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Voorwoord
In de huidige maatschappij volgen veranderingen elkaar in een steeds hoger tempo op, zowel op
politiek, maatschappelijk als financieel gebied. In het verslagjaar duurde de economische crisis voort
en verschenen verschillende versies van de Novelle met vergaande consequenties voor corporaties.
Dit was mede aanleiding voor GroenWest om haar strategie opnieuw vast te stellen en een nieuw
ondernemingsplan op te stellen.
Voor ons betekent de maatschappelijke opgave dat we ons inzetten om de betaalbaarheid van wonen
in het Groene Hart voor mensen die dat nodig hebben, zowel qua inkomen als qua positie in de
maatschappij te waarborgen. Daarom focussen wij ons op onze kerntaak: het beheren en bouwen van
sociale huurwoningen. Wij kunnen en blijven, in tegenstelling tot vele andere corporaties, investeren in
goed onderhoud, het verduurzamen van onze woningen en nieuwbouw. Om dit ook in de toekomst te
kunnen, gaan wij scherper sturen, onder andere op ons vastgoed en vermogen, en zoeken wij nieuwe
vormen van samenwerking om kosten en risico’s te verlagen. Wij spreken onze doelgroep en onze
maatschappelijke partners meer aan op hun eigen verantwoordelijkheden. Daarbij nemen wij ook
onze verantwoordelijkheid door te kijken hoe onze organisatie tegen lagere kosten nog beter kan
presteren.
In 2013 waardeerden onze klanten onze dienstverlening met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Wij
zien dat onze klant steeds beter geïnformeerd is en steeds mondiger wordt en eigenlijk 24 uur per
dag, zeven dagen per week zaken wil kunnen regelen. Daarom gaan we in 2014 onze dienstverlening
verder professionaliseren door onder meer de eerstelijns klantcontacten te bundelen.
Verder hebben wij het afgelopen jaar stevig geïnvesteerd in nieuwbouw, onderhoud en energetische
maatregelen. Er zijn 137 nieuwbouwwoningen opgeleverd en 42 in uitvoering. Ruim 300 woningen
zijn opgeleverd na een renovatie of groot onderhoudsbeurt en bij ongeveer 1.250 woningen is
planmatig onderhoud uitgevoerd.
De lokale binding met alle kernen in ons werkgebied is groot. We participeren in lokale netwerken en
zijn regelmatig in gesprek met onze stakeholders. Met de gemeenten Montfoort en De Ronde Venen
hebben we nieuwe prestatieafspraken getekend.
Ik ben trots op mijn collega’s, die zich hebben ingezet om deze resultaten te behalen. Samen hebben
we invulling gegeven aan onze kernwaarden: slim, open, effectief en samen, en zullen we dat in de
toekomst blijven doen.
Dit jaarverslag volgt nog de thema’s van ons Ondernemingsplan 2011-2013. In het hoofdstuk De klant
voorop leest u onder meer over de dienstverlening en ons overleg met huurdersorganisaties. Een
stevige thuisbasis gaat in op de belangrijkste taak van GroenWest: het verhuren, beheren en bouwen
van sociale huurwoningen. Hierin leest u meer over onze inspanningen op het gebied van onderhoud
en nieuwbouw. De rol en activiteiten van GroenWest op het gebied van leefbaarheid vindt u terug in
Plezierig wonen in het Groene Hart. In het hoofdstuk Oog voor de toekomst bieden wij een inkijkje in
onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Gezonde organisatie beschrijft hoe wij de
organisatie ingericht hebben om onze doelen te verwezenlijken. De Raad van Commissarissen doet in
haar eigen hoofdstuk Intern Toezicht verslag van haar bevindingen als toezichthouder. Hoe wij
omgaan met integere besturing en het beheersen van de risico’s leest u in het hoofdstuk Governance
en risicobeheersing.
Tot slot leest u in Waarborgen van de financiële continuïteit en maximaliseren van de inzet van ons
vermogen hoe wij het hoofd hebben geboden aan de financiële uitdagingen die in het verslagjaar op
ons af kwamen. In de jaarrekening vindt u alle (financiële) cijfers die betrekking hebben op
GroenWest.
Woerden, 16 april 2014

Karin Verdooren
Directeur-bestuurder
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De klant voorop
Ook in de huidige turbulente tijden streven wij ernaar de klant voorop te blijven stellen. Wij willen dat
onze klanten tevreden zijn met de kwaliteit van onze dienstverlening en ons bezit. Om de gevolgen
van de verhuurderheffing deels op te vangen hebben we in 2013 gebruik gemaakt van de
inkomensafhankelijke huurverhoging. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er voldoende betaalbare
huurwoningen blijven voor de doelgroep. In 2013 is GroenWest gestart met het opstellen van een visie
op dienstverlening, die in 2014 afgerond wordt. Deze visie moet ertoe leiden dat we binnen een paar
jaar doorgroeien van een klantvriendelijke naar een klantgerichte organisatie.
Klanten veranderen: een deel wordt zelfredzamer, een deel blijft kwetsbaar
Wij willen onze dienstverlening en ons dienstverleningsconcept laten aansluiten op de behoeften van
de klant van nu en morgen. We zien onder invloed van onder andere de media en internet dat de klant
veel mondiger is geworden. Hij heeft meer informatie tot zijn beschikking en is sneller op de hoogte
van nieuws en ontwikkelingen. Dit leidt er onder meer toe dat de klant van nu vraagt om een 24/7
dienstverlening. Hij zoekt en regelt meer digitaal en wil niet de hele organisatie door met zijn vraag,
maar deze op één punt neer kunnen leggen. De klant is beter geïnformeerd, maar vraagt ook meer
informatie. Daarnaast wil de klant minder complexiteit in regelgeving, vraagt hij aandacht en
betrokkenheid en stelt hij hogere eisen. Tegelijkertijd komt door de economische onzekerheid de
nadruk meer te liggen op de betaalbaarheid (naast beschikbaarheid).
Naast deze ‘veranderde’ klant zien we echter ook, als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen
(scheiden wonen-zorg, afbouw van de zorg en ondersteuning, groter beroep op zelfredzaamheid), een
groeiende groep klanten die kwetsbaar is. In veel opzichten is deze groep het tegenovergestelde van
de hierboven geschetste klantgroep. Deze groep kan om allerlei redenen niet goed meekomen met de
veranderingen en vraagt (soms op een verkeerde manier) veel aandacht. Ook met deze groep klanten
moeten en willen we in onze dienstverlening rekening houden. Bovendien zien we vanuit alle groepen
een toenemende vraag naar een meer persoonlijke dienstverlening.
Kwaliteit van dienstverlening blijft op peil
De definitieve cijfers van KWH voor 2013 zijn voor GroenWest weergegeven in onderstaande tabel.
Klantcontact
Bereikbaarheid
Communicatie en Informatie
Verhuizen
Woning zoeken
Nieuwe woning
Huur opzeggen
Onderhoud
Reparaties
Onderhoud
Gemiddelde van alle cijfers

KWH norm
7
7
KWH-norm
7
7
7
KWH-norm
7
7
Landelijk en regionaal
7,8

GroenWest
2013
7,3
7,1
GroenWest
7,8
7,7
8,4
GroenWest
7,9
7,7
GroenWest
2013
7,5

2012
7,6
7,6
7,9
8,0
8,3
8,0
8,2

2012
7,7

De eindcijfers zijn hoger dan of gelijk aan de norm. KWH heeft besloten om het onderdeel ‘Klachten
behandelen in 2013’ niet mee te wegen bij het besluit voor het behouden van het KWH-Huurlabel. De
uitkomsten van de enquêtes bleken onvoldoende betrouwbaar. Niet alle vragen werden juist
geïnterpreteerd en beantwoord.
De resultaten van de KWH-meting waren op bijna alle onderdelen lager dan in 2012, alleen het
onderdeel ‘Huur opzeggen’ is gestegen. Het landelijk gemiddelde is gelijk gebleven. In 2014 willen wij
het beter doen dan in 2013. Hiervoor zijn al plannen gemaakt en acties in gang gezet. Zo hebben we
verbeteringen doorgevoerd in de telefooncentrale om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren.
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Zowel de afdeling Reparatieservice als de afdeling Incasso is samengevoegd op één locatie om de
kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Ook aan het verbeteren van onze klachtenbehandeling
wordt gewerkt en de interne klachtenregistratie laat een verbetering zien. Wij streven ernaar om eind
2014 op de norm te zitten.
Gematigd huurbeleid en de inkomensafhankelijke huurverhoging
Eind 2012 hebben wij ons nieuwe streefhuurbeleid vastgesteld als onderdeel van de
portefeuillestrategie. Het bewaken van de betaalbaarheid van het grootste deel van de voorraad en
een koppeling tussen locatie en huurprijs zijn de twee belangrijkste uitgangspunten. Alle woningen,
die nu een huur onder de liberalisatiegrens hebben, zijn op die grens afgetopt. Dit zorgt ervoor dat
97% van onze woningvoorraad bereikbaar is en blijft voor onze doelgroep.
In 2013 hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke
huurverhoging te vragen. Wij hebben ervoor gekozen een uitzondering te maken voor de huishoudens
met een inkomen tot € 43.000. Voor hen is de huurverhoging afgetopt op de vastgestelde streefhuur
omdat we deze inkomensgroep ook tot onze doelgroep rekenen. Bijna 70% van onze huurders heeft
een huurverhoging van 4% of minder gekregen en iets meer dan 20% heeft een huurverhoging van
6,5% gekregen.
In totaal hebben ruim 430 bewoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen
tegen de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. Iets meer dan de helft van deze bezwaren (235) is
door ons gehonoreerd (voornamelijk door aantoonbare inkomensdaling en verandering van de
samenstelling van het huishouden), een ander deel is door de huurder zelf ingetrokken. Uiteindelijk
zijn er 133 bezwaren doorgestuurd naar de Huurcommissie. Daarvan zijn er uiteindelijk 72 ingetrokken
door de huurders. De overige 61 bezwaren zijn op één na behandeld door de Huurcommissie. In alle
gevallen is GroenWest in het gelijk gesteld.
Huurcommissie vaker ingeschakeld
De Huurcommissie is een landelijke, onafhankelijke overheidsorganisatie die uitspraak doet over
geschillen over huurprijs, onderhoud en servicekosten van de woning. Uitspraken van de
Huurcommissie zijn bindend. Ook klanten van GroenWest kunnen terecht bij de Huurcommissie.
Meer dan andere jaren hebben huurders van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een geschil voor te
leggen aan de Huurcommissie. De sterke toename van het aantal voorgelegde geschillen komt door
bezwaren tegen de jaarlijkse huurverhoging. Er is bezwaar gemaakt tegen zowel het
inkomensafhankelijke deel als tegen het feit dat de verhoging hoger was dan de afgelopen jaren.
Type geschil
Huurverlaging door gebreken

Aantal
4

Servicekosten
Huurverhoging

1
133 ingezonden:
 72 ingetrokken
 60 behandeld
 1 nog in behandeling

Besluit Huurcommissie
GroenWest in alle gevallen in
het gelijk gesteld
GroenWest in het gelijk gesteld
GroenWest in 60 gevallen in het
gelijk gesteld

Huurachterstand blijft stabiel maar is wel hoger dan ons doel
Wij hechten veel waarde aan het voorkomen van huurachterstanden. Daarom reageren wij direct
zodra er een huurachterstand ontstaat. Bij het voorkomen en oplossen van betalingsproblemen
werken we samen met diverse maatschappelijke organisaties op het gebied van schuldhulpverlening.
Het achterstandspercentage was op 31 december 2013 0,84% (2012:0,87%) van de jaarhuur. Het
doel om de achterstand niet hoger te laten zijn dan 0,70% is niet gehaald. Dit is toe te schrijven aan
de gevolgen van de crisis, waardoor steeds meer huurders werkeloos raken en in de problemen
komen.
Bewoners betrokken bij beleid en beheer
Wij vinden het belangrijk om klanten zoveel mogelijk te betrekken bij keuzes. Vooral bij het dagelijks
beheer van woningen en de woonomgeving. Bewoners kunnen aangeven waar knelpunten zitten en
zij kunnen meedenken over oplossingen en helpen bij de uitwerking ervan. Om bewoners te betrekken
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bij beheer- en beleidszaken vindt er regelmatig overleg plaats met bewonerscommissies, lokale
huurdersorganisaties en de Huurdersvereniging Weidelanden. De betrokkenheid en het enthousiasme
van onze huurders die hierin actief participeren, waarderen wij zeer. Zij zetten hun vrije tijd in om een
spreekbuis voor onze huurders en een klankbord voor GroenWest te zijn. Zij vervullen een belangrijke
taak die voor ons onmisbaar is.
Naast onze bewoners zijn we ook regelmatig in gesprek met gemeenten, zorginstellingen, politie,
hulpverleners en andere relevante organisaties.
Constructieve relatie met nieuwe Huurdersvereniging Weidelanden
In april 2013 is de Huurdersvereniging Weidelanden formeel van start gegaan. HV Weidelanden is het
resultaat van de fusie tussen Stichting Hart voor Huurders uit Vleuten, Huurdersbelangenvereniging
Woerden en de Huurdersbelangenvereniging van Mijdrecht. Eind 2013 waren er bijna 3.000 betalende
leden.
In 2013 is in totaal zeven keer overleg gevoerd tussen GroenWest en HV Weidelanden. Wij hechten
grote waarde aan goede betrekkingen met de Huurdersvereniging. Naast de meer formele adviesrol is
tijdens de verschillende overleggen over een breed scala aan onderwerpen gesproken en
gediscussieerd. De onderlinge verhouding laat zich omschrijven als prettig, constructief en positief
kritisch. Naast min of meer vaste onderwerpen, zoals de jaarstukken 2012, is er veel aandacht
geweest voor de actualiteit. Bijvoorbeeld over het veranderende speelveld van corporaties (invoering
van de verhuurderheffing), maar ook het plan van aanpak voor het nieuwe ondernemingsplan.
Gedurende 2013 is op de volgende onderwerpen advies gevraagd en ontvangen van HV
Weidelanden:










huurbeleid
huurverhoging 2013
verkoopbeleid inclusief de nieuwe verkooplijst
complexstrategieën
bijzonder vastgoed
onderhoudsbeleid
concept prestatieafspraken Montfoort en De Ronde Venen
ZAV-beleid
serviceabonnement

Vooral over het serviceabonnement, het onderhoudsbeleid en het ZAV-beleid heeft HV Weidelanden
tussentijds kritische vragen gesteld en enkele wijzigingen voorgesteld. Naar aanleiding hiervan
hebben we deze beleidsnotities op onderdelen aangepast. Op alle adviesaanvragen is uiteindelijk
positief geadviseerd.
Nog beperkt overleg met lokale huurdersorganisaties
In Woerden is in 2013 drie keer overleg gevoerd met de plaatselijke huurdersvereniging. Er is met een
groot aantal bewonerscommissies gesproken over klachtenafhandeling, voortgang van projecten,
ontwikkelingen binnen de sector Wonen, leefbaarheidsprojecten en de samenwerking met
bewonerscommissies.
In Mijdrecht heeft GroenWest twee keer met vertegenwoordigers van HV Weidelanden uit Mijdrecht
overleg gevoerd. We hebben gesproken over de kwaliteit van dienstverlening (KWH), de
onderhoudsbegroting specifiek gericht op vestiging Mijdrecht en de stand van zaken van alle lopende
projecten binnen de regio Mijdrecht.
In Vleuten is er twee maal overleg gevoerd met de lokale afdeling van de HV Weidelanden, voorheen
de vertegenwoordigers van Hart voor Huurders. Tijdens de eerste bijeenkomst aan het begin van
2013 hebben wij een toelichting gegeven op de onderhoudsprojecten in Vleuten, De Meern, Harmelen
en Haarzuilens. De tweede bijeenkomst is geannuleerd wegens het ontbreken van
agendaonderwerpen. Nu de centrale HV Weidelanden in werking is, resteren er nauwelijks
agendaonderwerpen voor de lokale afdeling als er geen bijzonderheden of knelpunten zijn.
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In overleg met bewonerscommissies over het dagelijks beheer
GroenWest voert met een groot aantal bewonerscommissies een aantal maal per jaar overleg over het
dagelijks beheer. De frequentie is sterk afhankelijk van de aard van het overleg en de problematiek in
het complex of gebied dat de commissie vertegenwoordigt.
Net als voorgaande jaren hebben we ook in 2013 een avond georganiseerd voor alle
bewonerscommissies en de HV Weidelanden. Met deze avond willen we de leden van de
bewonerscommissies bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Naast een ontspannen deel had de
avond dit jaar ook een leerzaam tintje: het thema 'omdenken' stond centraal. Aan de hand van een
praktijkgeval ontstonden levendige discussies. Deze avond was voor veel commissieleden een goede
gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. Daarnaast kreeg iedereen de
mogelijkheid om ook nog te oefenen met een methode om de kracht van de wijk, de buurt of het
complex in kaart te brengen. De aanwezige commissieleden beoordeelden de avond zeer positief.
Afname aantal bewonerscommissies vestiging Woerden
In de gemeente Woerden waren in 2013 acht bewonerscommissies actief. Enkele commissies zijn in
2013 gestopt vanwege onder meer samenvoeging van meerdere commissies en overlijden van een
aantal commissieleden. Alle bewonerscommissies hebben in 2013 een activiteit georganiseerd voor
de bewoners, zoals een straatfeest, winterfair of een Nieuwjaarsborrel. Verschillende
bewonerscommissies werken nauw samen met wijkplatforms.
Bij alle groot onderhoudsprojecten die in 2013 zijn uitgevoerd in de gemeenten Woerden en Montfoort
zijn klankbordgroepen opgericht. Met deze klankbordgroepen is in alle stadia van het groot
onderhoudsproject contact geweest.
Bewonerscommissies vestiging Mijdrecht stabiel
Er zijn momenteel dertien actieve bewonerscommissies in de gemeente. In het Prinsenhuis is eind
vorig jaar een nieuwe commissie opgestart. In de Kamille heeft de commissie zich eind vorig jaar
opgeheven. Voor een nieuwe commissie loopt nu een wervingsactie.
Nieuwe bewonerscommissie vestiging Vleuten
In Vleuten-De Meern zijn vijf bewonerscommissies actief. In 2013 is in een complex in De Meern een
nieuwe bewonerscommissie opgericht. Met de commissies is twee maal per jaar overleg over
complexgerelateerde zaken. Op verzoek worden soms verbeteringen aangebracht, bijvoorbeeld in de
directe woonomgeving of in de centrale hal. Verder wordt gesproken over schoonmaak of over de
afrekening servicekosten. In diverse complexen wordt jaarlijks door de bewonerscommissie een
feestelijke activiteit georganiseerd waarbij het ‘elkaar ontmoeten’ centraal staat.
Geslaagde bijeenkomst met belanghouders
Omdat GroenWest een maatschappelijke organisatie is, hechten wij veel waarde aan een goede
relatie met onze belanghouders. De belangrijkste zijn onze huurders en de gemeenten in ons
werkgebied, maar ook welzijnsinstellingen en andere relevante organisaties zijn van belang. Naast
bilaterale overleggen hebben we in het verslagjaar onze belanghouders uitgenodigd om mee te
denken over de koers van GroenWest. Een bijeenkomst die goed werd gewaardeerd.
Prestatieafspraken met Montfoort en De Ronde Venen en aanpassing van de afspraken met Utrecht
De ontwikkelingen in corporatieland hebben ook effect op de prestatieafspraken. In het verslagjaar is
een begin gemaakt met het herijken van de prestatieafspraken met de gemeente Utrecht. Een
belangrijk discussieonderwerp is het waarborgen van de betaalbaarheid van de woningvoorraad, maar
ook de investeringen in nieuwbouw en onderhoud staan onder druk door de slechte financiële positie
van een aantal corporaties. De samenwerkingsafspraken met de gemeente Montfoort zijn
ondertekend. En na uitgebreide onderhandelingen worden begin 2014 ook de nieuwe
prestatieafspraken met de gemeente De Ronde Venen ondertekend.
Met alle gemeenten zijn bestuurlijke en ambtelijke overleggen geweest.
Het verslagjaar door de ogen van de Geschillencommissie
Als een huurder een klacht heeft over de dienstverlening van GroenWest waar hij met ons niet uit
komt, kan hij zijn klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie. Hieronder volgt het
door deze commissie geschreven jaarverslag 2013.
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Samenstelling
Het verslagjaar was het tweede volledige jaar voor de Geschillencommissie die is ingesteld na de
fusie tot GroenWest. De commissie behandelt ook de geschillen van huurders van
Woningbouwstichting Kamerik. De samenstelling van de commissie is in het verslagjaar niet gewijzigd.
Op 31 december 2013 bestond de commissie uit de volgende personen:
Samenstelling Geschillencommissie per 31 december 2012
Mevrouw A. ten Cate
Lid
De heer D. Damsma
Lid
De heer R. van Os
Lid
De heer G. Schill
Lid en vicevoorzitter
De heer G. Smits
Lid
De heer P. Snoek
Voorzitter
Het ambtelijk secretariaat van de Geschillencommissie berust bij de heer J.W. Hospes,
Beleidsmedewerker van GroenWest.
Werkwijze
De werkwijze van de commissie is geregeld in het Reglement Geschillencommissie GroenWest.
Een geschil wordt behandeld door de voorzitter of diens plaatsvervanger en twee leden. Per geschil
bepaalt de commissie in onderling overleg welke leden aan de behandeling van het geschil zullen
deelnemen. Volgens het reglement vindt de hoorzitting plaats in het kantoor van GroenWest in de
gemeente waar de klant woont. In het verslagjaar heeft de commissie om praktische redenen besloten
hiervan af te wijken. Alle hoorzittingen vonden plaats in het hoofdkantoor van GroenWest in Woerden.
Behandelde geschillen
In totaal kwamen er acht klachten binnen bij de commissie: drie uit Mijdrecht, drie uit Woerden, één uit
Vleuten en één uit Harmelen. Van deze klachten heeft de commissie er vijf met hoorzitting behandeld
en twee zonder hoorzitting. De achtste klacht werd door de huurder ingetrokken.
Alle uitgebrachte adviezen zijn door het bestuur van GroenWest overgenomen.
Aanbeveling
In het verslagjaar heeft de commissie naar aanleiding van de behandelde geschillen aanbevolen om
de dossiervorming door GroenWest te verbeteren. Verder heeft de commissie aangegeven met het
bestuur van GroenWest te willen overleggen over verheldering van de taak van de commissie en
verbetering van het proces van geschillenbehandeling.

