.472

-462.8r0
0

C 19.469.000

N¡euwe lenlngen

Er is ln het verslagjaar een nieuwe lening gestort, De nieuwe lening heeft de volgende kenmerken. Geldgever BNG, hoofdsom
€ 3.500.000, stortlngsdatum 22 juni20LT,looptijd 10Jaðr, flxe lening en rentepercentage van 1,190/o.
Eindaflossingen

In het verslagjaar ls er voor twee geldleningen een eindaflossing van toepass¡ng geweest, Betreft een fixe geldlening van €
3,500.000, rentepercentagevan 4,43o/o en een fixe geldlening van € 1.100,000, rentepercetage van 4,9650/o,
Aflosslngen reguller
De aflosslngsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het jaar, ad € 309,292, zijn opgenomen onder de kortlopende
schulden, maar maken onderdeel uit van bovengenoemde bedragen.
De leningen worden afgelost op basis van het annuitaire dan wel het fixe systeem.
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Renteconversle(s)
Per 1 augustus 2017 ¡s een renteconversle geweest. Restant hoofdsom € 419.600. Type lening ls annuïtalr, rentepe¡centaqe
gewijz¡gd van 4,97o/o naar 0,85%o. Looptijd 10 jaar.

Gemlddelde rentevoet
De gemiddelde rentevoet van de leningportefeu¡lle ultimo boekjaar is 3,1090 (2016 - 3,54ø/o)
Schuldrestant van de leningen met een restant loopt¡jd langer dan
(bedragen x 1.000)

S

Jaar
2017

Uttimo

Looptljd

kredietinstelllngen
- Lenlngen kredietinstelllngen
- Lenlngen kredletlnstellingen
- Lenlngen

tot 1 Jaar
1 - sjaar
>5 Jaar
Totaal

2016

€

c

2.100
5.400
LL.444
L8,944

4.787
7.500
8.244
20.531

Zekerheden

Er zun geen complexen hypothecðlr bezwaard. Alle leningen, € 18.943.935, zfn geborgd door het Waarborgfonds Sociale
Wonlngbouw (WSW). In het verslagjaar ls door het WSW een borgbaarheldsverklarlng afgegeven. Voor het verslagJaar was
een borglngstegoecl beschikbaar van € 0,8 miUoen,

8
8.1

Kortlopêndc ¡chuldcn
Aflossfnçsverplichtlnolanolopendeschulden

Boekjaar

Aflosslngsverplichtlng langlopende schulden
Totaal

8.2

LeveËnclers

Vorig boekJaar

309.292

483.198

309.292

483.198

Boektaar

Voriq

€

- Handelscrediteuren
Totaal

E.3

Belastinoen en premles soclale vetzeker¡no

1.753

€
L44.225

31

1.753

L44.225

Boeklaar

- Omzetbelastlng
- Waterschapslðsten
Totaal

Jaarverslag 2017
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Vorlq

€
121.860

€
58.349

88

892

L2L.948

59.240
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8.4

Pensloenoremles

- Pensloenpremles
Totaal

8.5

Overlooendepasslva

- Voorultontvangen huren
- Af te rekenen stook-servlcekosten
- Nlet veilallen rente lenlngen
- Servlceonderhoud, resultaät 2OI4,2015,20L6 eî

€

€

8.148

6.455

8.148

6.455

Boeklaar

Vorig boekjaar

€

€

59.381

63.99s
7.885
277,227
15.761
18.000

14,824

t87.436
21.087
20.050
3.310
33.496
7.645
3.438

ZOLT

- Ramlng kosten controle Jaarrekenlng
- Te verwerken onderhoudskosten
- Te betalen verhuurdersheîflng 2Ot7 (con€ctle)
- Te betalen projectkosten
- Te betalen advleskosten
- Te betalen bankkosten

637
180

- Overlg
Totôal
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40.3r0
0
0
0

573
7.573

351.484
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Nlet ln de balans opgenomen regelingen en verpllcht¡ngen
Voorwaardeliike verol¡chti noen
Obllgo aan de Stichting WaarÞorgfonds Sociale Woningbouw (WSW) uit hoofde van de door het WSW geborgde
leningen bedraagt 3,8570 ovêr het schuldrestant van de geborgde len¡ngen, Voor leningen met een variabele
hoofdsom is driekwart van de maximale som als obligo verschuldigd.

€ 729 duizend. Dit bedrag wordt opeisbaar

indien het WSW in financiële
r¡sicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele
þetalingsverplichtingen van Wsw-deelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze
obligoverplichting. Het WSW verwacht voor de komende vijf jaar conform de actuele meerjarenliquidlteltsprognose
geen beroep te doen op deze obllgoverplicht¡ng. Deze verplichting hoeft daarom niet te worden opgenomen in de
Ultimo boekjaar bedraagt het obligo

problemen mocht komen. Zolang

het

balans, maar als 'níet in de balans opgenomen verplichtingen'.
Volmacht afoeoeven aan het WSW
Als onderpand voor de WSW-geborgde len¡ngen is in de dvi 2OL4 € 167 miljoen aan WOZ-waarde als onderpand
lngezet (peildatum WOZ waarde 1-1-2013). € 0,4 miljoen aan WOz-waarde is daarÞij niet als onderpand ingezet;

betreft niet DAEB bezít.

In 2013 is op vezoek van het WSW een volmacht afgegeven aan het WSW om hypotheekrecht te vestigen op het
onderpand, ¡n lijn met artikel 30 van het WSW reglement. Hierdoor kan het WSW bij eventuele niet-nakoming van
betalingsverplichtingen door de corporatle dlrect hypotheekrecht vestigen zonder dat h¡ertoe vooraf de formele
bevestiging benodigd is van bestuur en commissar¡ssen.
Verlofuren
In de jaarrekening ¡s nlet opgenomen de nog resterende verlofuren van het personeel. Per balansdatum ls totaal
van het nog resterende verlof 331 uur. Daarnaast is er nog 112 uur voor compensatie tijd voor tijd.

Budgetten loopbaanplannen

Op grond van de CAO wonlngcorporaties ls voor elk personeelslid een ontwikkelbudget toegekend voor een
persoonl¡jke loopbaanplanning. Het totaal, direct opneembaar, budget bedraagt per ult¡mo boekJaar € 19.376.

Voorzienlno ten behoeve van beloninqen betaalbaar oo termiin

In de jaarrekening ¡s niet voorzlen ln de verpllchtlng voor de

mogelijk

op term¡jn u¡t te

betalen

jubileumu¡tkeringen. Voor een jubileumuitkering is geen voorzien¡ng gevormd omdat de omvang van deze
verplichting, door onzekere scha$ingen, niet betrouwbaar kan worden bepaald. De omvang is beperkt.

Nieuwbouw 14 woninoen Bovenkerk te Stolwljk
Met de datum 27 oktober 2QL7 ls een reallsatleovereenkomst afgesloten voor de bouw van 14 won¡ngen in de kern
Stolwijk. De aannemer ls bouwbedriJf Roosdom ljhuis 8.V.. Bedrag van de overeenkomst is € 1.844.047 inclusief
omzetbelasting. Veruachting ¡s dat de bouw start en gereed ¡s in het Jaar 2018,
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Gebeultenlssen na balansdatum
Tot en met de datum van opmaken van de Jaarrekening 2017 hebben zlch geen
gebeurtenlssen na balansdatum voorgedaan.
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Bcdriifsoobrcno¡tcn

9.1

Huuropbrengstcn
Vorlq boekjaar

Boekjaar
A.

Te ontvanoen netto huur
Woningen en woongebouwen DAEB
Wonlngen en woongebouwen nlet DAEB
Nlet z¡Jnde woningen DAEB
Nlet zunde wonlngen niet DAEB

a,

B

€

€

6,289.764

14.108

6.217.93L
9.283
29.538
25.964

6.335.546

6.2A2.7t6

44 274

46.O75

0

44.274

o
0
46.075

6.29L.272

6.236.64I

0

3t.674

Fluurdervinq
Wegens leegstand
Wegens onlnbaarheld
Wegens kortlng huurprijs BOG i.v.m. verhuurbaarheld

a.
b.
c,

0

Totaal

De te ontvangen netto huur ls ten opzichte van het vorig boekJaar met € 52.831 toegenomen, Verklarlng hlervoor ls