Resultaten 2013


Behaald

≈ Gedeeltelijk behaald



Niet behaald

 Doorgeschoven naar 2014

 Wij hebben doelgroepprofielen en kernprofielen geactualiseerd.
 Wij hebben onze telefonische bereikbaarheid geoptimaliseerd.
 Wij hebben minimaal een 7,5 gescoord voor alle KWH-huurlabelonderdelen.
 Wij hebben een huurachterstand die minder is dan 0,7% van de bruto jaarhuur.
 Wij hebben onderzocht hoe we andere vormen van bewonersparticipatie kunnen inzetten zoals
social media.
 Wij hebben een themabijeenkomst georganiseerd voor de leden van de bewonerscommissies.
 Wij hebben participatiebeleid vastgesteld.
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Een stevige thuisbasis
De financiële bijdrage die GroenWest nu en de komende jaren moeten leveren aan de verhuurdersen de saneringsheffing is fors. Dit betekent dat we minder dan voorheen kunnen investeren in
onderhoud en nieuwbouw. Het sturen op rendement en het realiseren van een evenwichtige
samenstelling van de vastgoedportefeuille is daarbij van groot belang. In 2014 zullen we dit verder
concretiseren.
Voldoende woningen
In 2012 heeft GroenWest de langetermijnstrategie voor haar bezit vastgesteld. En hebben we in kaart
gebracht wat er nodig is om van de huidige portefeuille naar de gewenste portefeuille te komen. Met
groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw hebben we in 2013 invulling gegeven aan deze
portefeuillestrategie.
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kengetallen van onze woningvoorraad over 2013
opgenomen.
Onderwerp
 Aantal verhuureenheden
 Sociale huurwoningen
 Vrije sector huurwoningen
 BOG
 Overig
 Beheer derden
Mutaties woningen
Mutatiegraad
Reacties (gemiddeld)
Aanbiedingsresultaat (gemiddeld)
Bijzondere verhuringen
Vrije sector
Urgenten
Statushouders (inclusief pardonners)

2013

Toelichting
12.694
11.312
422
35
545
380
801
6,4%
59
4
30

Wbs Kamerik en gemeente De Ronde Venen
Inclusief short stay en vrije sector

Onder meer zorgwoningen, groepswonen en
vrije beleidsruimte

50
33
80

Alle sociale huurwoningen van GroenWest worden verdeeld via een aanbodmodel en aangeboden via
WoningNet.
Vanuit het Rijk krijgt GroenWest (via de gemeenten) een taakstelling opgedragen voor het huisvesten
van statushouders. De taakstelling om in totaal 71 statushouders te huisvesten is ruimschoots
gehaald.
Bijzondere verhuringen zijn woningen die niet via de woningkrant worden verhuurd, dit betreft o.a.
woningruil, Beter Wonen (mensen die vanuit een zorginstelling naar een gewone woning verhuizen)
en verhuringen van kamers. Er zijn 33 woningen toegewezen aan urgent woningzoekenden.
Daling gemiddeld aantal reacties
Het gemiddeld aantal reacties neemt af. Dat wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat bewoners,
meer dan in het verleden, gerichter zoeken en reageren. Daarbij worden ze ondersteund door het
woonruimteverdeelsysteem. Daarentegen neemt de kwaliteit van de geplaatste reacties toe. De
aanbiedingscoëfficiënt zal niet snel significant dalen zolang de wachttijden voor een sociale
huurwoning hoog blijven. Hoe langer de wachttijd, hoe kritischer de woningzoekende een woning
bekijkt. Na acceptatie van een woning begint men immers weer op nul.
Wij voldoen aan de regels om in aanmerking te komen voor staatssteun
Om in aanmerking te blijven komen voor staatssteun moeten wij minimaal 90% van de vrijkomende
woningen met een huur onder de liberalisatiegrens toewijzen aan huishoudens met een inkomen
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onder € 34.229. De overige 10% is in eerste instantie bedoeld voor de huisvesting van urgenten met
een inkomen boven deze grens. Mocht er nog ruimte over zijn, dan is de afspraak in de regio Utrecht
dat deze ruimte gebruikt kan worden om woningen toe te wijzen aan de zogenaamde
middeninkomens: huishoudens met een inkomen tussen € 34.229 en € 43.000.
Van onze woningvoorraad van ruim 11.500 woningen heeft 97% een huur onder de liberalisatiegrens.
Voor deze woningen moeten we dus voldoen aan de toewijzingsregels. In 2013 hebben wij hieraan
voldaan. Over het gehele jaar is in 94% van de gevallen een woning toegewezen aan de doelgroep
met een inkomen onder € 34.229 (inclusief toewijzingen aan urgenten). Aangezien wij de
middengroep (met een inkomen tot € 43.000) ook tot onze doelgroep rekenen, was het voornemen om
in 2013 meer dan in 2012 gebruik te maken van de geboden ruimte. Dit is niet gelukt.
De uitvoering van de inkomenstoets die bij deze toewijzingsregels geldt, is een punt van aandacht.
Veranderingen vanuit het Rijk in de manier waarop het inkomen vastgesteld moet worden, maken de
berekening ingewikkeld en vergroten de kans op fouten. Medewerkers worden opgeleid om een
correcte uitvoering van de toets in 2013 te waarborgen. We constateren dat de uitvoering van deze
regels leidt tot een administratieve belasting van de organisatie.
Onderhoud
Een deel van onze woningen heeft in 2013 een ‘grote onderhoudsbeurt’ gehad. Naast planmatig
onderhoud en de uitvoering van reparaties zijn ook ongeveer 800 woningen, waarvan de huur is
opgezegd, geïnspecteerd en, indien nodig, opgeknapt. In totaal hebben we in 2013 € 14,9 miljoen aan
de diverse vormen van onderhoud ten laste van het resultaat gebracht.
Planmatig onderhoud in bijna alle delen van ons werkgebied
Naast groot onderhoud is in het verslagjaar ook planmatig onderhoud uitgevoerd. Hier hebben we
bijna € 7,1 miljoen aan uitgegeven (incl. € 1,1 miljoen asbestsanering). Het onderhoud richt zich vooral
op de buitenzijde van de woning. De werkzaamheden kunnen per woning verschillen, afhankelijk van
de onderhoudsstaat. Dit is onder meer schilderwerk, het aanpakken van houtrot, vervanging van
onderdelen en dakwerk. De onderverdeling is als volgt:






306 woningen cv-onderhoud/ cv vervangen;
42 woningen WTW-onderhoud (warmte terugwin-installatie);
940 woningen mechanische ventilatie gereinigd en - waar nodig – vervangen;
4 complexen dakwerk;
50 complexen beschoeiing en drainage onderhouden/vervangen;

In totaal hebben wij bij 1.257 woningen planmatig onderhoud uitgevoerd. Dit is inclusief een aantal
projecten die nog doorliepen vanuit 2012.
Groot onderhoud met energetische verbetering bij ruim 400 woningen
Bij groot onderhoud worden niet alleen werkzaamheden uitgevoerd aan de buitenzijde van de woning,
ook het interieur van de woning wordt opgeknapt. Daarnaast wordt de energieprestatie van de woning
verbeterd. Het uitgangspunt is om de woning naar minimaal energielabel C te brengen. Met een
dergelijke ingreep kunnen de woningen weer voor 25-30 jaar worden door-geëxploiteerd. In 2013
hebben we hier in totaal € 19,4 miljoen in geïnvesteerd. Een fors bedrag, maar wel minder dan
begroot.
Met deze werkzaamheden zijn we in bijna alle kernen in ons werkgebied actief geweest. In
onderstaand overzicht hebben we onze productie per gemeente gerecapituleerd.
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Aantal woningen
Nieuwbouw

Opgeleverd

In uitvoering

In voorbereiding
Renovatie

Opgeleverd

In uitvoering

In voorbereiding
Groot onderhoud

Opgeleverd

In uitvoering

In voorbereiding
Totaal

Ronde
Venen

Woerden

Montfoort

62
1
197

38
26
110

15
46

92

10

31

39

18

24
124
72
413

157
104
167
749

52

158

Vleuten

Utrecht

30

7

92

69

Realisatie
2013

Begroting
2013

137

161

Planning
2014 e.v.

42
514
102

169
88

233

43

69

484

452

782

228
239
948

Iets meer dan 100 woningen gerenoveerd in Woerden en Montfoort
In 2013 hebben we 102 renovatiewoningen opgeleverd: 92 woningen IJsseloord in Woerden en 10
woningen Poorterstraat Montfoort. Deze 10 woningen zijn gerenoveerd volgens de principes van
Active House. Hierbij staat een goede balans tussen energieontwerp, binnenklimaat en omgeving, het
wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal. Vanwege het innovatieve karakter is de
uitvoering van dit project gedaan door een consortium. Door de hoge kosten voor slechts een beperkt
aantal woningen hebben we besloten een dergelijke renovatie niet meer uit te voeren.
De nieuwbouwontwikkeling richt zich op het toevoegen van kwalitatief goede producten om de
doorstroming te bevorderen.
Ook zijn in 2013 voor bijzondere doelgroepen woningen in aanbouw genomen of opgeleverd. Eén van
die complexen voor een bijzondere doelgroep is het project Albert Schweitzerhof in Vleuten. In het
dertig appartementen tellende nieuwe gebouw wonen 55-plussers. Enkele daarvan met een
lichamelijke beperking. De nieuwe bewoners komen vrijwel allemaal uit de directe omgeving en zo
heeft de oplevering ervoor gezorgd dat 27 woningen zijn vrijgekomen voor nieuwe bewoners. De
appartementen zijn voorzien van Woonkeur en er is gelet op duurzaamheid. De appartementen
hebben energielabel A+ gekregen. Zorgorganisatie Careyn heeft de toewijzing van de appartementen
voor mensen met een lichamelijke beperking op zich genomen.
In Mariaoord te Vinkeveen hebben wij 39 appartementen gerealiseerd in een voormalig monumentaal
kloostergebouw. In de plint op de begane grond is ruimte voor maatschappelijke ondernemers. De
invulling is op dit moment nog niet gerealiseerd. De 39 appartementen hebben diverse en unieke
plattegronden en zijn allemaal verhuurd.
Stichtingskosten boven € 200.000
Volgens het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) mag de nieuwbouw van een sociale
huurwoning niet meer dan € 200.000 kosten. Mede vanwege het te duur inkopen van een locatie in
het verleden en/of reeds gemaakte oude plankosten vanwege een noodzakelijke herontwikkeling,
komt het in enkele gevallen voor dat GroenWest niet aan deze eis kan voldoen.
Bij onderstaande opgeleverde projecten is de stichtingskostengrens overschreden:
 Albert Schweitzerhof in Vleuten: 12 sociale huur- en 18 commerciële huurwoningen met
gemiddelde stichtingskosten van respectievelijk € 208.000 en € 236.000 per woning. In de kosten
is ook de halfverdiepte parkeergarage opgenomen en bovendien zijn de kosten evenredig
verdeeld over de woningen. De woningen voorzien in een behoefte binnen de kern Vleuten. Er zijn
geen vergelijkbare woningen in Vleuten.
 Mariaoord in Vinkeveen: 39 sociale huurwoningen en 1 zorgplint met gemiddelde stichtingskosten
voor de huurwoningen van € 213.000. Het betreft een turnkey-aankoop van een ontwikkelaar. Het
project is gecompliceerd omdat het bestaande, historische casco gehandhaafd is en aan de
woningen nieuwbouweisen zijn gesteld. Met toevoeging van deze woningen is een bijdrage aan
de doorstroming geleverd.
 Den Engh, Leidsche Rijn Utrecht: 12 woningen voor begeleid wonen stichting Umah Hai met
gemiddelde stichtingskosten voor de woningen van € 226.500. In de stichtingskosten zijn ook de
kosten voor de algemene ruimten opgenomen. Deze zijn evenredig verdeeld over de woningen.
Het betreft verbouw van een monumentale boerderij en hooimijt tot woningen met
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nieuwbouwkwaliteit. Het huisvesten van deze doelgroep past binnen de maatschappelijke taak
van GroenWest.
Grond aangekocht voor nieuwbouw ontwikkelingen
GroenWest heeft in december 2013 de grond aangekocht voor het project Defensie-eiland te
Woerden. Hierop worden 25 sociale huurwoningen gerealiseerd. We hebben hiervoor een
overeenkomst afgesloten met CV De Wasserij. Met de aankoop van de grond was een bedrag
gemoeid van € 1.248.000.
Verkoopdoelstelling bijna gehaald, ondanks de crisis
Begin 2013 zijn wij gestopt met de verkoop onder Koopgarant. We zullen geen woningen meer
toevoegen aan deze regeling. Als alternatief voor de Koopgarantregeling hebben wij de Starters
Renteregeling geïntroduceerd. Met de Starters Renteregeling willen wij hetzelfde bereiken als met
Koopgarant, namelijk starters de mogelijkheid bieden om een koopwoning te kopen. Met de nieuwe
Renteregeling kan de koopstarter meer lenen en betaalt hij minder maandlasten. Het basisprincipe is
eenvoudig: de woningcorporatie betaalt 20% van de maandelijkse hypotheekrente, minimaal tien jaar
lang.
Met een aantal gemeenten zijn langdurige afspraken gemaakt over de inzet van Koopgarant. Hierdoor
is een aantal teruggekochte woningen toch weer doorverkocht met Koopgarant. In 2014 zal in overleg
met de gemeenten worden bepaald hoe we hier mee omgaan.
In 2013 hebben wij 53 woningen en 1 winkelpand verkocht. Daarnaast zijn 19 woningen teruggekocht.
Hiermee werd een substantieel deel van de doelstelling om 68 woningen te verkopen gerealiseerd in
een lastige markt.
Door de dalende huizenprijzen werd voor eigenaren van een Koopgarantwoning het kopen van een
eengezinswoning bereikbaar. Het gevolg was dat we meer Koopgarantwoningen dan begroot hebben
moeten terugkopen.
Afscheid van VvE-beheer
In het tweede kwartaal is besloten om het VvE-beheer uit te besteden aan een extern bureau omdat
wij vinden dat het beheren van VvE’s niet tot onze kerntaken behoort. Bovendien was de omvang van
de VvE-portefeuille te klein om het beheer op een efficiënte en professionele manier vorm te geven.
Eind 2013 is het traject om tot uitbesteding te komen afgerond en zijn alle VvE’s in overleg met de
diverse VvE-besturen ondergebracht bij gespecialiseerde beheerders.

Resultaten 2013


Behaald

≈ Gedeeltelijk behaald



Niet behaald

 Doorgeschoven naar 2014

 Wij hebben complexbeheerplannen vastgesteld.
≈ Wij hebben onze productieplannen gerealiseerd (zie pagina 16).
 Wij hebben beleid vastgesteld over onze rol bij het beheer van de VvE’s.
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Plezierig wonen in het Groene Hart
Ondanks de toenemende druk vanuit de Rijksoverheid om terughoudend te zijn met leefbaarheid,
vinden wij het belangrijk om hier aandacht aan te blijven schenken. Wij zien het als één van onze
taken dat onze klanten zich thuis voelen, niet alleen in hun woning, maar ook in de directe omgeving.
Bovendien levert dat voor ons een positieve bijdrage aan de waarde van ons vastgoed. We richten
ons daarbij wel op de omgeving direct gerelateerd aan ons eigen bezit en zoeken bij de uitvoering van
projecten de samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties.
Onze aandacht voor leefbaarheid hebben we concreet vormgegeven in een aantal projecten
Wij hebben het beschikbare leefbaarheidsbudget gebruikt voor verbeterinitiatieven in de
woonomgeving of in complexen waarvan onze klanten direct en bij voorkeur langdurig profijt hebben.
Doelen zijn: schoon, heel, veilig, de sociale cohesie bevorderen (sociale activiteiten tussen bewoners
stimuleren en, indien daar sprake van is, om een neerwaartse spiraal om te buigen). Vaak komen de
verzoeken van bewoners of samenwerkingspartners, soms signaleren collega’s van GroenWest iets
wat in aanmerking komt voor verbetering. Een aantal in het oog springende activiteiten in 2013 waren:












“Eigen Kracht Buurtconferentie” Schilderskwartier
In de wijk Schilderskwartier uit Woerden heeft in 2013 een zogenaamde “Eigen Kracht
Buurtconferentie” plaatsgevonden. Deze conferentie is georganiseerd door verschillende
betrokken partijen uit Woerden, waaronder GroenWest. Doel van deze conferentie was de
bewoners zelf te laten meedenken aan mogelijke oplossingen voor de leefbaarheidsproblematiek
in de wijk.
Tegengaan sociaal isolement
Sinds 2013 is GroenWest in Woerden verwijzer voor “de Geluksroute”, een initiatief van de
Universiteit van Twente in samenwerking met de Rotary. Het doel van “de Geluksroute” is het
tegengaan van sociale eenzaamheid. GroenWest kan voor dit project mensen aanmelden. Zij
kunnen dan in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een computercursus of een abonnement op
het bijwonen van voetbalwedstrijden.
Goud in je wijk
Op zaterdag 20 april 2013 organiseerden de gemeente De Ronde Venen, welzijnsorganisatie
Stichting de Baat, GroenWest en alle dorps- en wijkcomités in de gemeente wederom “Goud in je
wijk”. Deze dag biedt inwoners de mogelijkheid om ideeën en initiatieven in de buurt aan te
dragen en te realiseren voor een mooie en schone woonomgeving. Zo werden er in diverse
buurten, wijken en kernen zwerfvuilacties gehouden, werd er gemeentegroen ‘geadopteerd’ en
was er een gezellige spelletjes middag.
Buurtbemiddeling
In 2013 is in de gemeente De Ronde Venen de pilot (twee jaar) buurtbemiddeling van start
gegaan. De kosten worden door de gemeente en GroenWest eerlijk verdeeld en gedragen. De
ervaringen tot nu toe zijn zeer positief. Wij hebben sinds mei dertien aanmeldingen gedaan. De
resultaten van de bemiddeling zijn positief. De samenwerking met buurtbemiddeling verloopt goed
en wij worden goed op de hoogte gehouden van de voortgang.
Anton van Duinkerkenlaan De Meern
Op verzoek van en in overleg met de bewoners van het complex Anton van Duinkerkenlaan in de
Meern zijn er verbeteringen uitgevoerd aan de parkeerplaats en de directe woonomgeving
(eigendom GroenWest) waardoor de uitstraling is verbeterd en het gebruik is verduidelijkt.
Rijnweide Vleuten
In het wooncomplex Rijnweide in Vleuten is voor bewoners een extra trap gerealiseerd om vanaf
het parkeerterrein bij de toegangsdeur te komen. De bestaande trap werd als te ver weg ervaren
en veelal werd er door het groenperk gelopen dat hierdoor beschadigde. De komst van de trap is
volgens veel bewoners een grote verbetering.

Meer aandacht voor onrechtmatige bewoning
Wij reageren altijd actief op signalen van woonfraude omdat wij willen dat onze woningen worden
bewoond door mensen die daar recht op hebben. Onder woonfraude verstaan wij onderhuur,
leegstand en onrechtmatig gebruik van een woning (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een
hennepkwekerij) Alle woonconsulenten hebben in 2013 een opleiding gevolgd voor het herkennen en
bestrijden van woonfraude. Of het aantal gevallen van woonfraude toeneemt, durven we niet te
zeggen. Wel hebben we, meer dan in voorgaande jaren, contracten om deze reden beëindigd.
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In 2013 zijn er 39 meldingen van onrechtmatige bewoning of hennepteelt gedaan. In 10 zaken heeft
de onrechtmatige bewoning geleid tot huuropzegging. Daarnaast zijn er – conform onze algemene
voorwaarden – 6 huurovereenkomsten ontbonden na het aantreffen van een hennepkwekerij. In 8
gevallen bleek de melding onterecht of heeft de huurder weer hoofdverblijf van de woning. De overige
zaken zijn nog in onderzoek.
Samen met onze bewoners werken aan het bestrijden van overlast
Vanuit het ongestoord woongenot van huurders hechten wij groot belang aan het bestrijden van
overlast. Ons beleid is erop gericht dat bewoners eerst zelf in gesprek gaan met de veroorzakers van
de overlast. Wij vinden dat zij daar ook een eigen verantwoordelijkheid in hebben. Komen huurders er
niet uit met de veroorzaker van de overlast, dan gaan wij met de huurder op zoek naar een passende
aanpak.
Conflicten die vooral te maken hebben met de onderlinge relatie brengen wij onder bij
buurtbemiddelingsprojecten. Juist omdat buurtbemiddeling een neutrale partij is, leidt dit tot een hoog
slagingspercentage. We participeren in de gemeenten Woerden, De Ronde Venen en Utrecht in
buurtbemiddelingsprojecten. Conflicten, die te zwaar zijn voor buurtbemiddeling, worden ingebracht bij
de maatschappelijke partnerorganisaties. Bij gevallen waar sprake is van aantoonbaar verwijtbaar
gedrag van één van de huurders treden wij op.
Er zijn in 2013 60 overlastzaken behandeld. Hierbij ging het onder meer om geluidsoverlast, tuinen,
verstoorde relaties en zorgsituaties (sociaal zwakkeren, verslaving, psychische problemen,
verwaarlozing en/of vervuiling).
Huurders met grotere overlastproblemen kunnen aangemeld worden bij het Project Woonoverlast. Als
laatste vangnet kan er gebruik gemaakt worden van het Laatste Kans Beleid (een laatste kans bieden
onder aangepaste voorwaarden) en het project Voorkomen Huisuitzetting (hulpverlening bij financiële
en/of complexere problemen onder aangepaste voorwaarden).
Laatste kans-beleid wordt weinig ingezet
Het laatste kans-beleid is erop gericht om huurders een laatste kans te geven hun leven weer op de rit
te krijgen. Wij zien het als één van onze taken ervoor te zorgen dat hulp wordt geboden wanneer er
sprake is van problematisch woongedrag. Iedereen heeft namelijk recht op een kans om te laten zien
dat het anders kan. Het vormt een laatste fase bij de aanpak van woonoverlast. Deelnemers aan het
laatste kans-beleid raken hun oude huurcontract kwijt en krijgen daarvoor in de plaats een aangepast
huurcontract met een zorg- en/of begeleidingscontract. De contractueel verplichte begeleiding duurt
minstens twee jaar. Het beleid heeft een dwingend karakter. Wanneer de bewoner niet of
onvoldoende wil meewerken, volgt onherroepelijk huisuitzetting. In de praktijk hoeven wij het laatste
kans-beleid maar weinig toe te passen, in 2013 niet een keer.
Samen werken aan wonen, welzijn en zorg
Mensen met een zorgvraag willen meer dan voorheen het liefst zo gewoon mogelijk wonen. De
overheid stimuleert dit ook met regelgeving. Daarom werken wij samen met welzijns- en
zorgaanbieders.
Samenwerkingsovereenkomst WWZ De Ronde Venen ondertekend
Vanwege alle veranderingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg is in de gemeente De Ronde
Venen samen met de andere partijen het ”Uitvoeringsprogramma Wonen, Welzijn” en Zorg herijkt en
vastgesteld. Op basis van het uitvoeringsprogramma is ook een samenwerkingsovereenkomst tussen
alle partijen ondertekend. De samenwerkingsovereenkomst heeft als doel dat de deelnemende
partijen een inspanningsverplichting op zich nemen om, naar eigen vermogen, een maximale inzet te
plegen bij de concrete uitwerking van de Uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ).
Om op een goede manier uitvoering te geven aan de samenwerkingsovereenkomst nemen wij deel
aan het netwerk WWZ. Voor ons betekent dit concreet dat wij ons inspannen om tot 2020 ongeveer
120 nultredenhuurwoningen te realiseren door nieuwbouw in de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en
Abcoude. Daarnaast onderzoeken wij of het tekort aan verzorgd wonen in Wilnis opgelost kan worden
door het ‘upgraden’ van een bestaand complex huurwoningen. De gemeente De Ronde Venen wil
senioren stimuleren om door te stromen naar een andere woning, zodat er op meerdere plaatsen in
de verhuisketen woningen vrijkomen. Naast de verhuisadviseur kunnen ouderen eventueel met een
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verhuispremie gestimuleerd worden. De gemeente wil met ons en andere partijen de mogelijkheden
voor deze maatregelen onderzoeken en verder uitwerken.
Overzicht zorgvastgoed in de gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht heeft met de corporaties en zorginstellingen in 2013 energie gestoken in het in
kaart brengen van het zorgvastgoed, aangepaste woningen en woningen voor senioren. De gemeente
wil zo een goed beeld krijgen van het aanbod dat er is om dit af te kunnen zetten tegen de vraag. In
2014 wordt hier een vervolg aan gegeven. Daarnaast is er ook discussie over de waarde en de
wenselijkheid van de huidige labels (zoals het seniorenlabel) die nu worden gebruikt in de
woonruimteverdeling. Wij trekken hierbij samen op met de andere corporaties die actief zijn op de
regionale Utrechtse woningmarkt.
Servicepunten De Ronde Venen
De Servicepunten zijn vier centraal gelegen en goed bereikbare loketten, waar inwoners van De
Ronde Venen terecht kunnen met vragen over wonen, welzijn en zorg én voor financiële diensten. Het
unieke van het Servicepunt is dat het veel diensten biedt van verschillende instanties. In het
verslagjaar hebben wij diverse malen overleg gevoerd met de Stichting Servicepunten De Ronde
Venen. Dit overleg is bedoeld om inzicht in elkaars werk te krijgen en onderlinge werkzaamheden op
elkaar af te stemmen. In de overige gemeenten zijn geen servicepunten actief.
Afbouw van de sponsoring
Hoewel het aantal aanvragen voor sponsoring alleen maar toeneemt, hebben wij als onderdeel van
onze herbezinning op de kerntaak besloten om te stoppen met sponsoring. Het bedrag, dat we aan
sponsoring hebben besteed, is daarom lager dan voorgaande jaren. Voor de sponsorbijdragen, die we
in 2013 nog wel hebben gedaan, geldt nog steeds dat - conform de Aedescode - de sponsoring van
evenementen en activiteiten in het belang moeten zijn van de volkshuisvesting of de maatschappij. In
2013 zijn onderstaande activiteiten gesponsord door GroenWest.
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Evenement/organisatie
Cultureel
Stichting Woerdense VakantieWeek

Bedrag
€ 575

Straattheaterfestival De Ronde Venen,
15 juni 2013, ondersteuning
kinderactiviteit

€ 500

Stichting Straattheaterfestival
Woerden, 29 juni 2013, ondersteuning
1 act

€ 500

Stichting vakantiespeelweek De Ronde
Venen, 19-22 augustus 2013

€ 300

Stichting Vakantie Ontspanning
Montfoort, 13 t/m 17 augustus
Stichting Septembermarkt Harmelen

€ 250

Sportief
Lint Wurmpie

€ 235

€ 500

Triathlon van Woerden 2013

Sociaal-maatschappelijk
Samen voor Woerden (Beursvloer)

€ 3.100

€ 250

€ 424

VVV De Meern
Duurzaam en natuur
Stichting Bovenlanden

€ 500

Tegenprestatie/toelichting
Naamsvermelding op tikkertape, website
en in Glossy met programma. Twee
passe-partouts.
Logovermelding op website,
programmaboekje, in speciale krant
bijlage De Groene Venen, aanleveren
spandoek/bord/vlag.
Logo op sponsordoek, logo&naamsvermelding op website en op
sponsorpagina in extra bijlage
Woerdense Courant.
Logo op bewaarposter voor
scholen/bibliotheken/voorverkoopadressen, naamsvermelding op website,
naamsvermelding programmakrant.
Vermelding naam h-a-h-flyer, website,
krantje en op sponsordoek.
Reclamebord en halve pagina advertentie
in programmaboekje.
Logo-/naamsvermelding op website Lint
Wurmpie en nieuwsbrief.
Naamsvermelding op promotieborden,
website, aankondigingsborden, A4
posters en flyers, 24 meter reclamedoek
bij finish, advertentiemogelijk, uitnodiging
kick-off, gratis deelname klein team.
Naamsvermeldingen op alle
communicatie uitingen. Indien gewenst
gebruik maken van ondersteuning
Intermediair Betrokken Ondernemen.
Contract voor 3 seizoenen.
Vermelding op website, gelegenheid 1
maal per jaar bezoek terrein met groep.

€ 7.133

Totaal

Resultaten 2013


Behaald






Wij bepalen hoe we onze vaklieden en wijkhuismeesters GroenWest-breed kunnen inzetten.
Wij promoten actief ons leefbaarheidsbudget.
Wij nemen deel aan wijkgericht werken.
Wij stimuleren het organiseren van een wijkschouw met alle in de wijk actieve partijen.

≈ Gedeeltelijk behaald
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Oog voor de toekomst
Duurzaamheid is voor ons, als maatschappelijk ondernemer in het Groene Hart, erg belangrijk. Wij
willen graag dat de volgende generaties klanten ook kunnen genieten van de unieke kwaliteiten van
ons bijzondere werkgebied. Dat betekent dat wij zoeken naar een bedrijfsvoering die een winwinsituatie met de natuur inhoudt. Het gaat bij duurzaamheid immers om het voorkomen van
afwenteling van problemen van deze tijd op volgende generaties of andere landen. Het gaat dus
verder dan het invoeren van energiebesparende maatregelen.
Energiebeleid bestaande voorraad
Hoewel wij beseffen dat duurzaamheid breder is dan energetische maatregelen, ligt onze focus wel op
het energetisch verbeteren van onze bestaande voorraad. Dit doen we om ook in de toekomst te
kunnen zorgen voor betaalbaar wonen. In 2013 hebben we het “Energiebeleid bestaande voorraad”
vastgesteld. In dit beleid is vastgelegd hoe we onze bestaande voorraad woningen energiezuiniger
kunnen maken. Met de uitvoering ervan zijn we gelijk begonnen. In essentie staat in het Energiebeleid
bestaande voorraad dat:
1. Wij woningen energiezuiniger maken door het aanbrengen van een standaardpakket maatregelen
waardoor de woningen gemiddeld op een energielabel B uitkomen.
2. Wij aan de zittende huurder een huurverhoging van 50% van de te verwachten besparing (wordt
op individueel niveau bepaald) doorberekenen.
3. Wij bij investeringen van minder dan €1.000 geen huurverhoging vragen aan de zittende huurder.
4. Wij pilots gaan uitvoeren met zonnepanelen.
Ruim 1.800 positieve labelstappen in 2013
In 2013 zijn de labels van het hele bezit opnieuw in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot verschuivingen
in labels, soms in positieve en soms in negatieve zin. In 2013 zijn daarom de gemaakte labelsprongen
niet één op één toe te wijzen aan de genomen energetische maatregelen. In totaal hebben we in het
verslagjaar 1.818 positieve labelstappen gemaakt.
Duurzaamheidsbeleid verder vormgegeven aan de hand van vijf pijlers
Om invulling te geven aan onze visie dat duurzaamheid breder is dan energiebesparing, hebben wij
het afgelopen jaar tevens het Duurzaamheidsbeleid verder vormgegeven. De definitieve
besluitvorming moet nog plaatsvinden en de volledige uitrol van het beleid zal in 2015 plaatsvinden.
Toch zijn in het verslagjaar belangrijke stappen gezet. Het Duurzaamheidsbeleid richt zich op vijf
pijlers, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.

Bewustwording
Bestaand Vastgoed
Nieuwbouw
Opwekken duurzame energie
Bedrijfsvoering

Inzet op bewustwording van bewoners nog niet enthousiast ontvangen
Vanuit het oogpunt van bewustwording hebben we in 2013 meer ervaring opgedaan met het
betrekken van bewoners bij de plannen op gebied van energetische maatregelen. Op verschillende
manieren worden bewoners betrokken. Zo is er een pilot gestart waarbij bewoners ‘tablets’ krijgen om
hun energieverbruik te monitoren. Van de honderd beschikbare displays zijn er nu vijftig geplaatst en
de belangstelling is matig. In veel gevallen zien de mensen op tegen het gebruik van een ‘tablet’. Wij
laten nu een aantal displays ophangen in proefwoningen zodat bewoners ze in het echt kunnen zien
en hopen daarmee op meer aanmeldingen. We streven ernaar om technieken en middelen te
gebruiken om bewoners enthousiast te krijgen en minder energie te laten verbruiken.
Opwekken duurzame energie door het plaatsen van zonnepanelen
Wij hebben een start gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen op delen van ons bezit. Zo zijn
bijvoorbeeld bij de flats aan de Van Slingelandtlanen in Woerden zonnepanelen op het dak geplaatst.
De opgewekte energie van deze panelen is voor de collectieve voorzieningen (zoals lift, verlichting
trappenhuis, et cetera). Dit moet leiden tot lagere servicekosten voor de bewoners.
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Bij een aantal complexen werken we aan de voorbereiding voor het plaatsen van zonnepanelen en
leggen we het voor aan de bewoners:
1. Eén complex in Molenvliet (Woerden): 98 eengezinswoningen.
2. Drie complexen in Bloemen- en Bomenkwartier (Woerden): 102 eengezinswoningen.
3. Eén complex in Mijdrecht: 72 woningen. De opbrengst van de zonnepanelen komt ten goede aan
de collectieve voorzieningen en wordt verrekend met de servicekosten.
Aandacht voor duurzaamheid in onze bedrijfsvoering
Ook binnen onze eigen bedrijfsvoering is aandacht voor duurzaamheid. Bij de aanschaf van onze
nieuwe multifunctionals en auto’s bijvoorbeeld. We zoeken daarbij steeds naar de balans tussen
duurzaamheid en kosten.
Eerste stappen gezet voor de introductie van GPR onderhoud
Een groot deel van onze activiteiten is gericht op het onderhoud van woningen. Wij vinden het daarom
belangrijk dat wij weten wat de milieubelasting is per onderhoudsactiviteit. Om dit duidelijk in beeld te
brengen zijn de eerste stappen gezet. Hierin is een grote rol weggelegd voor GPR onderhoud (gericht
op duurzaam onderhoud volgens de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn; het GPR Gebouw®). De basis
hiervoor is met het opzetten van RGS-projecten (resultaatgericht samenwerken) gelegd. In de
toekomst is het mogelijk om niet alleen de contante waarde van scenario’s te vergelijken, maar ook de
milieubelasting.

Resultaten 2013

≈
≈
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Wij hebben Duurzaamheidsbeleid ontwikkeld.
Wij hebben een strategie ontwikkeld om bewoners te overtuigen van het belang van
energetische maatregelen.
 Wij hebben een start gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen op delen van ons bezit.
 Wij hebben een intern Duurzaamheidsprogramma.
 Wij hebben in beeld wat de milieubelasting is per onderhoudsactiviteit.
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Gezonde organisatie
We zien dat veranderingen elkaar in steeds hoger tempo opvolgen op politiek, maatschappelijk en
financieel gebied. Dat heeft ook gevolgen voor GroenWest. Door de verhuurderheffing en de
aanhoudende economische crisis en de effecten daarvan op de woningmarkt, krijgen we te maken
met een aanzienlijke beperking van onze investeringsruimte. En dat terwijl wij nog volop willen en
moeten investeren in ons werkgebied (groot onderhoud, nieuwbouw) en we onze woningen
betaalbaar willen houden voor onze doelgroep. Daarnaast staat de legitimiteit van de sector onder
druk en de regelgeving van de overheid wordt steeds knellender. Ook onze klant heeft een
verandering doorgemaakt. De wijze, waarop de klant met ons in contact wil treden, verschuift. De klant
van nu vraagt om 24/7 dienstverlening.
Om hierop in te spelen, is in 2013 gewerkt aan een nieuwe koers voor GroenWest, vastgelegd in een
nieuw ondernemingsplan. In het voorjaar van 2014 zal dit plan worden vastgesteld. Het motto van het
nieuwe ondernemingsplan is ‘zakelijker worden om sociaal te blijven’.
Organisatie wordt aangepast aan ontwikkelingen
De externe ontwikkelingen en de nieuwe koers hebben ook consequenties voor de wijze waarop wij
onze organisatie vormgeven. In september is daarom besloten om de organisatie-inrichting van
GroenWest aan te passen. Duidelijk is dat er andere tijden zijn aangebroken dan waar bij de fusie in
2011 rekening mee is gehouden. De corporatie moet haar kerntaak uitvoeren en slimmer en
effectiever werken. Maar ook de klant heeft andere wensen ten aanzien van dienstverlening. We
merken dat we minder bezoekers krijgen en dat er meer vraag is naar ‘zelf’ (lees digitaal) zaken
plaats- en tijdonafhankelijk kunnen regelen.
Met alle veranderingen in de omgeving willen we nu GroenWest meer wendbaar en professioneler
maken zodat we in de toekomst in staat zijn om snel op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Daarnaast
willen we efficiënter werken en hierdoor onze bedrijfslasten verlagen zodat wij ons maatschappelijk
vermogen maximaal kunnen inzetten voor onze volkshuisvestelijke opgave
We hebben een projectteam ingesteld dat de organisatie-inrichting voorbereidt. Medewerkers worden
met personeelsbijeenkomsten, nieuwsbrieven, informatie op intranet en mondelinge toelichtingen
geïnformeerd en betrokken bij het traject. Er is regulier overleg tussen de Directeur-bestuurder en de
Ondernemingsraad. Daarnaast wordt de Ondernemingsraad ook regulier geïnformeerd door het
projectteam.
Ontwikkelingen in personele zaken
In het verslagjaar zijn 4 medewerkers vertrokken en 9 nieuwe medewerkers aangenomen.
Het personeelsbestand per 31 december 2013 kwam hiermee op 138 personen (123,5 fte) waarvan
één medewerker gedetacheerd bij de Stichting Woonruimteverdeling Utrecht. De gemiddelde leeftijd
van de medewerkers lag rond de 46 jaar en het gemiddelde aantal dienstjaren was 8 in 2013.
Het verzuimpercentage (kort verzuim) valt ruimschoots binnen de norm van ≤ 2,0% en het
totaalpercentage is gedaald ten opzichte van de afgelopen jaren.
In het verslagjaar is de inhuur zoveel mogelijk teruggedrongen en is een aantal vacatures ingevuld,
waaronder de posities van de Sectormanagers (Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Vooruitlopend
op de nieuwe organisatie-inrichting zijn er zoveel mogelijk tijdelijke contracten afgesloten (in plaats
van contracten voor onbepaalde tijd ) Bij het invullen van vacatures hebben we gekeken of er intern
mogelijkheden waren voor medewerkers om door te stromen.
In 2013 hebben we veel aandacht besteed aan de preventie van agressie. Zo hebben 44
medewerkers die regelmatig klantcontact hebben de cursus “Omgaan met Ongewenst Gedrag”
gevolgd. Er is een protocol opgesteld en een aantal fysieke maatregelen genomen om agressie te
voorkomen. Eind oktober heeft de arbeidsinspectie een controlebezoek uitgevoerd op dit thema. Dit
bezoek is positief verlopen.
In het verslag jaar heeft de Ondernemingsraad samen met de Directeur-bestuurder belangrijke
regelingen uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn het personeelshandboek, het verzuimprotocol en de
bereikbaarheidsregeling. In het personeelshandboek zijn onder andere de arbeidsvoorwaarden
opgenomen en een aantal voorschriften op personeelsvlak zoals hoe GroenWest omgaat met werving
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en selectie, opleidingen en bedrijfsauto’s. In het verzuimprotocol staat hoe we omgaan met
ziekmeldingen en verzuimbegeleiding.
Eind 2013 is het beoordelingssysteem geëvalueerd. De leidinggevenden zijn daarvoor geïnterviewd
en er is een enquête gehouden onder de medewerkers. De uitkomsten waren positief en hiermee is
de pilot, met instemming van de Ondernemingsraad, definitief gemaakt. Het systeem, met drie
gesprekken in een jaar, is gericht op zowel resultaat- als ontwikkelafspraken. Er is gekozen voor één
formulier voor alle gesprekken. Dit zal de eenduidigheid ten goede komen.
Informatisering en automatisering
In 2013 hebben we veel energie gestoken in het verder inrichten en professionaliseren van het
functioneel beheer. We hebben in de automatisering een kwaliteitsslag gemaakt ten aanzien van de
‘back-up en restore’ en een uitbreiding van de testomgeving. Het vervolg van deze verbeteringsslag
wordt in 2014 vormgegeven door het opschonen van onze gegevensbestanden, de verdere
modernisering van ons primaire systeem en de inrichting van ons klantcontactcentrum (KCC).
Daarnaast is in het vierde kwartaal van 2013 veel aandacht uitgegaan naar de aanpassing van ons
incasso- en betaalsysteem om het klaar te maken voor de nieuwe Europese standaard (SEPA). Dat is
gelukt.
Wij zien een grote uitdaging in de verandering van informatisering en automatisering als
ondersteuning van de bedrijfsvoering naar een geïntegreerd onderdeel van onze dienstverlening; een
strategisch vraagstuk waar we de komende jaren veel aandacht aan zullen geven.
Het verslagjaar door de ogen van de Ondernemingsraad
In 2013 zijn twee belangrijke onderwerpen als een rode draad op onze agenda gekomen: het
Ondernemingsplan 2014-2018 en parallel daaraan de nieuwe organisatie-inrichting. De beoogde
organisatie-inrichting zal leiden tot een reorganisatie die van grote invloed is op het personeel. Deze
twee onderwerpen worden voorgezet en zullen in 2014 afgerond moeten worden.
De Ondernemingsraad heeft in 2013 diverse instemmingsverzoeken ontvangen van het bestuur
conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De Ondernemingsraad heeft na uitvoerig overleg
en beraad met alle voorstellen ingestemd. Het betrof de volgende onderwerpen:








evaluatie pilot beoordelingssysteem
verplichte vrije dagen 2014
het instellen van piketdiensten
het verzuimprotocol
het personeelshandboek
Plan van aanpak agressie
veranderingen Wonen
o samenvoegen van de servicelijn
o pilot samenvoegen van incasso
o uitwisselen van medewerkers

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







vacatures Sectormanagers
invulling vacature Raad van Commissarissen
vacatures en inhuur
ondernemingsplan en reorganisatie
doorlichting financiële functie en ICT
interne communicatie

De Ondernemingsraad heeft in 2013 gezamenlijk met de Directeur-bestuurder en de adviseur P&O
een training gevolgd om beter inzicht te krijgen in elkaars rol en tot een betere samenwerking te
komen.
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Wij hebben het afgelopen jaar opnieuw deelgenomen aan het regionaal kennisnetwerk voor
ondernemingsraden binnen woningcorporaties. Doel van dit netwerk is kennis te delen, te leren van
elkaars ervaringen, nieuwe onderwerpen te bespreken en (waar nodig) samen trainingen te volgen.
Naast eigen overleggen en de reguliere overleggen met het bestuur, heeft de Ondernemingsraad
diverse keren overleg gehad met een delegatie van de Raad van Commissarissen. Ook hebben wij
regelmatig contact gehad met onze achterban via informatiebijeenkomsten, achterbanraadplegingen
en nieuwsbrieven.

Resultaten 2013
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 Wij hebben prestatieovereenkomsten met de gemeenten Montfoort en De Ronde Venen.
 Wij hebben de basis op orde.
 Wij hebben een nieuw Ondernemingsplan 2014 – 2018 vastgesteld.
 Wij hebben een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
 Wij hebben een imago-onderzoek uitgevoerd.
 Wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een interactieve website.
 Wij zijn een financieel gezonde organisatie.
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Intern toezicht
Het intern toezicht bij GroenWest vindt plaats volgens de beginselen van ‘corporate governance’. De
Governance Code Woningcorporaties wordt toegepast en de afspraken over de werkwijze van de
Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in een reglement. In het verslag van de Raad van
Commissarissen in het jaarverslag is te lezen op welke wijze de Raad invulling geeft aan het toezicht
en de code. De Raad heeft naast de toezichthoudende taak ook een adviserende functie voor de
Directeur-bestuurder. De maximale zittingsperiode is twee termijnen van vier jaar.
Samenstelling van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van GroenWest bestond in 2013 uit zeven personen. De leden van de
Raad zijn benoemd aan de hand van een schriftelijke profielschets. Het profiel, waarin omvang,
deskundigheden en leeftijdsopbouw van de Raad zijn opgenomen, is door de Raden van
Commissarissen van de drie fusiecorporaties in 2010 vastgesteld.
Leden van de Raad worden in beginsel benoemd voor een periode van vier jaar met een (eenmalige)
mogelijkheid tot herbenoeming.
Op 14 maart 2013 is de heer G. Verkerk afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen van
GroenWest. Per 2 april 2013 is de heer E.A. Dijkstra benoemd als lid van de Raad van
Commissarissen. De werving heeft plaatsgevonden op basis van het functieprofiel voor RvC-leden
van GroenWest. De heer Dijkstra heeft, evenals het afgetreden RvC-lid de heer Verkerk, als
specifieke deskundigheid vastgoed (ontwikkeling). De Ondernemingsraad en de Directeur-bestuurder
zijn als adviseur betrokken geweest bij de selectie.
Samenstelling Raad van Commissarissen Stichting GroenWest, per 31 december 2013
Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H

Voorzitter

De heer R.B. de Haas

Vicevoorzitter

Mevrouw ing. I.P.G.M. Brekelmans

Lid

De heer H. Moesbergen AA

Lid

De heer J.J. van Oosten

Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)

De heer drs. J.B. Wijbrandi

Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)

De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS

Lid

Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H, geboren op 2 juni 1956
Functie

Voorzitter

Commissie / expertise

Remuneratiecommissie

Benoemd

1 november 2010

Aftredend per

31 december 2014 (herbenoembaar)

Functie dagelijks leven

Bestuurder Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland

Relevante nevenfuncties

Voorzitter Raad van Commissarissen Zayaz, Den Bosch
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De heer R.B. de Haas, geboren op 22 december 1958
Functie

Vicevoorzitter

Commissie / expertise

Remuneratiecommissie / Projecten – Vastgoed - volkshuisvesting

Benoemd

4 juni 2008 (RvC GroenrandWonen), 31 december 2010 (RvC
GroenWest), herbenoemd 13 februari 2012

Aftredend per

4 juni 2016 (niet herbenoembaar)

Functie dagelijks leven

Zelfstandig adviseur / interim-manager
Statutair directeur Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V.

Relevante nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Woonbron Rotterdam
Visitor Raeflex
Voorzitter Raad van Commissarissen SSW in De Bilt

Mevrouw ing. I.P.G.M. Brekelmans, geboren op 6 augustus 1959
Functie

Lid

Commissie / expertise

Auditcommissie (Voorzitter m.i.v. 15 maart 2013)/ Financiën

Benoemd

1 januari 2008 (RvC Westhoek Wonen), 31 december 2010 (RvC
GroenWest), herbenoemd 13 februari 2012

Aftredend per

1 januari 2016 (niet herbenoembaar)

Functie dagelijks leven

Afdelingsdirecteur Rabobank Nederland, management support

Relevante nevenfuncties

Voorzitter financiële commissie VTW

De heer H. Moesbergen AA, geboren op 14 januari 1950
Functie

Lid

Commissie / expertise

Auditcommissie / Financiën

Benoemd

1 januari 2008 (RvC SWW), 31 december 2010 (RvC GroenWest),
herbenoemd 13 februari 2012

Aftredend per

1 januari 2016 (niet herbenoembaar)

Functie dagelijks leven

Zelfstandig adviseur via Archer Advies B.V. te Woerden

Relevante nevenfuncties

President-commissaris Ferm Werk N.V., Woerden
Lid Rotaryclub, Woerden
Vice-voorzitter Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)
Penningmeester Stichting Vrienden van het Kasteel Woerden
Bestuurslid Stichting Docdata Payments
Voorzitter Raad van Commissarissen ALLEZORG B.V.

De heer J.J. van Oosten, geboren op 17 april 1945
Functie

Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie)

Commissie / expertise

Stakeholderscommissie / Organisatie en Volkshuisvesting

Benoemd

1 januari 2009 (RvC GroenrandWonen), 31 december 2010 (RvC
GroenWest), herbenoemd 17 december 2012

Aftredend per

1 januari 2017 (niet herbenoembaar)

Functie dagelijks leven

Voormalig Directeur-bestuurder Stichting Mitros

Relevante nevenfuncties

Lid klachtencommissie WoningNet
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De heer drs. G. Verkerk, geboren op 23 juli 1952
Functie

Lid

Commissie / expertise

Voorzitter Auditcommissie / Projectontwikkeling

Benoemd

14 maart 2005 (RvC SWW), 31 december 2010 (RvC GroenWest)

Aftredend per

14 maart 2013 (niet herbenoembaar)

Functie dagelijks leven

Directeur projectontwikkelingsmaatschappij Janssen de Jong

Relevante nevenfuncties

Lid werkgroep woningmarkt Neprom
Gastdocent Hogeschool Enschede
Voorzitter Stichting Vrienden van Estrela Nova

De heer drs. J.B. Wijbrandi, geboren op 12 januari 1953
Functie

Lid (op voordracht Huurdersorganisatie)

Commissie / expertise

Stakeholderscommissie

Benoemd

1 januari 2008 (RvC Westhoek Wonen), 31 december 2010 (RvC
GroenWest), herbenoemd 13 februari 2012

Aftredend per

1 januari 2016 (niet herbenoembaar)

Functie dagelijks leven

Algemeen directeur Unicef Nederland

Relevante nevenfuncties

Bestuurslid Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)

De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS, geboren op 12 mei 1962
Functie

Lid

Commissie / expertise

Vastgoed

Benoemd

2 april 2013

Aftredend per

2 april 2017 (hernoembaar)

Functie dagelijks leven

Eigenaar en oprichter Dijkraad (vastgoedspecialist op het gebied van
onafhankelijke consultancy in vastgoed)

Relevante nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen SSW in De Bilt
Lid van het Investment Committee van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D)
Lid adviesraad Greenstep B.V. te Houten
Member van de Royal Institution of Chartered Surveyors.