Effect regullere huurverhoglng
Effect nieuwe verhuur
EfÞct huurharmonlsat¡e blj mutatle
Effect verbeterir rgerr/erter gienlððtr egelen
Effect aftopplng huurprljs

30.735
0

19.401
3.881

-1.187
Totaal

De reguliere huurverhoglng per
H uu rderulng wegen

I

Jull 2017 ls 0,44ctb (2016: O,7IEq).

s leegsta nd

Huurderv¡ng wonlngen en woongebouwen
Huurderving overlge onroerende zaken

42.865
1.410
Totaal
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9.2

Opbrengsten serv¡cecontracten
Boekjaar

A

Te ontvanoen verooedinoen voor:
Servicekosten

a.
b.

B.

Vor¡g boekjaar

€

€

104. I 18

LO2.4tO

104. 1 18

102.410

Correctles voorgaande Jaren

o

0

104.1 18

102.410

62L

47L

Þervlno vergoedinoen

a.
b.

Wegens leegstand
Wegens oninbaarheid

Sub-totaal
Nog af te rekenen servlcekosten
Totaal

0

0

621

47L

L03.497

101.939

-L4.76t

-7.885

88,735

94.O55

85.342

91.106

927

497

€ 1.708
De mutat¡e is het gevolg van aanpassing bestaande voorschotten

De vergoedlngen voor leveringen en diensten ls gestegen met

9,3

Lr6tcn ¡crv¡cccontractcn
a
b

Af te rekenen servlcekosten
Af te rekenen rente/afschr[ving

86.269

Totaal

91.604

De bedragen dle in rekenlng worden gebracht voor leverlng en dlen*en, en overlge onroerende en roerende zaken
zfn gebaseerd op de geraamde c.q. werkellJke kosten. ZiJ worden Jaðrluks, lndlen noodzakelUk, aangepast.

9.4

L.iten vcrhuur cn bchecractivltcitcn
BoekJaar

Vorig boekjaar

€
Toegerekende organisatlekosten
Overlg
Totaôl

De toegerekende organlsatiekosten aan verhuur en beheeract¡viteiten volgen

593.489
43,270
636.759

560.187
1

591.294

ult de kostenverdel¡n9.

Daarln worden de organlsatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarlssen en overige
bedriJfskosten, op basis van e€n interne lnschatting van de urenbestedlng naar act¡vitelten verdeeld. HierblJ
wordt ln hoofdllJnen onderscheld gemaakt naar exploltatie, projectontwlkkellng, verkoop en leefbaarheld,
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Voor de toerekenlng van de bedrijfskosten ls de volgende vedeling toegepast.

Lasten
Totâal

verhuur

organisatie
kosten

Lasten
onderhoud

Overige

actlvitelten

Personeelskosten

1000/o

61%

L6Vo

100o/o

77olo

l6olo
t6Vo

Tolo

Hulsvestl ngkosten

7q6

0%

Kosten RvC
Alqemene kosten

1009o

0o/o

100o/o

0%

ooh

100%

1009o

0%

Oo/o

Oolo

Loncn ên

¡¡l¡¡l¡¡cn

Boekjaar

Vorig boekJaar

De lasten betreffende lonen en salailssen betreffen
Salarlssen
Soclale lasten
Pensloenen

Overlge personee¡skosten
Totâðl

356.745
58.449
61.158
76.352

335.027
53.382
55.437
41.606

552.704

485.452

Per ultlmo 2017 waren 9 werknemers ln dienst (2OL6: 7), Het aantal fulltlme equlvalenten bedroeg ultimo
2017 gemlddeld 7,44 (2Ot6 5,78). De toename van 2 medevúerkers betreft t[deluke vervanging. Na ellmlnatle
van de tlJdelffke veruðnglng bedaagt het aantal mederyerkers 7 een ðan FTE'S 6,00. Deze werknemers waren
ln 2Ot7 allen ln Nederland werkzaam (2016: ldem). De ultsplltslng naar organisatle-onderdeel ls als volgt:
FTE's

Bestuur
Secreta riaaVcommunlcðtl€

1,00
1,33

Flnanclën

I,67

Exploltatle en onderhoud

3,44
Totãâl
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Pcnsioenla¡tcn
De gehanteerde pensioenregeling van Groen Wonen Vlist ls ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds

Stichting Pensioenfonds voor

de

Woningcorporaties (SPW).

De belangrijkste kenmerken van

deze

pensloenregeling zijn:

-

Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
Er is sprake van een mlddelloonregeling.
De pensloenleeft¡Jd ls afhankeliJk van de AOW pensioenleeftiJd,

De regellng kent zowel een levenslang als een

t[delfk partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en

wezenpensloen ls verzekerd op rlslcobasls.

Voor het ouderdomspensloen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds

-

Jððrl¡jks een premle vast.

_

Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur vðn het pensioenfonds de ingegane
pensioenen en de premievrlje ððnspraken van gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de
consumentenprljslndex voor alle hulshoudens, De toeslagverlening ls voorwaðrdeluk. Er is geen recht op
toeslagverlening en het is voor de langere termlrn nlet zeker of en in hoeverre toeslagverlenlng zal
plaatsvlnden. Het bestuur van het pensioenfonds besllst evenwel jaarlljks in hoeverre pensioenuitkeringen en
pensloenaanspraken worden aangepast.

De belðngrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zun:

_
-

Deelneming ln het bedrffstakpensioenfonds is verpllcht gesteld voor de werknemers en bestuurders van de
toegelaten lnstelling,
De toegelaten lnstelllng [en haar groepsmaatschappijen] is uitsluitend verpllcht tot betallng van de
vastgestelde premles. In geen geval bestaat een verplichtlng tot bfjstorting.
Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.
De dekklngsgraad van SPW bedraagt ultimo 2017 LL3,4Vo (31-12-2016: 109,5), Hiermee voldoet het
pensioenfonds aan de mlnlmale vereiste 105% die voorgeschreven ¡s door De Nederlandse Bank (DNB) en
daarmee ontstaat geen dekkingstekort.

Kosten inzake controlerend accountant

-

Ondenoek van de jaarekening

Totaal
De opdracht voor de controle jaarrekenlng 2017 bedraagt

)aarverslðg 2017

Vor¡q boekjaar

BoekJaar
€

€

40.550

30.100

_40599_

30.100

€ 32,150 lncluslef omzetbelastlng.
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9.5

Lastcn ondcrhoudsactivlteiten
Boekjaar
Niet planmat¡g onderhoud
Planmatlg onderhoud
Onderhoudskosten met verbeterlng (vh activering)
Toegerekende organisatlekosten
Totale onderhoudskosten

5,1 18

8A.432
Totaal

Speclfìcatie niet plðnmatig onderhoud
- Reparatie onde¡houd
- Mutatie onderhoud
- Dynamisch onderhoud

1.156.103

108.888

Speclf¡catie planmatig onderhoud
- Planmatlg onderhoud
- Planmatig onderhoud via vve biJdrage

647.L84

361.308
Totaal

54.060
415.368

Oyer¡ge directc opcrrt¡onclc lasten cxploltrt¡c bcz¡t
BoekJaar

Vorlg boekJaar

€
Jurid¡sche kosten
Verhuurdershefñng
Belastlngen (OZB + Waterschapslasten)

0

928.018
309.L92

Vezekerlngen

12.809

€
4.900
829.916
300.534
L2,738

Budrage AW
Aedes bijdrage

5.979
9.637

verkoopkosten

13.578

9.472
923

L.279.2t3

L.L64.545

Totaal

9.7

€
612.699
256.913
329.583
77.672
L.276,867

L32.495
405.801
Totaôl

9.6

Vorlg

€
647.L84
415.368

6.062

Ncttogcrcali3cêrdresultaatverkoopvastgocdportcfêulllc
Boeklaar

Vorlg boekiaar

c
Verkoopopbrengst vastgoed portefeu lle
Af: Verkoopkosten
Marktwaarde verkochte woningen
I