De Raad is zich er van bewust dat het rooster van aftreden tot gevolg heeft dat vier van de huidige
zeven commissarissen in 2016 aftreden. Om dit risico te ondervangen heeft zij een rooster van
aftreden opgesteld.
Onafhankelijkheid
Leden van de Raad zijn in formele zin onafhankelijk conform de bepaling III.2.2 van de Governance
Code. Tijdens de zelfevaluatiebijeenkomst van de RvC op 16 december 2013 is dit onderwerp
expliciet aan de orde geweest en zijn hoofd- en nevenfuncties van de leden van de RvC besproken in
relatie tot GroenWest.
De heer Moesbergen is President-commissaris van Ferm Werk N.V. (voorheen De Sluis Groep),
welke laatstgenoemde vennootschap tevens werkzaamheden uitvoert voor GroenWest. Van enige
belangenverstrengeling is niets gebleken.
Geconstateerd is dat er in 2013 geen sprake is van belangenverstrengeling. Er zijn afspraken
gemaakt hoe dit – in het geval zich dit voordoet of kan voordoen – tijdig gemeld en besproken wordt in
de RvC.
Honorering van de Raad
De honorering is door de Raad vastgesteld op € 13.800 voor de voorzitter en € 10.500 voor de
vicevoorzitter. Voor de overige leden is de honorering vastgesteld op € 9.000 per lid. De honorering
past binnen de Honoreringscode commissarissen van de VTW zoals ook opgenomen in de Aedes
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Governance Code Woningcorporaties en de Wet normering topinkomens (WNT). Genoemde
bedragen zijn exclusief BTW.
Naam

Functie

drs. I.L. Bergsma MBA-H

Voorzitter

€ 13.800

R.B. de Haas

Vicevoorzitter

€ 10.500

ing. I.P.G.M. Brekelmans

Lid

€ 9.000

H. Moesbergen AA

Lid

€ 9.000

J.J. van Oosten

Lid

€ 9.000

drs. G. Verkerk

Lid

€ 1.315

drs. J.B. Wijbrandi

Lid

€ 9.000

E.A. Dijkstra MRE MRICS

Lid

€ 6.750

Totaal

Honorering

€ 68.365

Vergaderingen van de Raad
In het verslagjaar heeft de Raad acht keer vergaderd,. De agenda voor deze vergaderingen is
samengesteld door de voorzitter en vicevoorzitter in overleg met de Directeur-bestuurder. De reguliere
vergaderingen zijn bijgewoond door de Directeur-bestuurder, de Bestuurssecretaris en de Controller.
De belangrijkste onderwerpen tijdens de (reguliere) vergaderingen waren:










Interne zaken
De benoeming van de heer E.A. Dijkstra tot lid van de Raad van Commissarissen, de inhuur van
een tijdelijk Sectormanager Wonen en tijdelijk Sectormanager Bedrijfsvoering, de
evaluatiebijeenkomst van de Raad van Commissarissen, en het aanpassen van de vergoedingen
voor commissarissen aan de nieuwe regelgeving. De Raad van Commissarissen heeft de
governancekalender voor 2014 besproken en goedgekeurd.
Verslaglegging
Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2012, inclusief de bijbehorende accountantsrapportage
en goedkeurende controleverklaring en decharge aan de Directeur-bestuurders, beoordeling
financiële positie door het Centraal Fonds Volkshuisvesting en WSW, Prestatieoordeel Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de kwartaalrapportages, jaarverslag
Geschillencommissie, en de managementletter van de accountant. Verder is de Raad op de
hoogte gehouden van personele en organisatorische zaken.
Beleid
Goedkeuring aangepaste begroting 2013 en meerjarenprognose 2013-2022, goedkeuring
minimum rendementseisen 2013 GroenWest, complexstrategieën, huurbeleid, verkoopbeleid,
Beleidsnotitie Bijzonder Vastgoed, ondernemingsplan en organisatieontwikkeling
Onderhoudsbeleid, Inkoopbeleid Vastgoed, aanpassing van de verkooplijst, het Auditplan 2013
van de accountant, Starters Renteregeling, Herziene Financieel Kader GroenWest, Treasury
Jaarplan 2013, het activiteitenplan 2014, goedkeuring van de begroting 2014 en
meerjarenbegroting en het Reglement Bestuur.
Maatschappelijk rendement
De Raad is op de hoogte gehouden van het nieuws uit lokale en regionale media. Dit nieuws had
betrekking op volkshuisvesting in het algemeen en het werkgebied van GroenWest in het
bijzonder. Voorts is de Raad geïnformeerd via beleidsstukken en commentaren van Aedes en de
Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties. Ook beleidsstukken, informatie en
commentaren van deskundigen op het gebied van volkshuisvesting hebben voorzien in de
informatiebehoefte van de Raad.
In november heeft de voltallige Raad samen met diverse stakeholders een interactieve
bijeenkomst bijgewoond over het ondernemingsplan van GroenWest voor de komende jaren.
Goedkeuring
De Raad van Commissarissen heeft daarnaast haar goedkeuring verleend aan de volgende
bestuursbesluiten:
o definitiefase woonwagencentrum Molenland te Wilnis
o definitiefase Defensie-eiland te Woerden
o definitiefase Voorvliet te Linschoten
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o
o
o

verkoop grond Rijnenburg
ontwerpfase De Hazelaar en Meidoornhofjes te Woerden
Definitiefase groot onderhoud Elzenlaan te Woerden, Lindenlaan te Woerden en Marke-,
Margriet- en Kerspelstraat te Mijdrecht

De externe accountant heeft in de vergadering van mei zijn goedkeuring van de jaarstukken 2012
toegelicht.
Vergaderingen van de commissies
De Raad werkt met de volgende commissies:
1. Remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Bergsma (voorzitter) en de heer De Haas. Deze
commissie heeft de besluitvorming van de Raad ten aanzien van beoordeling en beloning van het
bestuur voorbereid, alsmede andere hieraan gerelateerde onderwerpen. De commissie
constateert dat de beloning van het bestuur valt binnen de normen van de Sectorbrede
Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties en het bezoldigingsmaximum van de WNT,
evenals de normen van de nieuwe WNT-staffel, zoals die vanaf 1 januari 2014 gelden. Voorts is
gesproken over de organisatieontwikkeling, het functioneren van de Directeur-bestuurder, de
sollicitatieprocedure van een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen, het opleidingsbeleid
van de RvC en de voorbereiding van de zelfevaluatie van de RvC.
2. Auditcommissie, bestaande uit mevrouw Brekelmans (voorzitter) en de heer Moesbergen en, tot
14 maart 2013, de heer Verkerk. Deze commissie is in het verslagjaar zes maal bijeen geweest.
De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest waren: de kwartaalrapportages, het
interne controleplan 2013 en de bijbehorende planning, de jaarstukken 2012 en de
accountantsrapportage bij de jaarrekening 2012, rendementseisen 2013, investeringsstatuut,
treasury jaarplan 2013, treasury statuut, evaluatie klokkenluidersregeling en integriteitcode,
financieel kader, de assurance rapporten van de accountant, het activiteitenplan 2014, de
begroting 2014 en meerjarenbegroting, de managementletter van de accountant over 2013 en
risicomanagement. Ook de relatie met de externe accountant is in de Auditcommissie
geëvalueerd.
3. Stakeholderscommissie, bestaande uit de heer Wijbrandi en de heer Van Oosten. De
stakeholderscommissie is binnen de Raad aanspreekpunt voor de Huurdersvereniging
Weidelanden en de Ondernemingsraad en voert overleg met beide gremia.
Relatie met de externe accountant
In 2013 hebben het bestuur en de Raad afzonderlijk een evaluatie van de samenwerking met de
externe accountant gedaan. De belangrijkste aandachtspunten uit deze evaluatie voor de Raad
waren:



De Raad is tevreden over de inhoud, timing en duidelijkheid van de signalen die zij van de
accountant heeft ontvangen.
De beheersing van de accountantskosten is een aandachtspunt. Dit hangt samen met de keuze
die GroenWest moet maken met betrekking tot de scheiding van werkzaamheden tussen de
accountant en de eigen organisatie.

Deze aandachtspunten zijn gedeeld met de externe accountant. In 2014 zal er weer een separate
evaluatie van de externe accountant door de Raad plaatsvinden.
Deskundigheid en permanente educatie
Leden van de Raad hebben in 2013, individueel of gezamenlijk, bijeenkomsten bezocht van de
Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW), waaronder een workshop Toezicht- en
toetsingskader en Goed Toezicht. Tevens heeft de Raad de discussies in de landelijke politiek
gevolgd over maatregelen en ontwikkelingen ten aanzien van de volkshuisvesting en
woningcorporaties. Eén lid van de Raad heeft de workshop “Relatie tussen RvC, Bestuur en
Accountant” gevolgd van Seminars op Maat. Een ander lid van de Raad heeft een seminar gevolgd
van PWC met als thema Zelfevaluatie en een special van het VTW en SOM gezamenlijk over de
financiering van de woningcorporaties. De voltallige Raad heeft in september een themaworkshop
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“Cultuur en Soft Controls in toezicht” gevolgd. In december 2013 is, tijdens de zelfevaluatie,
gesproken over het opleidingsprogramma voor de RvC in 2014.
Het eigen functioneren van de Raad
Op 16 december 2013 heeft de zelfevaluatie van de Raad plaatsgevonden. Deze evaluatie heeft
plaatsgevonden zonder aanwezigheid van de bestuurder. Tijdens de evaluatie is gesproken over het
eigen functioneren van de Raad als totaal en het functioneren van de Auditcommissie, de rol van de
Remuneratiecommissie en de contacten met de Huurdersorganisatie en Ondernemingsraad. Ook is
gesproken over integriteit, de dialoog van de Raad met belanghouders, het rooster van aftreden en de
samenstelling van de Raad in de toekomst.
Dialoog met belanghebbenden
Op 12 november 2013 heeft een belanghebbendenbijeenkomst plaatsgevonden. Het belangrijkste
doel hiervan was het ophalen van input voor het nieuwe ondernemingsplan. De Raad was bij deze
bijeenkomst vertegenwoordigd met zes leden. De stakeholders gaven als belangrijkste
aandachtspunten voor de nieuwe strategie aan betaalbaarheid, duurzaamheid en investeren in het
werkgebied. De Raad vond deze bijeenkomst zeer inspirerend en lerend. Door een directe ontmoeting
met diverse stakeholders kreeg de Raad een goed beeld van wat er speelt bij de gemeenten en
andere belanghebbenden op volkshuisvestelijk gebied.
Contacten met huurdersorganisatie
De twee leden die op voordracht van de huurdersorganisaties zijn gekozen, zijn in 2013 drie maal
aanwezig geweest bij een vergadering met (een delegatie) van de Huurderorganisatie. Bij de
startbijeenkomst van Huurderorganisatie Weidelanden in mei 2013 was ook de voorzitter van de Raad
van Commissarissen aanwezig. In november hebben de twee leden van de Raad na afloop van het
reguliere overleg gesproken met de Huurdersorganisatie over het functioneren van de bestuurder.
Contacten met Ondernemingsraad
De Stakeholderscommissie van de Raad heeft in 2013 twee maal overleg gevoerd met (een delegatie
van) de Ondernemingsraad.
Honorering en functioneren directeur-bestuurder
De beloning van de directeur-bestuurder is conform de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders
Woningcorporaties en de Wet Normering Topinkomens (WNT). Aan de Directeur-bestuurder zijn geen
persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke verstrekt. In het afgelopen jaar is er geen sprake
geweest van tegenstrijdige belangen dan wel transacties waarin tegenstrijdige belangen zouden
kunnen spelen met betrekking tot de directeur-bestuurder. Om agenda-technische redenen heeft het
beoordelingsgesprek met de Directeur-bestuurder op 24 januari 2014 plaatsgevonden
De selectie- en remuneratiecommissie heeft, mede op basis van input van de Ondernemingsraad en
het bestuur van Huurdersvereniging Weidelanden, op 24 januari 2014 een beoordelingsgesprek
gevoerd met de Directeur-bestuurder. De Raad is tevreden over het functioneren van de bestuurder in
2013. De Raad heeft geconstateerd dat er nog een aantal uitdagingen ligt, maar dat de organisatie in
2013 meer in control is gekomen en er grote stappen zijn gezet in de organisatieontwikkeling.
Gegevens van het bestuur
Het bestuur van GroenWest bestond op 31 december 2013 uit één persoon, mevrouw Verdooren.
De honorering van het bestuur in 2013 was, volgens de definities van de WNT, als volgt:
Mevrouw drs. K.L. Verdooren MBA, geboren 19 oktober 1962
Functie
Directeur-bestuurder
Benoemd
1 december 2012 voor 4 jaar tot 30 november 2016
Bezoldiging
€ 120.798 vast inkomen, inclusief inkoop vakantiedagen
€ 314 loon in natura (auto) minus eigen bijdrage
€ 31.758 pensioenlasten werkgever
Nevenfuncties
Lid dagelijks bestuur van Stichting Woonruimteverdeling Utrecht
Lid Raad van Toezicht van Stichting Servicepunten Wonen, welzijn,
zorg De Ronde Venen
Lid landelijke taskforce woonoverlast
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Toepassing Wet Normering Topinkomens
Voor de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is allereerst van belang de vraag te
beantwoorden welke functionarissen binnen GroenWest als zodanig kunnen worden gekwalificeerd.
Dit zijn bij GroenWest de Directeur-bestuurder, mevrouw K. Verdooren en de leden van de Raad van
Commissarissen. De honorering van deze functionarissen is in de tabellen hierboven weergegeven
conform de WNT. Bij geen van de functionarissen kwam de honorering in 2013 uit boven de in de
WNT gestelde grenzen.
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Governance en risicobeheersing
Goed bestuur gaat over het realiseren van de organisatiedoelstellingen met behoud van activa en
binnen de geldende wet- en regelgeving. En over betrouwbare verantwoording van het gevoerde
beleid en de gerealiseerde (financiële) resultaten. De risico’s die we daarbij aangaan, proberen we
zoveel mogelijk te mitigeren. Prestatie- en risicomanagement gaan daarmee hand in hand. We
hebben in 2013 veel energie gestoken in de inventarisatie van risico’s. In 2014 vormt voorgaande
input voor de implementatie van een geïntegreerd prestatie- en risicomanagementsysteem.
Governance
GroenWest had zich voor 2013 ten doel gesteld om:







een investeringsstatuut en een verbindingenstatuut te hebben opgesteld;
het bestuursreglement te hebben herzien;
de integriteitcode en klokkenluidersregeling te evalueren;
een risico-inventarisatie op strategisch en tactisch niveau te hebben uitgevoerd;
om de aanwezigheid van een ‘intern control framework’ voor de beheersing van de risico’s van de
operationele processen in opzet aanwezig te realiseren;
een intern controleplan voor 2013 op te stellen en uit te voeren.

Bovengenoemde doelstellingen zijn, met uitzondering van het opzetten van het ‘intern control
framework’ voor de operationele processen, behaald. De realisatie van het interne control framework
loopt achter op schema. Dit komt omdat de prioriteit gelegd is bij onder meer controlewerkzaamheden
met betrekking tot de jaarrekening en het jaarverslag, en de verbetering van ontwerp en productie van
managementinformatie. Sinds medio 2013 beschikt GroenWest over een investeringsstatuut en een
verbindingenstatuut.
Hoofdlijnen governancestructuur
De governancestructuur van GroenWest is ingericht conform de voorschriften van de Governance
Code Woningcorporaties:









De bestuurder is aangesteld per 1 december 2012 en is benoemd tot december 2016. Zie ook het
verslag van de Raad in het hoofdstuk Intern toezicht. De hoofdlijnen van het remuneratierapport
over 2013 zijn opgenomen in het verslag van de Raad.
De Raad is onafhankelijk. Zij benoemt en houdt toezicht op het bestuur. De Raad beoordeelt haar
eigen functioneren en in dit jaarverslag is een apart hoofdstuk voor de Raad opgenomen. Er is
een profielschets voor de Raad opgesteld.
De reglementen voor het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn in 2013 herzien en zijn op
16 december vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad. Met het aantreden van
de nieuwe Directeur-bestuurder in het eenhoofdig bestuursmodel was het bestuursreglement niet
meer actueel. Qua opzet is in het nieuwe bestuursreglement meer aangesloten bij de statuten.
Daarnaast is in het nieuwe bestuursreglement een aantal zaken verduidelijkt en aangescherpt.
Het reglement RvC is op 16 juni 2013 gewijzigd. Artikel 7 is aangepast in verband met een
intensievere betrokkenheid van de huurdersorganisatie bij de (her-)benoeming van leden van de
Raad van Commissarissen.
In 2013 zijn een investeringsstatuut en een verbindingenstatuut opgesteld en geïmplementeerd. In
het investeringsstatuut is de governance rondom investeringsbeslissingen in vastgoedprojecten
uitgewerkt. De governance met betrekking tot de besluitvorming en het beheer van verbindingen
is geregeld in het verbindingenstatuut. Hierin is onder andere vastgelegd dat GroenWest
terughoudend blijft bij het aangaan van verbindingen.
Er is in november 2013 een bijeenkomst voor belanghouders georganiseerd. Bij deze bijeenkomst
is input opgehaald voor het nieuwe Ondernemingsplan van GroenWest, dat begin 2014 gereed zal
zijn.
In 2013 is aandacht aan de handhaving van de Integriteitcode gegeven en is verder inhoud
gegeven aan de klokkenluidersregeling. Het onderwerp ‘integriteit’ wordt standaard meegenomen
in de plannings- en beoordelingscyclus van GroenWest. Ook zijn de Integriteitcode en
klokkenluidersregeling geëvalueerd. Hieruit zijn aanbevelingen voortgekomen die deels al in 2013
zijn ingevoerd, zoals een procedureafspraak voor het omgaan met integriteitsmeldingen binnen de
RvC en het instellen van een meldingenregister.
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GroenWest heeft een onafhankelijke Geschillencommissie in de zin van artikel 16 BBSH (zie ook
het verslag in het hoofdstuk Gezonde organisatie).
Ook in 2013 is de samenwerking met de in 2011 door de raad benoemde accountant
geëvalueerd. Het bestuur en management hebben hiervoor input geleverd. De raad is de
opdrachtgever van de accountant. De Auditcommissie van de Raad is eerste aanspreekpunt van
de accountant.
GroenWest heeft een beperkte verbindingenstructuur. Zoals gezegd, een bewuste keus. De
belangrijkste verbindingen van GroenWest zijn lidmaatschappen van verenigingen van eigenaren
(VvE’s) van complexen waarin GroenWest bezit heeft. De afdeling Verkoop en VvE-Beheer, die
ressorteert onder de Sectormanager Wonen, is belast met de behartiging van de belangen van
GroenWest daarin.
De bewaking van de goede werking van de governancestructuur is binnen GroenWest neergelegd
bij de Controller. Hij hanteert hiervoor een zogenaamde governancekalender; een checklist
waarop alle acties die samenhangen met governance worden bewaakt. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de uitvoering van alle acties en de Raad houdt hierop toezicht.

Risicobeheersing
De controller is bij GroenWest aangesteld als risicocoördinator voor de gehele bedrijfsvoering. Hij
ondersteunt hiermee het bestuur en management. De controller beheert het risicoregister, terwijl de
verantwoordelijkheid voor de beheersing van de risico’s bij het bestuur en management ligt. De interne
risicobeheersing draagt bij aan het beheerst en effectief behalen van de doelstellingen van
GroenWest. Tevens levert het een bijdrage aan de betrouwbaarheid en verbetering van de (financiële)
verslaglegging. Ten slotte draagt interne risicobeheersing bij aan het naleven van wet- en regelgeving.
Wij hebben in 2013 een aantal stappen gezet op het gebied van risicobeheersing. We hebben een
aantal sessies met het MT gehouden om de risico-inventarisatie uit 2011 te updaten. En in de
kwartaalrapportages wordt sinds 2013 de ontwikkeling van de belangrijkste risico’s en de beheersing
daarvan behandeld. In onze strategie is een aantal aandachtsgebieden te onderkennen waarvan de
realisatie van onze doelstellingen een hoger risicoprofiel kennen. Dat risicoprofiel ontstaat omdat het
om grote financiële belangen gaat of omdat een complex aan factoren de realisatie van de
doelstellingen mogelijk in de weg staat. In 2014 wordt het risicoprofiel in de reguliere P&C cyclus
gevolgd. Hieronder is het risicoprofiel op hoofdlijnen weergegeven.
Strategische risico’s
Wij lopen risico’s als gevolg van onzekerheden in landelijke en regionale regelgeving en de invloed
daarvan op het beleid van GroenWest. Deze ontwikkelingen volgen we uiteraard op de voet. Op
strategisch, financieel en organisatorisch niveau bouwen we daarom flexibiliteit in.
Externe ontwikkeling rond rente, inflatie en de conjunctuur hebben stevige impact op onze financiële
prestaties. Om onze doelstellingen te kunnen blijven realiseren gaan we met scenarioplanning
scherper sturen.
Tactische risico’s
Een belangrijk tactisch risico gaat over de aansluiting van de IT-omgeving op de primaire processen;
worden de primaire processen voldoende ondersteund? Eind 2013 is begonnen met het formuleren
van het informatiebeleidsplan. Begin 2014 moet dat gereed zijn.
Operationele risico’s
De vertaling van onze strategische doelstellingen naar concrete acties en prestatie- & risicoindicatoren is in 2013 verder vormgegeven. Voor 2014 zijn in het activiteitenplan KPI’s benoemd. De
nieuwe ondernemingsdoelstellingen worden in 2014 vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma
t/m-2018. Ook wordt het in 2013 positief geëvalueerde beoordelingsinstrumentarium ingezet om
afspraken met medewerkers te maken over hun ontwikkeling en hen te volgen c.q. beoordelen.
In de projectbeheersing zijn diverse stappen gezet om de interne beheersing te verbeteren. Er is een
model voor de risico-inventarisatie op projectniveau ontwikkeld en geïmplementeerd, de opzet van de
fasedocumenten bij projecten is herzien en de interne projectrapportages en de vertaling daaruit naar
de managementrapportages zijn verbeterd. Tenslotte is er in 2013 een afwegingskader voor
vastgoed-investeringsprojecten ontwikkeld en geïmplementeerd. In 2014 zullen al deze instrumenten
verder worden doorontwikkeld. Naast deze instrumenten, is er ook aandacht besteed aan de interne
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kritische houding ten aanzien van risico-inschatting en projectprognoses. Dit is ook voor 2014 een
punt van aandacht.
Het risico dat we onze klanttevredenheidsdoelstellingen niet realiseren wordt onder meer met het
KWH-label gemonitord. Uit de KWH-metingen in 2013 blijkt dat er onder de huurders GroenWest
sprake is van een dalende tevredenheid ten opzichte van voorgaande jaren. De gemiddelde score is
nog goed, maar op de onderdelen klachtafhandeling en klantcontact zitten we op of zelfs iets onder de
norm. Zie het hoofdstuk ‘De klant voorop’ voor een nadere toelichting en genomen maatregelen.
We lopen in de toewijzing van huurwoningen het risico dat we niet voldoen aan de toewijzingsnorm
die hoort bij de compensatie voor het uitvoeren van diensten van algemeen economisch belang. In
2013 is veel energie gestoken in de beheersing van de inkomenscontrole bij woningtoewijzing. Naar
aanleiding van de problemen die we in 2012 in dit proces ondervonden, is het proces door de sector
Wonen geheel herzien en is veel aandacht besteed aan instructie van alle betrokken medewerkers.
Uit de interne controlemaatregelen in het najaar van 2013 bleken nog een aantal verbeterpunten.
Deze zijn alle door Wonen opgepakt. Voor 2014 is een strak controleregime afgesproken om de
juistheid van dit proces verder te waarborgen.
Integriteitcode en klokkenluidersregeling
In 2011 zijn de Integriteitcode en klokkenluiderregeling vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen. In 2013 zijn deze geëvalueerd. De belangrijkste conclusie hieruit is dat de algemene
indruk is dat medewerkers van GroenWest (in de breedste zin van het woord) zich voldoende bewust
zijn van de noodzaak van integer handelen. Er zijn geen incidenten benoemd. Echter, integriteit leeft
nog niet genoeg. De aanbevelingen uit de evaluatie zijn erop gericht dit te veranderen. Door de
realisatie van de aanbevelingen krijgen medewerkers en leidinggevenden meer tools om bewuster
integer te handelen. De Integriteitcode zal worden herschreven en hier wordt een ‘populaire’ versie uit
afgeleid zodat deze toegankelijker is in gebruik en tegelijk minder vrijblijvend van karakter is. Om dit te
ondersteunen is een aantal specifieke aanbevelingen gedaan. Alle aanbevelingen zijn overgenomen.
Er zijn in 2013 in het kader van de klokkenluidersregeling geen meldingen gedaan. Intern is gestart
met het opzetten van een register van integriteitmeldingen.