Nctto gcrcali¡cerd resultaat vcrkoop vactgocdpoÉcfcuillc

€

152.500

0

3.080

0

120.059

0
0

29.362

ln2OL7 zljn er vijf verkopen geweest, waarb| van 1 verkoop (Alexanderstraat l1) een boekwinst is gerealiseerd
vðn €29.362. Van de resterende verkopen was de marktwaarde gelfk aan de verkoopprljs,

9.a

Ovcrigewâatd€veranderingenvastgocdportefculllc
Boekjaar
Overlge waardeveranderingen vastgoedportefeui lle
Totaal

laarverslag 2017
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Vorig boekjaar

€

€

0

0

0

0
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9,9

Nietgcrealiscerdewaardeveranderingcnvâstgoedportefeuille
Boekjaar

N¡et gerealiseerde waðrdeveranderingen vastgoedportefeuille DAEB

Totaal

Vorig boekJaar
€

€

44L.387

7.359.33r

44t.387

7.359.331

Betreft mutatle marktwaarde.

9.10

Niet gerealiseerde waardcvcrandcr¡ngcn vastgocdportefeuille bestemd voor verkoop
Boekiaar

Vor¡g boekjaar

Vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
Totaal

9.11

€

€

0

108.830
108.830

0

Opbrengstoverigeactlvitelten
Boekiaar

Opbrengsten ult hoofde van beheersactiviteften voor
Opbrengsten uit hoofde van overlge dfenstverlenlng
Ontvangen STEP subsidie
Overige opbrengsten

VvEl

Totaal

9.L2

Vorig boekjaar

€

c

L9.207
18.333

19.146
25.L73

54.000

0

t.770

3,723
48.042

93.310

Ko¡ten ovcrige activiteiten
Vor¡q boekjaar

BoekJaar

€

€

Kosten uit hoofde van beheersactiv¡teiten voor VvE's
Kosten u¡t hoofde van overlge dienswerlenlng
Ontwlkkelkosten mogelijke projecten

19.889
19.889
L7,L6O

17.680
17.680

Mutatle voorzienlng dub, deblteuren
Overige kosten

17.934
4.299

-7
4.913

79.t7t

52.t43

Totaal

9.13

tL.877

Ovcrlgcorganiratiekostcn
Boekjaar
Overige kosten (overhead)
Totaal

Vor¡9 boekjaar

€
120.063
120,063

c
119.430
119,430

Op basls van lnschattlng tljdsbestedlng wordt van de personeelskosten en huisvestingskosten
een percentage van 160lo toegerekend.

9.14

Lcefbaarheid
Boekjaar

Vorlg boekJaar

€
Sociale werkzaamhed€n
Fysieke werkezaamheden
Totaal

Jaarverslðg 2017
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€

0

0

4 7L4

3.907
3.907

4.7L4
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9.15

Andcre rentebatcn cn soortgclfkc opbrGngstcn
Vorig boekjaar

Boekjaar
€

€

Rente op overige vorderingen

413

356

Rente op ultgezette mlddelen

2.327
2.740

5.457
5.813

Totaal

9.16

Andere rentelastcn en coortgcliike kosten
Boekjaar

Vorlg boekJaar

€
a

Langlopende schulden:
Rente leningen kredietlnstell¡ngen
Kosten (her)financierlng

611.614
4.006
615.620

712.292
4.588
716.880

486
486

5

616.106

716.885

Totaal
Kortlopende schulden:
Rente schulden aan kred¡etlnstelllngen
Totaal

Totaal rentelasten

5

9.17 Bclastingcnrc¡ult¡atultgcwoncbcdriff¡ultocfcning
Boekiaar

Vennootschapsbelast¡ng

Vo¡lg boekJaar
€

€

-t.322.573

-992.808

Bclastlngdruk
Mutatie actieve latentie leningen
Mutatle actleve voorwaartse verllescompensatie

-5.532
-t.3L7.O4L
-L.322.573

De ôcute vpb-pos¡tie voor het iaar 2OL7 ls bepaald op nihll. De reden hiervoor ls dat Groen Wonen Vlist vanuit het verleden
beschlkt over fiscaal compensabele verliezen. De fiscale positle ls bepaald op basls van de geldende wet- en regelgevlng,
alsmede de Vaststelllngsovereenkomst (VSO
voor wonlngcorporatles. Op basis van de omvang van het ffscale
compensabele verlles uit voorgaande jaren verwacht Groen Wonen Vlist dat het fiscaal resultaat in het jaat 2OI7 maximaal
nlhil zal bedragen.

I¡)

Euitcngewone baten
céén.

Buitcngcwone la¡tcn
Géén.
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Wet normerino bezoldioino toofunctionarissen oublieke en semioublieke sector IWNTI
Leidinooevende toofunctionarissen met bezoldioino boven € 1.7OO

De bezoldiging van dc lcdcn van dc Raad

vrn Bcstuu¡ over hetjaar zOL,

i8 als volgt:
Boekiaar

lr. J.F.G.
Naam
1 Functlonaris (fu nctienaam)

Rcn¡ê13

Bestuurder

2 In dienst vanaf (dðtum)
3 In dienst tot (datum)

1-Jun-1 1
l-'leden

4 (Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

5 Deeltijdfactor (percentage)

100

Bruto-inkomen (incl. sålaris, vakantlegeld, eindejaarsultkering en andere

6 vaste toelagen)
7 Winstdelingen en bonusbetalingen

I

Bruto-onkostenvergoed¡ng

87 .570
0

(vast en varlabel)

0

9 Totaal beloning (6,7 en 8)

a7 .s70
14.631

10 Voorzien¡ngen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termtjn (in €)
11 Totaal bezoldlglng ln het kader van de WNT

t2

toz.20L

ToepasselUk bezold lglngsmaxi mu m
Ultkerlngen ln verband met beë¡ndiging van het dienstverband (in €)
Toepasselljke bezoldlgingsmaxlmum

13
L4

95.000
0

75.000

Bezoldigingsklasse 2017

B

Bezoldiging 2016

1 (Fictieve) dienstbetrekklng?
2 Deelt'rjdfactor (minimaal 0,025 fte)
3 Bruto-inkomen (lncl, salaris, vakantlegeld, eindeJaarsultkerlng en andere vaste

Jô

100

toelagen)

87 .570
0
0
87 .570

4 Winstdelingen en bonusbetalingen
5 Bruto-onkostenvergoed¡ng (vast en va ria bell
6 Beloning pl us belastbare onkostenvergoedingen
7 Voorzieningen ten behoeve van belonlngen betaalbaar op term¡jn (ln €)
8 Totaal bezoldiging ín kader van de WNT

14.663
102.233

9 Toepasselijk bezoldigingsmaximum

94.000

Het is de Raad bekend dat dit salaris volgens de eind 2017 van kracht geworden tabel van de Wet Normering Toplnkomens te
hoog is. De salar¡suitkerlng voldoet wel aan de minlsteriële overga

(i
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De bezoldlging van de leden van de Raad van Commissarissen over het jaar 2017 is als volgt:

H.R. lanssen

J. Storm-Bosch

Naam

1 Functlonaris (functienaam)
2 In d¡enst vanaf (datum)
3 In d¡enst tot (datum)

Voorz

itter

Lid

1-jan- 10

1-jan-

Heden

l2

Heden

Bruto-inkomen (lncl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsu¡tker¡ng en andere

4 vaste toelagen)

6.622

5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
6 Totaal bezoldlging in kader van de WNT
7 Toepassel¡Jk bezoldigingsmaxlmum

4.474

0

0

6.622

4.474

L4.250

9.500

5.L7L

3.528

20t6
Bruto-lnkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindeJaarsultkering en andere
1 vaste toelagen)
2 Bruto-onkostenvergoedlng (vast en variabel)
3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

4 Toepðsselijk bezoldiglngsmaxlmum

0

o

5.L7t

3.528

14.100

9.400

P.M.C. van
Straaten- de

Naam

t.W.M. Kullk

Vries

1 Functionaris (functienaam)
2 In dlenst vanaf (datum)
3 In dlenst tot (datum)

Lid

Ltd

lJan-16

19-sep-17
Heden

Heden

Bruto-lnkomen (incl, salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere

4 vaste toelagen)