Resultaten 2013








Behaald

≈ Gedeeltelijk behaald



Niet behaald

 Doorgeschoven naar 2014

Structurele opvolging van verbetermaatregelen uit externe en interne audits, managementletter…
Er is een controleplan opgesteld en de daarin opgenomen audits zijn grotendeels uitgevoerd.
Wij hebben een investeringsstatuut en een verbindingenstatuut opgesteld.
Wij hebben de integriteitcode en de klokkenluiderregeling geëvalueerd.
Het bestuursreglement is herzien.
Er is een risico-inventarisatie op strategisch en tactisch niveau uitgevoerd.
 Wij hebben ‘internal control framework’ voor de beheersing van operationele risico’s opgezet en
(deels) geïmplementeerd.
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Waarborgen van de financiële continuïteit en maximaliseren van de inzet van
ons vermogen
We willen een wendbare corporatie zijn die steeds invulling kan geven aan de veranderende
woonbehoeften in ons werkgebied. Dat vraagt om flexibiliteit maar ook om investeringskracht. Die
investeringskracht wordt danig op de proef gesteld door de economische omstandigheden en de
sectorale heffingen. Ondanks dat hebben wij nog steeds een gezonde financiële positie. Maar we
volstaan niet slechts met die constatering. We blijven zoeken naar mogelijkheden om de toegevoegde
waarde voor onze klanten en belanghouders te maximaliseren en onze investeringskracht verder te
vergroten.
Financieel kader biedt houvast
In het najaar van 2013 hebben we ons Financieel
Kader opnieuw tegen het licht gehouden. Het
’oude’ kader dateerde alweer uit 2011 en er zijn
sindsdien de nodige ontwikkelingen geweest die de
sector zwaar treffen. Wij willen met het Financieel
Kader zorgen dat we ons vermogen in continuïteit
maximaal inzetten voor de doelstellingen van de
organisatie. Vooralsnog richt het kader zich vooral
op de beheersing van de kasstromen. We willen
groeien naar een model waarin we ons financieel
en maatschappelijke rendement actief kunnen
beheersen. Daarvoor is een beleidsonafhankelijke
waardering van het vastgoed nodig. Op termijn
zullen we daarom overstappen op marktwaarde als
primaire waarderingssystematiek.

1.

Kasstromen
Interest Coverage Ratio (ICR): de ICR wordt berekend
door de exploitatiekasstromen te delen door de
financieringslasten.

2.

Kasstromen
Debt Service Coverage Ratio (DSCR): de DSCR wordt
berekend door naast de rente ook de aflossingsfictie
(2%) mee te nemen bij de toetsing aan de
exploitatiekasstromen.

3.

Vermogen
Loan to Value (LtV): de financiering (Lang- en
Kortlopende schulden minus Vlottende activa (excl.
Voorraden en Onderhanden projecten) uitgedrukt in
een percentage van de waarde van het bezit (Vaste
Activa plus Voorraden en Onderhanden Projecten).

4.

Financiering
Schuldrestant per vhe: het schuldrestant van alle
financieringen gedeeld door het gewogen aantal vhe.

Om de financiële positie en de continuïteit van GroenWest goed te kunnen volgen, hanteren wij de in
de sector gebruikelijke kengetallen en ratio’s als de interest dekkingsratio (ICR), de debt service
coverage ratio (DSCR), de Loan to Value (LtV) en de schuldrestant per woning. We hanteren hierbij
onze eigen normen (zie onderstaande tabel) met de normstelling van het WSW als ondergrens.
Doelstelling

Kengetal

Norm

Realisatie 2013

Kasstromen
Kasstromen
Vermogen
Financiering

ICR
DSCR
Loan to Value
Schuldrestant per gewogen vhe

> 1,8
> 1,2
< 70%
< € 36.300

2,2 (begroot 2,4)
1,4 (begroot 1,6)
56% (begroot 54%)
€ 35.134

De lagere realisatie van ICR en DSCR hangt samen met lager dan begrote huurinkomsten (minder
inkomensafhankelijke huurverhoging) en hoger dan begrote organisatiekosten (inhuur van derden en
focus op verbetertrajecten).
In de financieringsverhoudingen speelt de daling van de bedrijfswaarde van ons bezit (door het
inrekenen van de verhuurderheffing voor de restant levensduur) ons parten. De loan to value neemt
daardoor toe.
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Het jaar 2013 is afgesloten met een negatief resultaat van €43,8 miljoen (2012: € 6,9 miljoen). Begroot
was een negatief resultaat van € 26,7 miljoen.
Realisatie
2013
Operationeel resultaat:
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Waarde mutaties:
Resultaat uit verkopen
Waarde mutaties en afschrijvingen
Overige uitgaven:
Sector specifieke heffing
Vennootschapsbelasting

Nettoresultaat

Begroting
2013

Verschil

Realisatie
2012

35.473
-14.458
21.015

37.400
-14.926
22.474

-1.927
468
-1.459

35.004
-14.540
20.463

357
-61.877
-61.520

441
-45.725
-45.284

-84
-16.152
-16.236

-17
-28.420
-28.437

-2.901
-429
-3.330

-3.021
-906
-3.927

120
477
597

-245
1.312
1.067

-43.835

-26.737

-17.098

-6.907

Het lagere exploitatieresultaat 2013 ten opzichte van de begroting wordt bepaald door lagere
huuropbrengsten (€ 0,9 miljoen) en minder uren dan begroot geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie
(€ 1,0 miljoen). De kosten liggen op totaalniveau in lijn met de begroting hoewel er tussen
kostensoorten wel een beperkt verschuiving heeft plaatsgevonden. Per saldo is er sprake van € 0,5
miljoen lagere personeelslasten en € 0,2 miljoen lagere onderhoudsuitgaven. De overige
bedrijfslasten zijn € 0,8 miljoen hoger dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door afboeking van
projectkosten en hogere zakelijke lasten.
Financiële positie biedt ruimte voor investeringen
De kasstromen van GroenWest worden net als bij andere corporaties hard getroffen door de
verhuurderheffing van de centrale overheid en de saneringsbijdrage aan het CFV. In 2013 heeft
GroenWest € 2,9 miljoen aan sectorspecifieke heffingen betaald. Dit loopt de komende jaren op naar
€ 11 miljoen in 2017; geld dat we niet kunnen inzetten voor de volkshuisvesting in ons werkgebied.
Onze interestdekkingsratio laat de eerstkomende vijf jaar dan ook een dalende trend zien.
De fluctuaties in de ICR worden naast de oplopende sectorspecifieke heffingen vooral veroorzaakt
door de planning van onderhoudsactiviteiten. De hoogte van de ICR (> WSW norm) laat zien dat we
eigen middelen voor investeringen in ons werkgebied creëren.
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Interest coverage ratio 2013-2023

Als gevolg van de heffingen maar zeker ook naar aanleiding van de economische omstandigheden
hebben wij onze projectplannen voor de komende jaren stevig bijgesteld. Een aantal projecten is
afgeblazen maar er zijn ook projecten die we (slechts) hebben uitgesteld. Wij onderzoeken de
mogelijkheden om nog meer dan nu te investeren in onze kerntaak.
In onze meerjarenprognose tot en met 2023 hebben wij vooralsnog investeringen voor een bedrag
van ruim € 290 miljoen ingerekend. In bedrijfswaarde gemeten stijgt de waarde van onze
vastgoedportefeuille daarmee van € 0,7 naar krap € 0,9 miljard in 2023. Dit financieren we volledig
met eigen middelen (uit exploitatie en uit verkopen). In procenten van de waarde van het vastgoed
neemt de relatieve waarde van onze leningenportefeuille per saldo af. Het verloop van de Loan to
Value laat daarom een dalende lijn zien.
Loan to Value 2013-2023

In het eerste kwartaal van 2014 hebben wij de detailplannen voor de verdere ontwikkeling van de
organisatie (zie hoofdstuk Gezonde organisatie) bekend gemaakt. Ten tijde van het opstellen van
bovengenoemde prognoses waren de plannen rond de organisatieontwikkeling nog onvoldoende
uitgewerkt om ze hierin mee te nemen.
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Efficiencyratio
De efficiencyratio geeft inzicht in de mate waarin wij iedere ontvangen huur-euro besteden aan de
exploitatie en financiering van het vastgoed. Onderstaande diagram laat zien dat de belangrijkste
uitschieters ten opzichte van 2012 in onderhoud en overige bedrijfslasten zaten. Daar hebben we
meer aan besteed. Per saldo hebben we minder huureuro’s uitgegeven aan personeel en rentelasten
en resteerde 28% (2012: 32%) van de huurinkomsten, beschikbaar voor investeringen in ons
vastgoed en aflossingen van onze leningen.
We beogen met de organisatieontwikkeling een verhoging van de toegevoegde waarde voor onze
klanten en stakeholders en een verbetering van de efficiency. De afgelopen jaren hebben we circa
dertig cent van iedere huur-euro besteed aan personeel en overige bedrijfslasten. We streven ernaar
dit percentage de komende jaren te verlagen.

Resultaat in 2013 wordt zwaar beïnvloed door waardemutaties
In 2013 zijn onze resultaten verslechterd ten opzichte van 2012. Het resultaat “onderaan de streep”
was met € 43,8 miljoen negatief veel slechter dan in 2012 (€ 6,9 miljoen negatief). Hierbij past de
kanttekening dat dit resultaat wordt gedomineerd door waardemutaties en afschrijvingen, per saldo
voor een bedrag van € 61,0 miljoen negatief (2012: € 27,5 miljoen negatief). De belangrijkste reden
voor deze waardedaling is de verhuurderheffing die contant gemaakt ten laste van de bedrijfswaarde
komt. Voor zover die waardedaling betrekking heeft op onrendabele toppen van investeringen, is die
ten laste van het resultaat gebracht. De waardedalingen met betrekking tot het bezit waarvoor een
herwaarderingsreserve was gevormd, zijn ten laste van het vermogen gebracht (per saldo € 33,3
miljoen).
Voor onze financiële sturing zijn de kasstromen leidend. We verwijzen in dat kader naar ons
kasstroomoverzicht in de jaarrekening. Daaruit blijkt onze positieve operationele kasstroom van € 18,2
miljoen (2012: € 16,7 miljoen). Dit bestaat uit een exploitatiekasstroom (huuropbrengsten minus
beheer- en exploitatiekosten) van € 32,3 miljoen (2012: € 30,5 miljoen) en de per saldo financiële
(rente-)lasten van € 14,1 miljoen (2012: € 13,9 miljoen).
De belangrijkste ontwikkelingen in de operationele kasstromen betreffen de toegenomen
huurinkomsten (als gevolg van ingebruikname van nieuw vastgoed en huurverhogingen), hogere
onderhoudslasten en meer bedrijfslasten. De hogere onderhoudslasten hangen samen met meer
reparatieonderhoud door de herfststormen en meer mutatieonderhoud als gevolg van het toegenomen
aantal mutaties. Daarnaast is er meer planmatig onderhoud uitgevoerd dan in 2012. De bedrijfslasten
namen in 2013 voornamelijk toe als gevolg van de sectorspecifieke heffingen.
In termen van kasstromen hebben we in 2013 per saldo € 28,6 miljoen geïnvesteerd in onze
vastgoedportefeuille (2012: € 15,8 miljoen). Dit hebben we gefinancierd met onze operationele
kasstroom van € 18,2 miljoen (2012: 16,7 miljoen), nieuwe leningen van per saldo € 4,6 miljoen (2012:
per saldo € 0,5 miljoen) en liquide middelen van € 5,8 miljoen (2012: € 1,4 miljoen dotatie aan de
liquide middelen).
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Waarde vastgoed is afgenomen
De waarde van onze vastgoedportefeuille is in 2013 met € 63 miljoen afgenomen van € 790 naar
€ 727 miljoen. Dit betreft € 597 miljoen bedrijfswaarde sociaal vastgoed (in exploitatie, in ontwikkeling
en ten dienste van) (2012: € 670 miljoen) en € 130 miljoen marktwaarde in verhuurde staat van
vastgoedbeleggingen (in exploitatie, verkocht onder voorwaarden en in ontwikkeling) (2012: € 120
miljoen).
De belangrijkste reden voor de afname van de waarde betreft de verhuurderheffing. In 2012 was de
verhuurderheffing nog slechts voor één jaar ingerekend. Nu de regeling definitief is geworden, is de
heffing voor de restant levensduur van het bezit ingerekend. Dit heeft een waardedaling van € 155
miljoen tot gevolg. De andere parameterwijzigingen (hogere huren, lagere lasten) hebben een positief
effect op de bedrijfswaarde van € 77 miljoen. De mutaties in de portefeuille (door investeringen in en
verkopen van) ons vastgoed leidden per saldo tot een waardestijging van circa € 14 miljoen.
Daarnaast is sprake van een waardestijging van € 3 miljoen door vastgoed dat (als gevolg van het
huurbeleid) in de vrije sector terecht is gekomen en een hogere marktwaarde vertegenwoordigt. De
autonome waardemutatie (door één jaar opschuiven in de exploitatieduur) is € 2 miljoen negatief.
Treasury-management
De belangrijkste doelstellingen van het treasury-management zijn het waarborgen van een blijvende
toegang tot de kapitaalmarkt, het beheersen van financiële risico’s, het realiseren van zo laag
mogelijke rentekosten en het zekerstellen van voldoende liquiditeit.
In 2013 hebben we ruim € 40 miljoen van onze leningenportefeuille afgelost en € 45 miljoen aan
nieuwe leningen ontvangen. Dit betreft € 37,5 miljoen reguliere aflossingen en € 2,9 miljoen
vervroegde aflossingen. De ontvangsten uit nieuwe leningen betroffen voor € 40 miljoen aan leningen
die in 2011 en 2012 waren aangetrokken. In 2013 is daar een nieuwe lening van € 5 miljoen aan
toegevoegd. De overeenkomst met de Rabobank voor een krediet in rekening-courant van € 17,8
miljoen is in 2013 gecontinueerd.
Renteconversies
De rentetarieven zijn gedurende heel 2013 historisch laag geweest. De annuïtaire leningen, die in
2013 in aanmerking kwamen voor een renteconversie, zijn alle vervroegd afgelost (totaal € 2,9
miljoen).
Derivaten
GroenWest maakt gebruik van financiële instrumenten om renterisico’s te beperken. Dit betreft
derivaten om toekomstige rentepercentages vast te leggen (‘payer-swaps’). Deze worden gekoppeld
aan daadwerkelijk opgenomen financiering in de vorm van (variabele) ‘roll-over’-leningen. In de
contracten van deze payer-swaps zijn geen margin calls (storting van liquide middelen ter dekking van
eventueel gedaalde marktwaarde) opgenomen.
Daarnaast worden zogenaamde Caps ingezet. Deze hebben als doel om de rente van ‘roll-over’leningen te maximeren. Bij een hogere dan afgesproken rente wordt het verschil uitgekeerd. Tot slot
wordt gebruik gemaakt van het afsluiten van leningcontracten die een stortingsdatum in de toekomst
hebben. Dit laatste instrument wordt met name ingezet indien de toekomstige financieringsbehoefte
zeker is en bij binnen de meerjarenprognose passende rentetarieven.
In 2013 heeft GroenWest geen derivaten aangetrokken. De volledige koppeling tussen de payerswaps en ‘roll-over’-leningen is ultimo 2013 gerealiseerd.
Renterisico
Het WSW hanteert een eis dat het renterisico jaarlijks maximaal 15% van het vreemd vermogen mag
bedragen. Onder het renterisico wordt verstaan:





de schuldrestanten van leningen die in het jaar worden geherfinancierd;
variabele hoofdsomleningen voor zover er geen renteplafond (cap) op rust;
leningen met een renteconversie;
leningen met een variabele rente zonder cap;
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Het renterisico volgens de richtlijnen van het WSW zal het volgende verloop kennen:

De zwarte lijn geeft het renterisico weer volgens de WSW-methodiek. Deze blijft gedurende alle jaren
ruimschoots onder de norm van het WSW (rode lijn). In de jaren 2016 tot en met 2020 is het
renterisico relatief hoog in vergelijking met omliggende jaren. Bij het aantrekken van nieuwe
financieringen zou het uit het oogpunt van risicospreiding de voorkeur hebben om het renterisico voor
of na deze periode te leggen. Op het moment van aantrekken van de financiering zal dit in de
overweging meegenomen worden.
Naast de renterisico-eis op het totale vermogen hanteert het WSW ook een renterisico-eis op een kort
geldfaciliteit. De kort geldfaciliteit mag niet meer bedragen dan 7,5% van de materiële vaste activa
(MVA) gewaardeerd tegen de bedrijfswaarde. De faciliteit bij onze huisbank bedraagt € 17,8 miljoen,
terwijl de bedrijfswaarde ultimo 2013 over het sociaal vastgoed ongeveer € 590 miljoen bedroeg. De
faciliteit is 3,0 % van de bedrijfswaarde en ook aan deze eis van het treasurystatuut en het WSW
wordt dus voldaan.
In het treasurystatuut van GroenWest is het renterisico genormeerd op grond van het
bedrijfseconomisch renterisico. Hierbij is het renterisico dat ontstaat uit het saldo van de toekomstige
(des-)investeringen en de exploitatiekasstromen opgeteld bij het renterisico dat uit de
leningenportefeuille voortkomt. Ook hier geldt dat deze maximaal 15% van de leningenportefeuille
mag bedragen. Het verloop van dit risico wordt in de onderstaande grafiek weergegeven. De groene
balk geeft het renterisico aan exclusief de projectinvesteringen.
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Het bedrijfseconomisch renterisico inclusief investeringen overschrijdt in 2015 de norm van 15% van
de leningenportefeuille. Het percentage bedraagt in 2015 15,6%. Dit komt voort uit het hoge niveau
van investeringen dat in de meerjarenprognose in 2015 is ingerekend. Er liggen nog geen harde
verplichtingen onder alle projectinvesteringen in 2015. Zodra er verplichtingen aangegaan worden op
de projectinvesteringen, wordt het risico hard en is ingrijpen vereist. In 2014 is het renterisico
maximaal 4,0%. Kanttekening hierbij is dat het niveau van de projectinvesteringen na 2016 laag is
doordat de invulling van de projectportefeuille nog niet hard is. Verwacht kan worden dat deze hoger
is dan in de huidige prognose verondersteld wordt.
Verbindingen
GroenWest participeert financieel in een aantal samenwerkingsverbanden:
 CV Uithof III - Aandeel GroenWest 10,55%
Jongeren uit het werkgebied zijn aangewezen op universiteitssteden als Utrecht en Amsterdam. SSH
Utrecht heeft een interessant initiatief ontwikkeld, waarin derden kunnen meewerken aan de realisatie
van studentenhuisvesting. GroenWest heeft een belang van 10,55% in CV Uithof III. Het gestort
kapitaal bedraagt € 24,7 miljoen en de jaaromzet bedroeg € 1,8 miljoen. Het eigen vermogen, na
resultaatverdeling, bedraagt ultimo 2013 € 17,3 miljoen. Het resultaat van de deelneming bedraagt €
4,8 miljoen negatief.
Ons aandeel in vermogen van de CV ultimo 2013 (gestort kapitaal na resultaatverdeling) is € 1,8
miljoen. In 2013 is net als in voorgaande jaren € 78.000 rente over het gestorte kapitaal ontvangen.
GroenWest is commanditair vennoot en als zodanig betrokken bij de goedkeuring van begroting en
jaarrekening.
 CV De Witte Vrouwe – Aandeel GroenWest 7,14%
GroenWest heeft een deelneming in CV De Witte Vrouwe. In 2003 heeft de CV een pand aan de
Wittevrouwensingel in Utrecht aangekocht. Het pand werd in 2013 het gehele jaar verhuurd aan
Stichting Pension Singelzicht. Singelzicht biedt onderdak en begeleiding aan dak- en thuisloze
jongeren. Het gestort kapitaal bedraagt € 2,1 miljoen en de jaaromzet bedroeg € 80.000.
Het eigen vermogen, na resultaatverdeling, bedraagt ultimo 2013 € 2,1 miljoen. Het resultaat van de
CV bedraagt in 2013 € 3.006.
Het aandeel van GroenWest in het vermogen van de CV ultimo 2013 (gestort kapitaal na
resultaatverdeling) is € 151.011. GroenWest is commanditair vennoot en als zodanig betrokken bij de
goedkeuring van begroting en jaarrekening.
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 WoningNet - Aandeel GroenWest < 1%
WoningNet voert voor GroenWest de woonruimteverdeling uit. In WoningNet is een deelneming
verworven die in verhouding staat tot de grootte van GroenWest ten opzichte van andere
deelnemende corporaties. Hierdoor kunnen de diensten van WoningNet BTW-vrij afgenomen worden.
GroenWest heeft een deelname van € 95.000 in WoningNet. In de jaarrekening is deze deelneming
verantwoord tegen nominale waarde.
 Coöperatie Smart Finance – aandeel GroenWest 2,2%
GroenWest is in 2013 gaan participeren in de Coöperatie Smart Finance vanwege de toepassing van
de startersrenteregeling m.i.v. eind 2013. De hiermee gemoeide entreekosten bedroegen € 15.000.
De uitvoering van die regeling is belegd bij 100% dochtermaatschappij van de coöperatie, Social
Finance NV. Per afgesloten startersrentelening betaalt GroenWest 1,2% van het hypotheekbedrag en
€ 520 aan Social Finance NV. GroenWest heeft stemrecht in de ledenraad van de Coöperatie. Bij start
deelname van GroenWest namen 45 corporaties deel in de coöperatie. Iedere corporatie heeft 1 stem.
 Stichting Servicepunten De Ronde Venen
GroenWest neemt samen met de Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank deel aan de
activiteiten van de Stichting Servicepunten De Ronde Venen. In 2013 bedroeg de bijdrage aan de
Stichting Servicepunten € 126.000 (2012: € 117.000). De directeur-bestuur van GroenWest heeft
zitting in de Raad van Toezicht van de Stichting.
Financiële ondersteuning buitenlandse instellingen
GroenWest staat garant voor leningen ten bedrage van totaal € 1,5 miljoen die de Bank Nederlandse
Gemeente verstrekt aan de Stichting Dutch International Guarantees for Housing (DIGH). Dit betreft
sociale woningbouwprojecten in Nicaraqua, Roemenië en Armenië.
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV)
Op grond van het Besluit beheer sociale huursector (BBSH) beoordeelt het Centraal Fonds
Volkshuisvesting jaarlijks de financiële continuïteit van GroenWest en brengt daarover advies uit aan
de minister voor Wonen en Rijksdienst. Met ingang van 2013 is er nog één oordeel dat opgenomen
wordt in de “Toezichtsbrief”. Voorheen bestond het oordeel uit twee onderdelen: een financieel
oordeel over de vermogenspositie op balansdatum (solvabiliteitsoordeel) en een financieel oordeel
over de voorgenomen activiteiten na balansdatum (continuïteitsoordeel).
Op basis van de ingediende prognoses 2013 – 2017, de dVi 2012 en andere informatie heeft het CFV
risicogericht onderzoek gedaan op een zestal toezichtterreinen, die van invloed kunnen zijn op de
financiële continuïteit. Het onderzoek geeft het CFV geen aanleiding tot opmerkingen of nader
onderzoek. Ook geeft de beoordeling het CFV geen aanleiding tot het doen van interventies.
Op de website van het CFV (www.cfv.nl) zijn nadere gegevens over GroenWest beschikbaar,
waaronder de zogenaamde “Corporatie in Perspectief”.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
In december 2013 heeft het WSW de beoordeling van GroenWest afgerond. GroenWest is
kredietwaardig bevonden en ook is het faciliteringsvolume voor de jaren 2013, 2014 en 2015
vrijgegeven.

Resultaten 2013


Behaald

≈ Gedeeltelijk behaald




Niet behaald

 Doorgeschoven naar 2014


 De borging van het WSW is gecontinueerd.
 Het CFV heeft positief geoordeeld over de besteding van middelen en de financiële continuïteit.
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Werkzaam in het belang van de volkshuisvesting
Het bestuur van GroenWest verklaart dat GroenWest in 2013 uitsluitend werkzaam is geweest op het
gebied van de volkshuisvesting conform artikel 11 van het BBSH. De batige saldi zijn uitsluitend
bestemd voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting, conform artikel 22 van het
BBSH.

Woerden, 16 april 2014
Bestuur GroenWest

Mevrouw drs. K.L. Verdooren MBA
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Jaarrekening 2013
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Balans per 31 december 2013
(voor resultaatbestemming)
Ref.
Actief
I Immateriële vaste activa
Licenties

9.1
9.1.1

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

9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3

III Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3

IV Financiële vaste activa
Deelnemingen
Latente belastingvordering
Leningen u/g
Te vorderen BWS-subsidies

9.4
9.4.1
9.4.1
9.4.1
9.4.1

Som der vaste activa

B VLOTTENDE ACTIVA
I Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Overige voorraden

9.5
9.5.1
9.5.1

II Onderhanden projecten

9.6

III Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.7.5

IV Liquide middelen
Liquide middelen

9.8

31-12-2013
* €1000

31-12-2012
* €1000

296
296

395
395

590.187
1.845
4.551
596.583

658.511
5.927
5.840
670.278

71.511
57.519
1.300
130.330

57.551
61.375
740
119.666

2.073
1.548
3
204
3.828

1.945
1.977
3
627
4.552

731.037

794.891

10.814
75
10.889

6.564
88
6.652

-

113

221
3
1.930
269
1.327
3.750

386
64
1.930
143
2.728
5.251

2.445

8.250

748.121

815.157
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Ref.
Passief
Eigen vermogen
Overige reserves
Resultaat boekjaar

9.9
9.9.1
9.9.1

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Voorziening toekomstige herstructurering
Voorziening verzilverd wonen
Voorziening loopbaanontwikkeling
Voorziening reorganisatie

9.10
9.10.1
9.10.1
9.10.1
9.10.1
9.10.1

Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen
Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

9.11
9.11.1
9.11.2

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan gemeenten
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

9.12
9.12.1
9.12.1
9.12.1
9.12.1
9.12.1
9.12.1

31-12-2013
* €1000

31-12-2012
* €1000

333.187
-43.835
289.352

373.354
-6.907
366.447

22.110
11.258
256
394
69

15.965
8.555
279
400
439

34.087

25.638

315.319
59.405
374.724

308.223
62.350
370.573

35.010
19
2.094
527
308
12.000
49.958

37.527
979
935
357
12.701
52.499

748.121

815.157
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Winst-en-verliesrekening
Ref.

2013

2012

* €1000

* €1000

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten

10.1

67.963

65.178

Opbrengsten servicecontracten

10.2

1.595

1.740

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

10.3

357

-17

Geactiveerde productie eigen bedrijf

10.4

1.344

1.357

Overige bedrijfsopbrengsten

10.5

781

663
72.040

68.921

Bedrijfslasten
Bedrijfslasten
Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa en
vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen (im-)materiële vaste
activa en vastgoedportefeuille

10.6

26.196

23.207

10.7

35.850

2.881

Erfpacht

10.8

7

7

Lonen en salarissen

10.9

6.542

6.636

Sociale lasten
Pensioenlasten

891

921

1.229

1.222

Onderhoudslasten

10.10

14.893

11.779

Leefbaarheid

10.11

499

686

Lasten servicecontracten

10.12

1.595

1.716

Overige bedrijfslasten

10.13

13.454

11.212

Bedrijfsresultaat

101.156

60.267

-29.116

8.654

-3.315

-5.828

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
10.14
Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen financiële vaste activa
Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa
behoren

10.15

2.981

3.282

10.15

416

724

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

10.15

160

218

Rentelasten en soortgelijke kosten

10.15

-14.660

-14.822

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
belastingen

-11.103

-10.598

-43.534

-7.772

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

10.16

-429

1.312

Resultaat deelnemingen

10.17

128

-447

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na
belastingen

-301

865

-43.835

-6.907
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Kasstroomoverzicht
(indirecte methode)
Kasstroom uit operationele activiteiten:
Bedrijfsresultaat

2013

2012

* €1000

* €1000

-29.116

8.655

62.046

26.087

-357

17

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen/waardeverandering
Verkoopresultaat
Geactiveerde uren

-1.344

-1.357

Mutatie voorzieningen

-398

-267

Mutaties werkkapitaal

1.476

-2.574

Exploitatie kasstroom
Aanpassing geactiveerde rente
Rente baten en lasten

32.307
660

-14.458

-14.526

Kasstroom uit operationele activiteiten:
Investeringen in materiele vaste activa
Desinvesteringen in materiele vaste activa
Investeringen in vastgoedbeleggingen
Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen
Investeringen in activa ten dienste van
Desinvesteringen in financieel vaste activa
Investeringen in voorraden

30.561

374
-14.084

-13.866

18.222

16.695

-32.224

-22.387

7.577

7.327

-4.476

-8.953

-

301

-152

-212

423

1.400

-2.946

-

Desinvesteringen in voorraden

3.887

7.361

Investeringen in koopwoningen

-1.478

-617

Desinvesteringen in koopwoningen

746

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

-28.643

-15.780

Mutatie kredietinstellingen

-2.517

17.667

Nieuwe lening

45.000

19.000

-37.904

-42.977

Aflossing lening
Uit Verkoop onder Voorwaarden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

37

6.825
4.616

515

-5.805

1.430

Liquide middelen 31 december

2.445

8.250

Liquide middelen 1 januari

8.250

6.820

-5.805

1.430

Mutatie geldmiddelen
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4 Algemene toelichting
4.1 Activiteiten
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Alle
bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.
GroenWest is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft
specifieke toelating in de regio en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woonwet en
het Besluit Beheer Sociale Huursector. De statutaire vestigingsplaats is Woerden. De activiteiten
worden uitgevoerd in de vestigingen Mijdrecht, Vleuten en Woerden

4.2 Regelgeving
De jaarrekening van GroenWest is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit beheer socialehuursector (Bbsh). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens
enkele uitzonderingen van specifieke aard. Deze jaarrekening is opgesteld volgens de door de Raad
voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Deze
richtlijn is in 2011 herzien.

4.3 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De bedragen in deze jaarrekening zijn x € 1.000.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden
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5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
5.1 Algemeen
5.1.1 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
het voorgaande jaar.
5.1.2 Verwerking verplichtingen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.
Hiervan is sprake wanneer interne goedkeuring heeft plaatsgevonden en uitingen namens de
corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande
verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten.
5.1.3. Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het
betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument
niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op
de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.
Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is worden tegen kostprijs
opgenomen. Indien per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is,
wordt het derivaat ten laste van de winst-en-verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële
waarde, tenzij kostprijs hedge-accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële waarde
wordt het effect van lopende rente buiten beschouwing gelaten.
De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in
de winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in
aanmerking komen en hedge-accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst of verlies
afhankelijk van de aard van de afdekking.
GroenWest past hedge-accounting toe op basis van generieke documentatie. GroenWest
documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de
hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge.
GroenWest past kostprijs hedge-accounting toe. Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn
toegewezen voor kostprijs hedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve
deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen van de reële waarde van het
ineffectieve deel worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
5.2 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de
toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode
worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.
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5.3 Materiële vaste activa
5.3.1 Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 januari door de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2013 bedraagt deze grens € 681.02 (2012: € 664.66).
Maatschappelijk vastgoed is onroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties,
waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is
vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d.
15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.
GroenWest kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien GroenWest een beleid
heeft dat gericht is op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid
staat hierbij centraal.
Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde gebaseerd op
bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde
kasstromen van de kasstroom genererende eenheid uit hoofde van toekomstige
exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de
investering. De indeling naar kasstroom genererende eenheid is gedefinieerd op complexniveau.
GroenWest kiest voor deze indeling van de kasstroom genererende eenheden aangezien deze
aansluit bij haar interne bedrijfsvoering. De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de
voorgenomen bestemming van de complexen. De onroerende zaken kunnen voor langere of kortere
termijn voor verhuur worden aangehouden.
5.3.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve
van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht
en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering. Voorts wordt rente tijdens de
bouw toegerekend. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de
onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een
voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs en bijkomende
kosten. Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart.
Met betrekking tot de zogeheten gecombineerde projecten wordt het aandeel van de (vrije verkoop)
koopwoningen verantwoord onder de post onderhanden werk, het aandeel sociale huurwoningen
wordt verantwoord onder de vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.
Afschrijving vindt plaats na ingebruikneming van de complexen.
5.3.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van
de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen. De eigen kantoorpanden worden gewaardeerd tegen de
marktwaarde. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van in gebruik name.
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5.4 Vastgoedbeleggingen
Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (of een deel daarvan) dat wordt aangehouden om
huuropbrengsten of een waardestijging, of beide, te realiseren.
5.4.1 Commercieel vastgoed in exploitatie
Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de
huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige
commercieel vastgoed.
5.4.2 Commercieel vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging
Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op basis van actuele waarde. De actuele
waarde van vastgoedbeleggingen is de marktwaarde, ofwel de reële waarde. De reële waarde is de
meest waarschijnlijke prijs die op de markt te verkrijgen is, in verhuurde staat. De marktwaarde is
bepaald door een onafhankelijke en ter zake kundig taxateur. Voor de waardebepaling is (minimaal)
1/3 deel van het commercieel vastgoed getaxeerd. Daarbij is geclusterd per gemeente en soort/type
van het vastgoed. Tevens is rekening gehouden met vastgoed specifieke kenmerken, zoals
verhuurbaarheid. De uitkomsten zijn, op basis van de verhouding met de WOZ-waarde, toegepast op
de overige objecten in een vergelijkbare cluster.
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van het commercieel vastgoed
worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet,
onder de categorie “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille”. Daarnaast wordt
ten laste van de resultaatbestemming een herwaarderingsreserve gevormd. De
herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en de
historische kostprijs.
5.4.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) zijn
overgedragen aan een derde en waarvoor de corporatie een terugkoopplicht kent worden aangemerkt
als financieringsconstructie. De betreffende onroerende zaken worden gewaardeerd tegen actuele
waarde zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs (eerste waardering) en daarna de
marktwaarde, rekening houdend met het verleende kortingspercentage.
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans
een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en
getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting rekening houdend met de contractvoorwaarden.
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een
terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in
het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting
bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende
schulden verantwoord.
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de
wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille”. Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming een
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve
verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs.
5.4.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging betreft complexen in
aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie als commercieel vastgoed. De complexen
in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en indien van toepassing verminderd met
bijzondere waardeverminderingen. De verkrijgingsprijs bestaat uit materiaalkosten, toegerekende
kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering en
toegerekende rente tijdens de bouw onder aftrek van een bijzondere waardevermindering uit hoofde
van te dekken stichtingskosten.
De bijzondere waardevermindering wordt bepaald door het verschil tussen de realiseerbare waarde
(taxatiewaarde van het object) en de stichtingskosten. De taxatiewaarde van het object is bepaald op
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basis van de verhouding tussen de WOZ en de marktwaarde een (getaxeerd) referentiecomplex. De
WOZ waarde van het object is bepaald op basis de in 2013 opgeleverde objecten en de verhouding
tussen de stichtingskosten en de WOZ waarde van de deze objecten.
Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in
ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de
creditzijde van de balans opgenomen.
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs, bijkomende kosten
en indien van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Rentetoerekening vindt
eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart.
Met betrekking tot de zogeheten gecombineerde projecten wordt het aandeel van de (vrije verkoop)
koopwoningen verantwoord onder de post onderhanden werk. Het aandeel commerciële
huurwoningen wordt verantwoord onder vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.
5.5 Financiële vaste activa
5.5.1 Deelnemingen
Deelnemingen in overige deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op nettovermogenswaarde.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van
bijzondere waardeverminderingen. (deelneming in CV De Witte Vrouwen, CV de Uithof en
Woningnet).
5.5.2 Belastinglatenties
Onder de financiële vaste activa zijn de actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover
het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze
actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij de discontering plaatsvindt tegen de
netto rente en hebben overwegend een langlopend karakter. De netto rente bestaat uit de voor
GroenWest geldende gemiddelde rente op langlopende leningenportefeuille onder aftrek van belasting
op basis van het belastingtarief voor de Vennootschapsbelasting. De actieve belastinglatentie heeft
betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering en
op de compensabele verliezen. De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen bestemd voor
de verkoop, beleggingen en langlopende schulden.
De bestemming van het bezit bestemd voor sloop en herontwikkeling is niet met zekerheid aan te
duiden. Uit oogpunt van voorzichtigheid wordt de latentie van het bezit bestemd voor sloop en
herontwikkeling derhalve op nihil gewaardeerd.
5.5.3 Leningen u/g
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten leningen die tot de
vervaldag worden aangehouden. Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
5.5.4 Te vorderen BWS-subsidie
De vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woninggebonden Subsidies toegezegde bedragen
(contante waarde van de uitbetalingen) wordt jaarlijks verminderd met de door de budgethouders
beschikbaar gestelde bedragen. De uitbetalingstermijn is afhankelijk gesteld van de disconteringsvoet
en beloopt vanaf de vaststelling van de subsidie maximaal 30 jaar. Het kortlopende deel van deze
post is opgenomen onder de vlottende activa.
5.6 Voorraden
5.6.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen, opgeleverd en nog niet verkocht en
wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
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De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is
gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en
verkoop.
5.6.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft het onderhanden werk (onroerende zaken
onverkocht in aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De
vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een
verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
5.6.3 Voorraad koopwoningen, bestaand bezit
De voorraad teruggekochte woningen welke verkocht waren onder voorwaarden en nog niet opnieuw
verkocht zijn, worden gewaardeerd tegen de terugkoopprijs vermeerderd met aankoopkosten. De
woningen uit bestaand bezit, welke op balans datum leeg staan en verkocht gaan worden in het
komende boekjaar zijn gewaardeerd tegen taxatiewaarde minus genormeerde verkoopkosten.
5.6.4 Voorraad Grond
De voorraad grond is gewaardeerd tegen de taxatiewaarde.
5.6.5 Voorraden onderhoudsmaterialen
De voorraad onderhoudsmaterialen is gewaardeerd op basis van een vaste verrekenprijs.
5.7 Onderhanden projecten
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde
projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en
gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze
kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het
project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het
algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever
kunnen worden toegerekend.
In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten
indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een
onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten.
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als
opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties
op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten/inspectie
van het uitgevoerde deel van het project/de voltooiing van een fysiek onderscheidbaar
projectonderdeel.
Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de
vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden
gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

In het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten in de winst-enverliesrekening verwerkt in de post netto-omzet/wijziging in onderhanden projecten zolang het project
nog niet is voltooid. Projectkosten zijn verwerkt in de kosten van grond- en hulpstoffen en in de kosten
van uitbesteed werk en andere externe kosten.
5.8 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde, onder
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aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
5.8.1 Huurdebiteuren
Waardering geschiedt tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid gebaseerd op een statische benadering. Onder huurdebiteuren wordt de vordering van
huur op de zittende dan wel vertrokken huurders verstaan. Overige vorderingen, niet huur, op
huurders worden verantwoord onder overige debiteuren.
5.8.2 Overige vorderingen
Waardering geschiedt tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid.
5.8 3 Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden.
5.9 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die
op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. Voorzieningen worden tegen nominale
waarde opgenomen.
Verwerking verplichtingen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die
kunnen worden gekwalificeerd als ”intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is
sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten
en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en
toekomstige nieuwbouwprojecten.
Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom
projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering
door het bestuur heeft plaatsgevonden.
5.9.1 Latente belastingvorderingen en –verplichtingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en
fiscale balanswaardering wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen
vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in mindering gebracht
de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse
verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar
zijn voor verrekening.
De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en
de fiscale waardering. De latentie is gewaardeerd tegen de contante waarde, waarbij discontering
plaatsvindt tegen de netto rente en hebben overwegend een langlopend karakter.
De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen bestemd voor de verkoop, beleggingen en
langlopende schulden.
De bestemming van het bezit bestemd voor sloop en herontwikkeling is niet met zekerheid aan te
duiden. Uit oogpunt van voorzichtigheid wordt de latentie van het bezit bestemd voor sloop en
herontwikkeling derhalve op nihil gewaardeerd.
5.9.2 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere
waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de
investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het
betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte
verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus
aan deze investering toe te rekenen ontvangsten.
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5.9.3 Voorziening toekomstige herstructureringen
Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de feitelijke
verplichtingen dan wel de in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan, binnen een complex
met bestaande onroerende zaken in exploitatie, worden betrokken in de waardering van dit complex.
Indien de afwaardering uit hoofde van de verwachte uitgaven hoger is dan de boekwaarde van het
complex waartoe de onroerende zaak behoort dan wordt dit complex op nihil gewaardeerd.
5.9.4 Voorziening verzilverd wonen
Hieronder is begrepen de contractuele verplichting uit hoofde van de aangekochte woningen in het
kader van de regeling “verzilverd wonen”. De verplichting bestaat uit het levenslange huurrecht van de
bewoner alsmede de hier aan gekoppelde onderhoudsverplichting. De verplichting is opgenomen
tegen contante waarde zijnde het verschil tussen de aankoopprijs bij vrije verkoop en de betaalde
aankoopprijs. De vrijval vindt overeenkomstig de voorgecalculeerde exploitatie plaats.
5.9.5 Voorziening loopbaanontwikkeling
Conform de gemaakt afspraken in de CAO Woondiensten is er per werknemer langer dan vijf jaar in
dienst per 1 januari 2010, een individueel loopbaanontwikkelbudget vastgesteld van € 4.500 voor de
periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014. Voor werknemers korter dan vijf jaar in dienst
per 1 januari 2010 wordt het loopbaanontwikkelbudget naar rato vastgesteld.
Voor de berekening van het loopbaanontwikkelbudget wordt rekening gehouden met de parttime
factor. De jaarlijkse geoormerkte uitgaven aan opleidingskosten worden op de voorziening in
mindering gebracht.
5.9.6 Voorziening reorganisatie
Als gevolg van de fusie zullen, op termijn, herschikkingen van functies en functionarissen plaats
vinden. Voor de daarmee samenhangende kosten is een voorziening opgenomen ter hoogte van de
daarmee, naar verwachting, samenhangende kosten.
5.10 Langlopende schulden
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de
uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald
dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt
verwerkt.
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een
terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in
het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting
bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende
schulden verantwoord.
5.11 Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op
nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens
mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.
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6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
6.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
6.1.1 Opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.
6.1.2 Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond
van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een goed
inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met name de
ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van
de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd toegelicht.
6.2 Bedrijfsopbrengsten
6.2.1 Huren
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar
2013 bedroeg dit 2.5 % plus 2% plus een inkomensafhankelijke huurverhoging
6.2.2 Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en diensten.
De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis
van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord
onder de lasten servicecontracten.
6.2.3 Nettoverkoopresultaat vastgoed portefeuille
De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand bezit) dan wel de vervaardigingsprijs (projecten
voor derden). Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren
transportakte). Mogelijke verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze
voorzienbaar zijn.
6.2.4 Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
De toe te rekenen interne directe kosten ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden
hieronder verantwoord.
6.3 Bedrijfslasten
6.3.1 Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille worden gebaseerd op de
verkrijgings-, vervaardigingsprijs of bedrijfswaarde. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire
methode op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats
tot de restwaarde is bereikt. De afschrijvingen op sociaal vastgoed in exploitatie worden gebaseerd op
de bedrijfswaarde. Binnen de afschrijving op het sociaal vastgoed in exploitatie worden componenten
onderkend met een verschillende levensduur. Naast de grond (geen afschrijving) en de opstal worden
installaties en inventaris onderkend. Van een afzonderlijke component is sprake indien deze
component meer dan 10 procent uitmaakt van de waarde van het actief en/of indien de
afschrijvingslast (als gevolg van een afwijkende levensduur van de component ten opzichte van de
opstal) meer dan 10% afwijkt van de situatie dat geen component zou zijn onderkend.
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6.3.2 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door
gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot
investeringen in nieuwbouw en herstructurering.
6.3.3 Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
6.3.4 Pensioenlasten
GroenWest heeft een pensioenregeling. De regeling is ondergebracht bij SPW en betreft een
toegezegde-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen toegezegd aan
personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze
toegezegde-pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling.
Voor de pensioenregelingen betaalt GroenWest de verplichte premies aan het pensioenfonds.
Behalve de betaling van premies heeft GroenWest geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze
pensioenregelingen. GroenWest heeft in geval van een tekort bij het fonds geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies De premies worden
verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting leiden of tot een vermindering
van toekomstige betalingen.
6.3.5 Onderhoudslasten
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.
Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst. In de
winst-en-verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen
en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit
dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief.
6.3.6 Leefbaarheid
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken
bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar
hebben plaatsgevonden.
6.3.7 Lasten servicecontracten
De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in
het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.
6.3.8 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
6.3.9 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke
verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedbeleggingen in het
verslagjaar.
6.3.10 Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen
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6.3.11 Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 is GroenWest integraal belastingplichtig geworden voor de
vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten
vennootschapsbelasting te betalen. GroenWest heeft de VSO I en VSO II overeenkomst ondertekend.
In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op
de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaat name.
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien
van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
6.3.12 Deelnemingen
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats in de W&V
na het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen.
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7 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening wordt overeenkomstig BW boek 2 Titel 9 en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
645 opgesteld. Daartoe dienen bepaalde veronderstellingen en schattingen te worden gemaakt die
van invloed zijn op de waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de
rapportage van voorwaardelijke activa en verplichtingen.
7.1.1 Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen reële waarde. De reële
waarde wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van complexen. De reële waarde
van het sociaal vastgoed in exploitatie bestemd voor de verhuur is de bedrijfswaarde. De onroerende
zaken kunnen voor langere of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden.
De uitgangspunten van de reële waarde zijn deels afhankelijk van de interne beleidsvoornemens van
GroenWest. Deze beleidsvoornemens komen onder meer tot uitdrukking in het strategisch
voorraadbeheer waarbij eigen keuzes worden gemaakt ten aanzien van verhuur of verkoop,
levensduur, kwaliteits- en huurniveaus. Voor zover mogelijk hanteert GroenWest binnen de sector
gangbare uitgangspunten.
7.1.2 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten
en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en
toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het
besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering.
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen
afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan onder meer wijzigingen in de
tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en
aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.
7.2 Verwerking fiscaliteit
Ten aanzien van de acute belastinglast in de jaarrekening heeft GroenWest een aantal standpunten
ingenomen die eerst bij afwerking van de aangifte over de verslagjaren 2007 tot en met 2012 door de
fiscus zullen worden getoetst. De belangrijkste standpunten betreffen:
 Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen
 De verwerking van projectontwikkelingsresultaten
Dientengevolge kan de fiscale last over 2013 en voorgaande jaren nog wijzigingen ondergaan.
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8 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het
nettoresultaat aangepast voor posten van de winst-en-verliesrekening die geen invloed hebben op
ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en
verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de
operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van
bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele,
investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties
in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder
operationele activiteiten). Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde
dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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9 Toelichting op de balans
9.1.1 Immateriële vaste activa
De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat.