L.275

4.474

5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
6 Totaal bezoldlging in kader van de WNT

0

0

t.275

4.474

7 ToepasseliJk bezoldlgingsmaximum

2.707

9.500

0

3.528

0

0

2016

Bruto-lnkomen (incl, salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere
1 vaste toelagen)
2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
3 Totaal bezoldlging in kader vôn de WNT
l

4 Toepasselük bezoldlgingsmaximum

){)l'l'liiFit ìir}t

\iÇl'it

loezichthoudende topfunctionar¡ssen m€t bezo

Naam;
Functie:

C, van

ç'ifr-ri

t

¡tL'(l (r

onder€ l.tOOílilViuç'ill'ç
ì:!clicrtcnil lli.ì i

Overmeeren

I I i l1 ¿i

!i \"

9.400
ll ts

t-rt'il ì ltr.tt ri-r

Lid RvC

afgegeven cl.cl.

I 6 MEI 2018

Toelichting
De Raad van Commissarissen heeft conform de Regeling bezoldigingsmax¡ma toegelaten instelling volkshuisvesting
Groen Wonen Vlíst ingedeel in klasse B, met een bijbehorend bezoldigingsmax¡mum voor de Raad van Bestuur van

wordt overschreden door de Raad van Bestuur. Deze overschrijding is echter toegestaan
binnen het WNT overgangsrecht.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt € 14.250 en
voor de overige leden van de Raad van Commissarissen € 9.500. Deze maxima worden n¡et overschreden.
€ 95.000. Dit maximum
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Overioe oeoevens

Erzijn geen speciffeke statutôire bepalingen inzake resultaatbestemming. Artikel 37 van de statuten bepaalt het opstellen
van de Jaarstukken.

Voorstel resultaatbestemmino 2017
TiJdens de vergadering van de Raad van Comm¡ssarissen waarln de Jaarrekening zal worden vastgesteld, zal worden

voorgesteld het resultaat na belastingendit boekjaar toe te delen aan de herwaarderingsreserve, de overige reserues en de
verenigingsreserve volgens onderstaand ovenlcht. In añvachting op de vaststelling door de Raad van Commissarissen is dlt
voorstel reeds verwerkt ¡n de Jaarrekening.

Eoekjaar

Vorig boekjaar

€
226.922

Toevoeging/onttrekking herwaarderi ngsreserve
Toevoeglng/onttrekking overige reseryes
Toevoeg nglonttrekki ng verenigi ngsreserve

r.42r.678
-2.764

€
6.532.950
2.313.607
-2.050

Resultaat na belastlngen

1.645.836

8.844.507

I

Controle verklarino
Verstegen accountants heeft het jaarverslag en de Jaarrekening gecontroleerd. In de hierna opgenomen verklaring staan de

bevlndingen vermeld.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2077
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2OI7 van Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist (hierna: Groen Wonen
Vlist) te Haastrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Groen Wonen Vlist op 31 december 20L7 en van het resultaat over
2OL7 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 3L van het Besluit
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) en richtlijn
645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:

1
2
3

de balans per 31 december 2017;
de winst- en verliesrekening over 2017; en

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de

Nederlandse
controlestandaarden, en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage bij de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt

is als basis

voor ons oordeel

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van een deel van het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering op pagina 43 van de jaarrekening, waarin
staat beschreven dat Groen Wonen Vlist een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid
2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder
toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
het bestuursverslag (inclusief verslag RvC en organisatieverslag); en

o
o

de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.

o
o

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het accountantsprotocol
zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse
Standaard 72O. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking

tot

de jaarrekening

Verantwoordeliikheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 3L van het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015, de bepalingen van en krachtens de WNT en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
ln dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of Woningbouwvereniging Groen Wonen
Vlist in staat is om haar werkzaamheden in continuiTeit voort te zetten. Op grond van genoemd artikel 35 van
de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuìteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht
financiële verslaggeving van Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist.

op het proces

van

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole

professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
o het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van
de interne beheersing;
o het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist;
o het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
o het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
o het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikw'rjdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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