Cumulatieve verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 01-01
Afschrijvingen
Totaal mutaties
Cumulatieve verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 31-12

2013

2012

493
-98

493
-

395

493

-98

-98

-98

-98

493
-197

493
-98

296

395

De posten hebben betrekking op softwarelicenties. De softwarelicenties worden in een periode van 5
jaar lineair afgeschreven.
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9.2. Materiële vaste activa
De mutaties in het sociaal vastgoed in exploitatie en in ontwikkeling en de onroerende en roerende
zaken ten dienste van de exploitatie zijn in het navolgende schema samengevat.
Sociaal
vastgoed
in
exploitatie

Vastgoed
in ontwikkeling
bestemd
voor
eigen
exploitatie

31 december 2012
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31-12-2012

609.492
175.939
-81.712
-45.208
658.511

22.007
-16.080
5.927

10.939
-2.521
-2.578
5.840

642.438
175.939
-100.313
-47.786
670.278

Mutaties 2013
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Van activa in ontwikkeling
Van activa in ontwikkeling, waardevermindering
Van voorraad
Waardevermindering op van voorraad
Naar commercieel vastgoed
Naar commercieel vastgoed, waardevermindering
Van commercieel vastgoed
Van commercieel vastgoed, waardevermindering
Van onderhanden werk
Van onderhanden werk, waardevermindering
Herclassificatie naar commercieel vastgoed
Herclassificatie van commercieel vastgoed
Herrubricering naar voorraad
Herwaardering
Overboeken naar resultaat
Overboeken naar resultaat, waardeverandering
Tlv de voorziening gebrachte investeringen
Overige waardeverminderingen
Totaal mutaties 2013

133
-5.770
-25.567
40.695
-23.425
143
-74
-7.067
355
-5.208
-42.421
-118
-68.324

32.288
-40.695
23.425
-1.776
805
69
-21
67
-45
-302
211
-18.107
-4.081

152
-543
-897
-1.288

32.573
-5.770
-26.110
143
-74
-1.776
805
69
-21
67
-45
-7.067
356
-5.208
-42.421
-420
211
-18.107
-897
-73.695

31 december 2013
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31-12-2013

632.654
133.518
-105.211
-70.775
590.187

11.657
-9.812
1.845

11.092
-3.231
-3.310
4.551

655.403
133.518
-118.253
74.085
596.583

Waarvan nieuwbouw
Waarvan herstructurering

515
1.330

Onroerende Totaal
en roerende zaken
ten dienste
van de
exploitatie
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De activa in ontwikkeling bestaat uit nieuwbouw en herstructurering van bestaand bezit.
De verkrijgingsprijs voor nieuwbouw bedraagt € 5,2 miljoen waarvan ten laste van de voorziening
gebrachte uitgaven € 4,7 miljoen bedraagt, de verkrijgingsprijs voor de herstructurering bedraagt € 6,4
miljoen waarvan ten laste van de voorziening gebrachte uitgaven € 5,1 miljoen.
In de post sociaal vastgoed in exploitatie zijn 11.301 (2012: 11.344) verhuureenheden opgenomen.
De WOZ waarde bedraagt € 2 miljard.
De activa zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. De verplichting van de
verzekeringsmaatschappij tot schadevergoeding omvat het verschil tussen de waarde van de
verzekerde verhuureenheden onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis.
Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met kapitaalmarktleningen onder
overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa voor een
bedrag van € 7 miljoen. Ingebruikname zal in de volgende twee boekjaren plaatsvinden.
De historische kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingen en afschrijvingen, van de
onroerende en roerende zaken in exploitatie bedraagt € 384 miljoen (2012: € 385 miljoen).
GroenWest heeft een verkoopplan opgesteld waarin ultimo 2013 1.814 vrije verkoop woningen (2012:
1.490 vrije verkoop en 373 Koopgarant) voor verkoop zijn geoormerkt.
In de bedrijfswaarde is voor de eerste vijf prognose jaren rekening gehouden met 271 vrije verkopen.
De gemiddelde verkoopprijs is € 180.000 per woning De opbrengstwaarde van de voor verkoop
aangemerkte woningen bedraagt € 49 miljoen. de boekwaarde van deze woningen bedraagt € 5,4
miljoen
De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek voor het sociaal vastgoed in exploitatie luiden als
volgt:
Grond
Geen afschrijving
Casco
Lineair
50 jaar
Groot onderhoud
Lineair
25-30 jaar
De componenten Installaties en Inrichting maken gemiddeld minder dan 10% van de totale kosten van
een woning uit. Daarom worden de componenten als integraal onderdeel van de kosten van het casco
beschouwd en niet separaat afgeschreven.
Voor het berekenen van de afschrijvingslast op de bedrijfswaarde is de waarde van de grond van
belang. Voor het bepalen van het deel van de bedrijfswaarde waarover afgeschreven dient te worden
is bepaald dat de hoogste grondwaarde in mindering wordt gebracht op de bedrijfswaarde, dat wil
zeggen óf de restwaarde conform de bedrijfswaarde; of de grondwaarde conform historische kostprijs.
De afschrijvingslast in het boekjaar 2013, is bepaald op basis van de restant levensduur conform de
bedrijfswaardeberekening van een kasstroom genererende eenheid (= woning) en op basis van de
bedrijfswaarde 2012.
De gemiddelde restant levensduur bedraagt ultimo 2013 23,4 jaar (2012: 23,4 jaar) doch is altijd
minimaal 15 jaar, tenzij er een sloopbesluit is genomen, voor sloop binnen de eerst komende 7 jaar.
De classificatie van het vastgoed, (sociaal of commercieel vastgoed) kan gedurende het jaar wijzigen,
bijvoorbeeld als gevolg van een huurprijswijziging. Voor sociaal vastgoed geldt dat jaarlijks over de
bedrijfswaarde afgeschreven dient te worden. Bij een herclassificatie naar commercieel vastgoed, een
“hopper”, zal toch gedurende het gehele boekjaar op het actief afgeschreven worden. Met andere
woorden, de classificatie per 1 januari van het boekjaar is bepalend voor het al dan niet afschrijven op
het actief.
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Bij investeringen in het boekjaar met levensduur verlenging, wordt in het eerstvolgende boekjaar voor
het eerst afgeschreven, op basis van de nieuwe levensduur.
Overige investeringen in het boekjaar wordt voor het eerst in het opvolgende boekjaar afgeschreven.
Op kasstroom genererende eenheden, op woningniveau, met een negatieve bedrijfswaarde wordt niet
afgeschreven.
Over vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt niet afgeschreven.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie:
Grond
Kantoorpand
Inventaris
Automatisering
Vervoermiddelen

Geen afschrijving
50 jaar
5 jaar
5 jaar
4 jaar

De drie in gebruik zijnde kantoorgebouwen zijn in 2013 getaxeerd. Alle drie de kantoorpanden zijn
afgewaardeerd naar marktwaarde. De totale afwaardering in 2013 bedraagt € 897.000.
Beleidsparameters en uitgangspunten
In de bedrijfswaarde 2013 is de meerjarenonderhoudsbegroting (voor planmatig en
contractonderhoud) voor de restant looptijd ingerekend. In 2012 werd alleen het eerste jaar de
begroting ingerekend en de jaren daarop werd vervolgens gerekend met een normbedrag. De kwaliteit
van de meerjarenbegroting wordt ieder jaar verbeterd door bijvoorbeeld periodieke inspecties van het
bezit. In 2013 werd wederom 1/6-deel van het bezit geïnspecteerd. Wij overwegen een intensivering
van deze inspecties.
De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het sociaal vastgoed in exploitatie zijn:

Jaarlijkse huurverhoging 2013
Jaarlijkse huurverhoging 2014
Inkomensafhankelijke huurverhoging (zie tabel)
Huurharmonisatie wordt berekend op basis van streefhuur en
mutatiegraad
Mutatiegraad
Jaarlijkse huurderving
Norm klachtenonderhoudskosten per woning
Norm mutatie-onderhoudskosten per mutatie
Norm kosten planmatig onderhoud per woning
Norm kosten contractonderhoud per kostenfactor
Jaarlijkse stijging onderhoudskosten
Norm exploitatielasten per woning
Minimale levensduur
Maximale levensduur
Restwaarde grond
Disconteringsvoet
Moment van discontering

2013

2012

2,5%
2,5%

2,5%
2,0%

6,5%
1,0%
€220
€ 3.807
n.v.t.
n.v.t.
3,0%
€ 1.107
15 jaar
50 jaar
€ 5.000
5,25%
Medionum

5,0%
1,0%
€ 252
€ 4.000
€ 680
€ 112
3,0%
€ 1.054
15 jaar
50 jaar
€ 5.000
5,25%
Medionum.
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Bij de bedrijfswaarde berekening gelden de volgende parameters.

Huurstijging
Inkomensafhankelijke huurstijging
Totaal jaarlijkse huurstijging
Inflatie
Onderhoud
Beheer
Salarissen
Huurderving
Disconteringsvoet
Ontwikkeling verkooprijzen

2014
2,50%
1,95%
4,45%
2,00%
3,00%
3,00%
2,50%
1,00%
5,25%
0,00%

2015
2,00%
1,90%
3,90%
2,00%
3,00%
3,00%
3,00%
1,00%
5,25%
0,00%

2016
2,00%
1,85%
3,85%
2,00%
3,00%
3,00%
3,00%
1,00%
5,25%
0,00%

2017
2,00%
1,80%
3,80%
2,00%
3,00%
3,00%
3,00%
1,00%
5,25%
0,00%

2018
2,00%
1,75%
3,75%
2,00%
3,00%
3,00%
3,00%
1,00%
5,25%
2,00%

2019
2,00%
0,00%
2,00%
2,00%
3,00%
3,00%
3,00%
1,00%
5,25%
2,00%

Tabel verkoopopbrengsten
De verkoopopbrengst per woning is berekend door een afslag te berekenen op de WOZ waarden van
de woningen met peildatum 01-01-2012. Deze afslag bedraagt 9.8% en is gelijk aan het verschil
tussen de gerealiseerde verkoopopbrengst en de WOZ waarde (peildatum 01-01-2012) van de in
2013 vrije verkoop verkochte woningen.
De verkopen worden voor een periode van vijf jaar in de waardering betrokken
Jaar
Aantal verkopen
Opbrengstwaarde
Oorspronkelijke boekwaarde

2014
45
7.843
766

2015
58
10.757
1.218

2016
58
10.736
1.330

2017
55
9.743
1.115

2018
55
10.239
1.023

Exploitatielasten
De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend aan de begroting van 2014. De exploitatielasten
bestaan uit de volgende elementen:
Directe exploitatielasten, onder andere belastingen, verzekeringspremies etc. Deze kosten worden op
basis van aantallen vhe’s toegerekend aan de complexen. Daarbij wordt ook een kostenfactor
toegepast, waarbij woningen de factor 1 kennen, onzelfstandige eenheden kennen een factor van
0,75 en garages een factor 0,25.
Toerekenbare indirecte overige exploitatielasten welke betrekking hebben op het sociaal vastgoed. Dit
zijn de kosten van het werkapparaat welke direct toe te rekenen zijn aan de exploitatie van het sociaal
vastgoed.
De geactiveerde uren van projectmedewerkers en de ontvangen beheervergoeding voor beheer voor
derden wordt niet toegerekend aan de exploitatie.
Per afdeling binnen GroenWest is bepaald wat het % van de afdelingskosten zijn welke niet vastgoed
gerelateerd zijn. Het standaardpercentage is op 20% gesteld, bestuurskosten zijn voor 50% niet
vastgoed gerelateerd. De afdeling verkoop en vve beheer, projectontwikkeling zijn voor 100% niet
vastgoed gerelateerd. Zo is per afdeling beoordeeld hoeveel % van de afdelingskosten niet vastgoed
gerelateerd zijn.
De uitgaven van leefbaarheid worden niet meegenomen in de toerekening van kosten voor de
exploitatie van het vastgoed, daar leefbaarheidsuitgaven geen directe relatie hebben met de
doorgaande exploitatie van het vastgoed gedurende de levensduur.
De verhuurderheffing is voor de restant looptijd ingerekend
De toekomstige verbeterinvesteringen en nieuwbouw worden buiten beschouwing gelaten.
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Indeling in kasstroom genererende eenheden:
De huidige complexindeling, gebaseerd op de historische kosten, is aangehouden als kasstroom
genererende eenheid voor de bedrijfswaarde.
Geactiveerde rente
In het boekjaar werd terzake van vastgoed in ontwikkeling voor de eigen exploitatie een bedrag van
€175.000 (2012: € 450.000) aan bouwrente geactiveerd.
Financiering
Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie waarvoor jegens Waarborgfonds Sociale Woningbouw
een obligoverplichting geldt, welke is opgenomen onder de “Niet uit de balans opgenomen rechten en
verplichtingen”. Als gevolg hiervan is het onroerend goed dat met deze leningen is gefinancierd niet
hypothecair bezwaard.
Herclassificatie

Saldo herclassificatie
Herclassificatie van sociaal vastgoed
naar commercieel vastgoed in exploitatie
Aantal verhuureenheden
Effect op toename herwaarderingsreserve
Effect op overige waardeverandering winst-en-verliesrekening

2013

2012

3.315

1.604

82

23

3.672
117

1.686
25

3.789

1.711

2013

2012

6

2

-442
-32

-111
4

-474

-107

Herclassificatie van commercieel vastgoed
naar sociaal vastgoed in exploitatie
Aantal verhuureenheden
Effect op toename herwaarderingsreserve
Effect op overige waardeverandering winst-en-verliesrekening

De herclassificaties zijn het gevolg van huurprijswijzigingen als gevolg van aanpassing van het
streefhuurbeleid na mutatie en als gevolg van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
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Verloopoverzicht bedrijfswaarde
2013
Bedrijfswaarde per 31-12-2012
Bedrijfswaarde per 31-12-2013
Mutatie bedrijfswaarde
Mutatie in het bezit
Investeringen in nieuwbouw en groot onderhoud
Desinvesteringen (verkopen)
Herclassificaties naar projecten c.q. voorraad c.q. vastgoedbelegging
Totaal gevolg mutatie in het bezit
Herwaardering
Autonome ontwikkeling
Gevolgen parameter wijziging, huur, onderhoud, overige opbrengsten /lasten
Totaal herwaardering
Totaal mutatie

658.511
590.187
-68.324

17.472
-5.770
-12.038
-336

-2.094
-65.894
-67.988
-68.324

De grootste mutatie in de bedrijfswaarde wordt in 2013 veroorzaakt door het inrekenen van de
verhuurderheffing gedurende de restant levensduur. In 2012 was nog slechts 1 jaar ingerekend. Nu de
regeling definitief is geworden is de oplopende tabel (zoals gepubliceerd door het ministerie van
Binnenlandse Zaken) tot en met 2017 ingerekend. Vanaf 2018 is het tarief van 2017 gehanteerd. Dit
gaat om € 11 miljoen per jaar en totaal om € 155 miljoen in de bedrijfswaarde. Het nieuwe
(inkomensafhankelijke) huurbeleid en de meerjaren(onderhouds)begroting leidt per saldo tot hogere
huren en lagere lasten. Het positieve effect op de bedrijfswaarde hiervan bedraagt circa € 89 miljoen.
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9.3 Vastgoedbeleggingen
Commerci
eel
vastgoed
in
exploitatie

Onroerende
zaken
verkocht
onder
voorwaarden

59.549
8.785
-10.783

65.912
-4.537

2.283
-1.543

127.744
8.785
-16.863

Boekwaarde per 31-12-2012

57.551

61.375

740

119.666

Mutaties 2013
Investeringen
Desinvesteringen
Van activa in ontwikkeling
Van activa in ontwikkeling, waardevermindering
Van sociaal vastgoed
Van sociaal vastgoed, waardevermindering
Naar sociaal vastgoed
Naar sociaal vastgoed, waardevermindering
Van voorraad
Waardevermindering op van voorraad
Herclassificatie naar sociaal vastgoed
Herclassificatie van sociaal vastgoed
Herrubricering naar voorraad
Autonome mutatie
Overboeken naar resultaat
tlv de voorziening gebrachte investeringen
Overige waardeverminderingen
Totaal mutaties 2013

13
4.515
-1.195
186
-78
-798
10.739
578
13.960

1.990
-181
-143
-186
-1.443
-3.893
-3.856

4.705
-4.515
1.195
1.776
-805
-69
21
-222
-1.527
559

6.707
-181
1.776
-805
-212
21
-78
-798
10.739
-1.443
578
-222
-1.527
-3.893
10.663

31 december 2013
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde per 31-12-2013

74.204
9.363
-12.056
71.511

65.949
-8.430
57.519

3.959
-2.659
1.300

144.112
9.363
-23.145
130.330

31 december 2012
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen

WOZ waarde
Bedrijfswaarde
Historische kostprijs
Waarvan nieuwbouw
Waarvan herstructurering

Vastgoed in Totaal
ontwikkeling
bestemd
voor eigen
exploitatie

113.282
66.223
43.410
1.300
-

De activa in ontwikkeling bestaat uit nieuwbouw en herstructurering van bestaand bezit.
De verkrijgingsprijs voor nieuwbouw bedraagt € 3.854 waarvan ten laste van de voorziening gebrachte
uitgaven € 2.554 bedraagt, de verkrijgingsprijs voor de herstructurering bedraagt € 105 waarvan ten
laste van de voorziening gebrachte uitgaven € 105.
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In de post commercieel vastgoed in exploitatie zijn 971 (2012: 811) verhuureenheden opgenomen.
Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de
huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige
commercieel vastgoed (voornamelijk parkeerplekken)
Het commercieel vastgoed wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde van
vastgoedbeleggingen is de marktwaarde.
De marktwaarde is bepaald door een onafhankelijk en ter zake kundig taxateur.
Voor de taxatie is 1/3 van het bezit getaxeerd, waarbij er geclusterd is per gemeente en soort/type
vastgoed. Tevens is er rekening gehouden met vastgoed specifieke kenmerken, zoals bijvoorbeeld
lastige verhuurbaarheid. De uitkomsten van de taxatie worden , op basis van de verhouding met de
WOZ-waarde, toegepast op de overige objecten in het vergelijkbare cluster, zodat voor de niet
getaxeerde objecten in exploitatie een percentage ten opzichte van de WOZ- waarde is vastgesteld.
De waardering van het 'commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie' vindt
plaats op basis van de stichtingskosten verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Voor de
bepaling of er sprake is van een bijzondere waardevermindering is de geprognosticeerde
stichtingskosten per balansdatum afgezet tegen de marktwaarde in verhuurde staat.
Deze marktwaarde is als volgt bepaald:
Voor de objecten in ontwikkeling wordt aangesloten bij de uitkomsten van de objecten in exploitatie.
De uitkomsten (percentage) worden op vergelijkbare objecten ook toegepast voor de woningen in
ontwikkeling. Verschil daarbij is dat van deze objecten nog geen WOZ-waarde bekend is. Daarom
wordt hiervoor de aanname gedaan dat de stichtingskosten gelijk zijn aan de 110% van de WOZwaarde en de marktwaarde is vervolgens 65% van de WOZ waarde. Op deze wijze is het mogelijk een
goed onderbouwde waardering van de “marktwaarde in verhuurde staat” op te stellen.
In enig jaar van oplevering zijn de objecten in exploitatie en lopen zij mee in de waardering op
marktwaarde.
Indeling in kasstroom genererende eenheden:
De huidige complexindeling, gebaseerd op de historische kosten is aangehouden als kasstroom
genererende eenheid voor de bedrijfswaarde
Tabel verkoopopbrengsten
Voor het commercieel vastgoed in exploitatie worden voor een periode van vijf jaren verkopen in de
waardering betrokken.
Jaar
Aantal verkopen
Bedrijfswaarde
Oorspronkelijke Boekwaarde

2014

2015

2016

2017

2018

1
191.000
64.000

2
429.000
14.000

0
0
0

3
704.000
30.000

1
158.000
8.000

Geactiveerde rente
In het boekjaar werd ter zake aan vastgoed in ontwikkeling voor de eigen exploitatie een bedrag van
€ 115.000 (2012: 61.000) aan bouwrente geactiveerd.
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Aantal verkopen onder voorwaarden
Bij:
verkopen nieuwbouw
verkopen bestaand bezit
uit voorraad
Af:
Verkocht vrije verkoop
Naar sociaal vastgoed
Naar commercieel vastgoed
naar voorraad, terugkoop

1-jan

Aantal verkopen onder voorwaarden

31-dec

2013
koopgarant

2012
koopgarant

393

351

14
2

1
44
9

-1
-1
-1
-12
1

-12
42

394

393

9.4.1 Financiële vaste activa
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Deelne- Latente
mingen belasting
vordering

Leningen
u/g

Te vorderen
BWSsubsidie

Totaal

Nominaal kapitaal
Cumulatieve waardeverandering

2.845
-900

1.977
-

3
-

627
-

5.452
-900

Boekwaarde per 31-12-2012
Mutaties
Waardemutatie
Naar kortlopende vorderingen
Resultaat deelneming voorgaand jaar
Resultaat deelnemingen
Totaal mutaties

1.945

1.977

3

627

4.552

-429
-

-

-423

-429

-

-423

-429
-423
634
-506
-724

Nominaal kapitaal
Cumulatieve waardeverandering
Boekwaarde per 31-12-2013

2.845
-772
2.073

1.548
1.548

3
3

204
204

4.600
-772
3.828

Looptijd < 1 jaar

-

3

-

-

634
-506
128

De deelnemingen betreffen:

CV De Witte Vrouwe
Woningnet BV
CV Uithof III

Vestigings
plaats
Utrecht
Weesp
Utrecht

Aandeel
7.14%
0.00%
10.55%

Resultaat
boekjaar
1
0
-506

Waarde 31-12-2013
151
95
1.827
2.073
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De latente vennootschapsbelastingpositie is contant gemaakt tegen de gemiddelde rente op de
langlopende leningenportefeuille (4,06%, 2012:4,19%) onder aftrek van 25% vennootschapsbelasting.
De nominale waarde van de latentie bedraagt € 1.797.000 (2012: € 2.301.000).
De latente vordering bestaat uit een actieve latentie met betrekking tot de lening portefeuille voor de
periode 2014-2059 van € 664.000,-, een passieve latentie met betrekking tot de ingerekende
verkopen voor de periode van 2014-2019 van € 205.000,- en een actieve latentie met betrekking tot
beschikbare voorwaartse verliescompensatie van € 1.089.000,-.

9.5.1 Voorraden

Koopwoningen opgeleverd
Koopgarant teruggekocht
Koopwoningen bestaand bezit
Voorraad grond
Materialen
Totaal voorraden

Koopwoningen
opgeleverd

Koopgarant
terug
gekocht

31-12-2013

31-12-2012

412
2.007
5.613
2.782
10.814
75
10.889

0
563
2.623
3.378
6.564
88
6.652

Koop
Voorraad
woningen grond
bestaand
bezit

Totaal

Boekwaarde per 31-12-2012

-

Cumulatieve verkrijgingsprijs

-

564

2.623

5.389

8.575

Cumulatieve waardevermindering

-

-

-

-2.011

-2.011

Totaal
Mutaties:

-

564

2.623

3.378

6.564

Investeringen

-

-

-

90

90

Verkocht in boekjaar

-

-1.166

-2.033

-435

-3.634

Aangekocht in boekjaar, nog niet verkocht

-

2.938

-

-

2.938

Naar sociaal vastgoed in exploitatie

-

-143

-

-

-143

Naar commercieel vastgoed in exploitatie

-

-186

-

-

-186

Van commercieel vastgoed in exploitatie

-

-

5.208

-

5.208

1.318

-

-

-

1.318

-905

-

-185

-252

-1.342

413

1.443

2.990

-596

4.250

1.318

2.007

5.798

5.045

14.077

-905

-

-185

-2.263

-3.263

413

2.007

5.613

2.782

10.814

Herrubricering van onderhanden projecten
Waardevermindering
Totaal mutaties
Boekwaarde per 31-12- 2013
Cumulatieve verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardevermindering
Totaal
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9.6 Onderhanden projecten
31-12-2013

31-12-2012

-

113
-896
-783
896
113

31-12-2013

31-12-2012

598
-377
221

706
-320
386

Onderhanden projecten in opdracht van derden
Totaal gedeclareerde termijnen
Gepresenteerd onder de kortlopende schulden
Totaal onderhanden projecten
9.7 Vorderingen
9.7.1 Huurdebiteuren

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid
Totaal huurdebiteuren
In 2013 is € 65.000 (2012: € 56.000) als oninbare huurvordering afgeboekt.
9.7.2 Gemeenten
Dit betreft een vordering op de gemeente Woerden van € 3.000 (2012: € 64.000)
9.7.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Dit betreft een vordering inzake de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2008 (voorheen
Westhoek) van € 1,9 miljoen (2012: € 1,9 miljoen).
9.7.4 Overige vorderingen

Overige vorderingen op bewoners
Af: voorziening overige vorderingen
Overige debiteuren
Totaal overige vorderingen

31-12-2013

31-12-2012

361
-139
47
269

170
-122
95
143

In 2013 is € 57.000 (2012: € 96.000) ten laste van de voorziening overige vorderingen geboekt.
9.7.5 Overlopende activa

Te ontvangen BWS subsidies
Vooruit ontvangen facturen
Voorfinanciering projecten
Overige transitoria
Totaal overlopende activa

31-12-2013

31-12-2012

423
331
573

433
188
1.663
444

1.327

2.728
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9.8 Liquide middelen

Kas
Bank
Overige
Totaal liquide middelen

31-12-2013

31-12-2012

2
2.440
3

1
8.248
1

2.445

8.250

De liquide middelen zijn allen direct opvraagbaar.
9.9.1 Overige reserve
Het eigen vermogen wordt gesplitst in gerealiseerd en niet-gerealiseerd vermogen. Het verloop van
het eigen vermogen kan als volgt weergegeven worden:
Ongerealiseerd

Herwaardering
sociaal
Stand per 31-12-2012
275.945

Gerealiseerd

Herwaardering Herwaardering
commercieel
VOV
20.551
282

Overige
Reserve
69.669

Totaal
366.447

Realisatie door afschrijving
Realisatie uhv verkoop
Realisatie uhv sloop
Mut. uhv ORT's
Toename uhv stijging BW
Afname uhv daling BW
Herclassificatie uhv ORT's
Toename uhv stijging MW
Afname uhv daling MW
Her classificatie MW-BW
Afwaardering van MW-BW
Resultaat effect her classificatie
Herclass.BW-MW
Toename van BW-MW
Resultaat effect her classificatie
e
Waarde verschil 1 verkoop
VOV
Mutatie actuele waarde
Resultaat boekjaar
Mutaties 2013

-11.818
-3.246
-118
5.944
12.954
-58.860
669
-442
-33
-2.925
-

927
-

-

10.891
3.246
118

-2.132
1.967
-1.390
-669
2.925
3.672
117

-

-12.954
58.860
2.132
-1.967
1.390
33
-117

-57.875

5.419

-13
-13

-42.421
-43.835
-24.627

-13
-42.421
-43.835
-77.095

Stand per 31-12-2013

218.070

25.970

269

45.042

289.352

Het Ongerealiseerde vermogen bestaat uit de Herwaarderingsreserve sociaal (€ 218.070) en
commercieel (€ 25.970) vastgoed en de woningen verkocht onder voorwaarden (€ 269). Het totale
ongerealiseerde vermogen bedraagt ultimo boekjaar € 244.309. Het Gerealiseerde vermogen
bedraagt ultimo boekjaar € 45.042.

5.944
-442
3.672
-
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In onderstaand overzicht wordt het verloop van de overige reserve weergegeven:
2013
Overige reserve 31-12-2012
Directe vermogens mutaties:
Mutatie actuele waarde 2013
Terugnames via resultaat

366.447
-42.421
5.944
-36.477
-442
3.672
-13

Afwaardering her classificatie van MW --> BW
Toename waardering her classificatie van BW --> MW
Waardeverschil 1e verkoop VoV
Totaal directe vermogensmutatie

-33.260
333.187
-43.835
289.352

Overige reserve 31-12-2013
Resultaat 2013
Overige reserve 31-12-2013
9.10.1 Voorzieningen
De mutaties in de voorzieningen zijn in het onderstaande schema samengevat:
Onrend.
invest.
nieuwbouw

Toekomstige
herstructurering

Verzilverd
Wonen

Loopbaan
ontwikkeling

Reorganisatie

Totaal

Stand 31-12-2012
Mutaties 2013
Dotatie
Vrijval
Uitgaven
Naar resultaat
Totaal

15.965

8.555

279

400

439

25.638

14.409
-1.086
-7.648
470
6.145

16.604
-1.558
-12.384
41
2.703

-23
-

36
-21
-21

7
-377

-23

-6

-370

31.056
-2.688
-20.430
511
8.449

Stand 31-12-2013

22.110

11.258

256

394

69

34.087

Sociaal vastgoed
Commercieel
vastgoed

19.761

10.816

2.349

442

Aan de voorziening Onrendabele investeringen nieuwbouw en Toekomstige herstructurering worden
de verlieslatende contracten en verplichtingen als gevolg van genomen investeringsbesluiten
toegevoegd. De uitgaven van verlieslatende investeringen worden in mindering gebracht op de
voorzieningen.
De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw vervalt binnen één tot drie jaar en de
voorziening toekomstige herstructurering vervalt grotendeels binnen één jaar.
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9.11.1 Langlopende schulden
2013

2012

Leningen overheid en kredietinstellingen:
Boekwaarde per 1 januari
Af naar kortlopend deel 1 januari
Boekwaarde per 1 januari

345.750
-37.527
308.223

352.060
-19.860
332.200

Bij: Nieuwe leningen
Af: aflossingen
Totaal mutaties boekjaar

45.000
-40.421
4.579

19.000
-25.310
-6.310

Boekwaarde per 31 december
Af naar kortlopend deel 31 december
Boekwaarde per 31 december

350.329
-35.010
315.319

345.750
-37.527
308.223

147.997
203.332

162.321
183.429

Looptijd < 5 jaar
Looptijd > 5 jaar

De lening portefeuille bestaat voor € 48,5 miljoen uit leningen met een variabele rente. Deze variabele
rente wordt periodiek bepaald door het 1-maands Euribortarief (€ 1 miljoen), het 3-maands
Euribortarief (€ 33,5 miljoen) en het 6-maands Euribortarief (€ 14 miljoen) te verhogen met een met de
bank overeengekomen liquiditeitsopslag.
De totale lening portefeuille van € 350 miljoen is verkregen onder borging van het WSW.
Het aflossingsschema van de leningen en de daarmee samenhangende renterisico’s zijn als volgt:

Reguliere aflossingen
Eindaflossingen
Renteconversies
Herziening opslag basisrente/ roll over
Afgedekt d.m.v. externe fin.
Renterisico

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

1.599
33.411
2.685
5.000
-20.000
22.695

1.603
23.442
15.000
40.045

1.557
30.795
25.000
57.352

1.566
30.300
10.000
41.866

1.278
21.446
24.400
47.124

7.603
139.394
2.685
79.400
-20.000
209.083
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9.11.2 Terugkoopverplichting VoV-woningen

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

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen
Stand 31-12

2013

2012

66.558
-4.208
62.350

59.732
-926
58.806

1.990
-1.953
-2.980

6.956
-130
-3.282

-2.943

3.544

66.593
-7.188
59.405

66.558
-4.208
62.350
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9.12.1 Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan gemeenten
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal

31-12-2013

31-12-2012

35.010
19
2.094
527
308
12.000
49.958

37.527
979
935
357
12.701
52.499

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
De schulden aan kredietinstelling betreft het kortlopend deel van de langlopende schulden zie onder
de toelichting bij de langlopende schulden . Er is geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit van
€ 17,8 miljoen van de Rabobank. Voor gebruik van de kredietfaciliteit wordt geen nadere zekerheden
gesteld.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonbelasting en sociale premies
Pensioenpremies
Totaal
Overige schulden
Bruidsschat VvE's
Overige schulden
Totaal
Overlopende passiva
Niet vervallen rente
Vooruit ontvangen huren
Vooruit ontvangen huurtoeslag
Vooruit ontvangen termijnen koopprojecten
N.t.b. stichtingskosten projecten gereed
Overig
Totaal

31-12-2013

31-12-2012

95
356
76

227
613
95

527

935

307
1

307
50

308

357

7.218
760
2.284
1.738

7.020
799
156
856
2.318
1.552

12.000

12.701
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9.13 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
9.13.1 Deelnemingverplichting
De deelneming in WoningNet is voor 25% niet volgestort € 31.801
9.13.2 Samenwerking
Uit hoofde van de samenwerkingsovereenkomst met Portaal is GroenWest (voorheen
GroenrandWonen) nog verplicht om 77 huurwoningen te realiseren in het plangebied Vleuterweide.
In 2012 is door GroenWest en Portaal overeenstemming bereikt over de opzet van het laatste project
in Vleuterweide, de Erven met GEM Vleuterweide BV en de gemeente op basis van de getekende
samenwerkingsovereenkomst in 2000. Doel is dat GroenWest en Portaal in 2013 starten met de
ontwikkeling van dit laatste project bestaande uit 128 appartementen in de sociale huur, en een
commerciële ruimte of woon/werkwoningen. Hiervan neemt GroenWest 67 appartementen voor haar
rekening. De afronding van het contract kan plaatsvinden zodra met de start van dit project is gestart.
Dat zal naar verwachting medio 2014 zijn.
Samen met Portaal, Bo-Ex, Mitros en SSH staat GroenWest garant voor een lening van totaal
€ 796.572 die de Bank Nederlandse Gemeente verstrekt aan de Stichting Dutch International
Guarantees for Housing. Deze middelen worden ingezet voor sociale woningbouwprojecten in de
gemeente Leon in Nicaraqua. Groenwest neemt voor 3.27% deel in deze garantie (= €26.050, restant
hoofdsom ultimo 2012: € 21.149) plus een aanvullende garantstelling van € 6.136
Daarnaast staat GroenWest garant voor een lening van € 901.528 (restant hoofdsom ultimo 2013:
€ 760.327) dit betreft een bouwproject in Roemenië en een bouwproject in Armenië voor een lening
van € 711.750 (restant hoofdsom ultimo 2013 € 699.884).
Voor GroenWest betekent het totaal een garantstelling van totaal € 1.487.897 (restant hoofdsom)
9.13.3 Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw en renovatie van woningen tot
een bedrag van € 6,9 miljoen.
In het kader van de ontwikkeling van het project Westerheul IV te Vinkeveen, gemeente De Ronde
Venen, is er een koop- en realisatieovereenkomst afgesloten. Het gaat hier om 105 sociale
huurwoningen. De ontwikkeling van deze woningen is echter nog onzeker.
Met Woonstichting Nieuwkoop is een beëindigingsovereenkomst afgesloten. GroenWest (voorheen
WesthoekWonen) heeft een bijdrage (€ 658.000) betaald aan Woonstichting Nieuwkoop voor de
realisatie van een nieuwbouwproject in Nieuwveen. Mocht het project niet doorgaan, dan wordt de
bijdrage door GroenWest teruggevorderd.
9.13.4 Onderhoudsverplichtingen
Voor het planmatig onderhoud is er voor € 1,7 miljoen aan geplande projecten in 2013
doorgeschoven naar uitvoering in 2014. Voor het planmatig onderhoud is de restant verplichting ultimo
2013 € 330.000, zijnde een overloop van 2013 naar 2014.
9.13.5 Leasecontracten
De schuld inzake afgesloten operational leasecontracten bedraagt gedurende de resterende looptijd
€ 594.000.
9.13.6 Onderlinge zekerheid
De corporaties die deelnemen aan het WSW staan voor elkaar in via de obligoverplichting. Een obligo
is een voorwaardelijke verplichting van de deelnemer om aan het WSW een bepaald bedrag over te
maken. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het bedrag aan geborgde leningen. De hoogte
van het obligotarief is vastgesteld op 3.85%. De grondslag waarover het obligotarief wordt berekend is
het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het lening type variabele hoofdsom
en voor collegiale financiering. Het totale bedrag aan obligoverplichting is € 14 miljoen.
9.13.7 Juridische zaken
Er zijn ultimo boekjaar geen zaken in behandeling die tot financiële gevolgenlijden, waarvan het effect
op het resultaat 2013 meer dan € 25.000 is.
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9.13.8 Financiële instrumenten
Financiële instrumenten
Binnen het treasurybeleid van GroenWest dient het gebruik van financiële instrumenten ter beperking
van inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico's. Op grond van het vigerende interne
treasurystatuut is het gebruik van financiële instrumenten slechts toegestaan voor zover er een
materieel verband met het belegde/gefinancierde vermogen kan worden gelegd en de toepassing er
van tot een positie van de totale leningen-/beleggingsportefeuille leidt welke vergelijkbaar is met een
positie zonder gebruik te maken van deze instrumenten.
Valutarisico
GroenWest is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico.
Renterisico
GroenWest loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste
activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden
(waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele
renteafspraken loopt GroenWest risico ten aanzien van toekomstige kasstromen, met betrekking tot
vastrentende vorderingen en schulden loopt GroenWest risico’s over de marktwaarde. Met betrekking
tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Met
betrekking tot bepaalde vastrentende schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft GroenWest
renteswaps gecontracteerd, zodat zij vaste rente betaalt en variabele rente ontvangt. Verder zijn er
Caps afgesloten om bij stijgende marktrente de rentelast te maximeren. Daarnaast kent GroenWest in
de portefeuille rentebasisleningen. Deze kennen een vaste basisrente voor de gehele looptijd en een
opslagpercentage voor een kortere looptijd.
Kredietrisico/Liquiditeitsrisico
GroenWest bankiert voornamelijk bij de Rabobank, waar beschikt kan worden over een
kredietfaciliteit. GroenWest maakt geen gebruik van meerdere banken teneinde over meerdere
mogelijkheden voor krediet te kunnen beschikken. Er zijn geen nadere zekerheden verstrekt voor
beschikbare kredietfaciliteiten.
Derivaten
GroenWest gebruikt derivaten om toekomstige rentepercentages vast te leggen en daarmee het
jaarlijkse renteresultaat beheersbaar te houden. In het geval van payerswaps vindt er een koppeling
plaats aan daadwerkelijk opgenomen financiering in de vorm van (variabele) ‘roll-over-leningen’.
Daarnaast worden zogenaamde Caps ingezet, deze hebben als doel om de rente van ‘roll-overleningen’ te maximeren. Bij een hogere dan afgesproken rente wordt het verschil uitgekeerd.
Vanaf 1 oktober 2012 gelden de ministeriële “Beleidsregels gebruik financiële derivaten door
toegelaten instellingen volkshuisvesting”. Besloten is door het ministerie van BZK dat ook de
basisrenteleningen onder de werking hiervan vallen.
Tot slot wordt gebruik gemaakt van het afsluiten van lening contracten die een stortingsdatum in de
toekomst hebben. Dit laatste instrument wordt met name ingezet indien de toekomstige
financieringsbehoefte zeker is en binnen de meerjarenprognose er passende rentetarieven afgesloten
kunnen worden.
In 2013 zijn alle swaps weer gekoppeld aan een roll-over-lening.
In 2013 zijn geen nieuwe derivaten-contracten afgesloten; wel is een nieuw opslagpercentage op één
van de basisrenteleningen overeengekomen.
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Treasury-statuut
 Doel van het Treasurystatuut
Het Treasurystatuut geldt als een gedragscode en heeft tot doel een objectieve en
transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk te maken, middels een formeel kader
waarbinnen de treasury-activiteiten binnen GroenWest dienen plaats te vinden.

-

-

-

Doelstelling van de Treasuryfunctie
Alle Treasury-activiteiten zijn ondergeschikt en dienend aan de missie en visie van
GroenWest. In het strategische beleid, de kerntaken en doelstellingen van GroenWest is
inhoud gegeven aan de missie en visie.
De hoofdtaak van Treasury is de financiële continuïteit op korte en lange termijn te
waarborgen. Hiertoe dienen de onderstaande activiteiten te worden verricht:
a. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele
(marktconforme) condities en risico’s, zodat te allen tijde in de behoefte aan
financiële middelen kan worden voorzien;
b. Het beschermen van vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële
risico’s, zoals renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en operationele risico;
c. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het
beheren van de geldstromen en financiële posities;
d. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van wettelijke regelingen,
voorschriften en de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut;
e. Het realiseren van informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het
Treasurybeleid in het Treasury Jaarplan, de uitvoering van het beleid en de
verantwoording daarover;
Aan de Treasuryfunctie wordt geen winstverantwoordelijkheid toegekend.

Tevens zijn In het treasury-statuut de volgende randvoorwaarden opgenomen:
 In enige periode van twaalf maanden mag het relatieve renterisico op basis van de
‘bedrijfseconomische-methode’ en de WSW-methode niet meer zijn dan 15%.
 Er worden geen renteafspraken gemaakt (voorwaartse fixaties) waarvan de startdatum verder dan
drie jaar in de toekomst ligt (conform WSW-eisen).
 Het gebruik van Derivaten ter afdekking van renterisico’s is toegestaan binnen de richtlijnen van de
Beleidsregels gebruik financiële derivaten.











Er wordt geen gebruik gemaakt van rente-instrumenten, waarbij door de tegenpartij ter afdekking
van het tegenpartijrisico zekerheden worden gevraagd.
Derivaten vóór 1 oktober 2012 afgesloten zijn rechtmatig, mits er geen toezicht belemmerende
bepalingen in de contracten zijn opgenomen.
Vanaf 1 oktober 2012 mogen slechts Payer Swaps, Caps en Basisrenteleningen afgesloten
worden onder strikte voorwaarden van de Beleidsregels.
Basisrenteleningen vóór 1 december 2012 afgesloten zijn rechtmatig, mits er geen toezicht
belemmerende bepalingen in de contracten zijn opgenomen. Basisrenteleningen ná 1 december
2012 afgesloten dienen te voldoen aan de Beleidsregels. Voor basisrenteleningen behoeft geen
Liquiditeitsbuffer aangehouden te worden.
Het verkopen van financiële derivaten anders dan het sluiten van derivatenposities is niet
toegestaan.
Derivaten mogen alleen afgesloten worden in combinatie met onderliggende roll-over leningen. De
kritische kenmerken van het derivaten en de onderliggende financiering worden te allen tijde op
elkaar afgestemd. ‘Open posities’ in Derivaten zijn niet toegestaan.
GroenWest beschikt over beheersingsstructuren en administratieve systemen, die de risico’s van
financiële derivaten monitoren en beheersen.
GroenWest sluit geen overeenkomsten waarin sprake is van margin-call verplichtingen.

De financiële instrumenten die GroenWest in portefeuille heeft voldoen alle aan de voorwaarden van
ons treasury-statuut, met uitzondering van enkele toezicht belemmerende bepalingen. Op verzoek van
het CFV is hiervoor begin 2014 een plan van aanpak opgesteld dat voor 1 maart 2014 aan het CFV is
verzonden.
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Overeenkomsten inzake derivaten met banken
GroenWest heeft met de banken waar derivaten transacties mee afgesloten zijn overeenkomsten
afgesloten. Met de BNG is een “NVB-raamovereenkomst Financiële Derivaten” afgesloten. Met de
Rabobank is de “Overeenkomst Financiële Derivaten” afgesloten. Tot slot is met de Banque Artesia
Nederland N.V. een Master Agreement met de bepalingen van de ISDA overeengekomen
(International Swap Dealer Association).
Alleen met de BNG en de Rabobank zijn swaps afgesloten. In de overeenkomsten die met deze
banken zijn afgesloten is niet opgenomen dat GroenWest bij een negatieve marktwaarde van de
swaps een (tijdelijke) bijstortverplichting kent. De BNG heeft in januari 2013 aangegeven dat zij geen
nieuwe derivatencontracten met corporaties meer afsluit.
In onderstaande tabel worden de gehedge relaties tussen de payerswaps en de roll-over-leningen
weergegeven. In alle weergegeven relaties is de hedge-strategie er op gericht om onaanvaardbare
tegenvallers in het renteresultaat tegen te gaan. Daarmee wordt het renterisico afgedekt.
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Ingangsdatum

Einddatum

02-04-2009
02-12-2013

02-04-2019
02-04-2019

4.469%
EUR 3M+0.36%

5
5
-/-0,839

BNG, payerswap
BNG roll-over
Marktwaarde payerswap

16-03-2009
02-12-2010

02-03-2018
02-03-2018

4.38%
EUR 3M+0,35%

5
5
-/- 0,709

Rabobank, payerswap
NWB, roll-over
Marktwaarde payerswap

01-06-2007
01-06-2007

01-06-2016
01-06-2016

3.56%
EUR 6M+0.005%

4
4
-/-0,279

BNG, payerswap

02-01-2009

02-01-2019

4.0675%

5

BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap

02-07-2012

02-01-2019

EUR 3M+0,50%

5
-/- 0,524

BNG,payerswap
BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap

01-10-2010
03-01-2011

01-10-2030
01-10-2030

4.445%
EUR 3M+0.23%

5
5
-/- 1,325

Rabobank, payerswap
NWB, roll-over
Marktwaarde payerswap

03-02-2010
03-09-2010

05-02-2018
05-02-2018

4.788%
EUR 3M+0.34%

5
5
-/-0,782

Rabobank, payerswap
BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap

01-02-2013
01-02-2013

01-02-2021
01-02-2021

3.78%
EUR 6M+0,38%

10
10
-/- 1,396

BNG, payerswap
BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap

05-11-2009
05-06-2012

05-11-2018
05-11-2018

4.469%
EUR 3M+0,45%

5
5
-/-0,799

02-09-2005

02-09-2015

EUR 3M
5.0000%

4

27-10-2004

03-10-2016

EUR 3M
5.5000%

Tegenpartij
Roll-over en derivaten:
BNG, payerswap
BNG roll-over
Marktwaarde payerswap

Caps zonder onderliggende
waarde
Artesia
CAP-rate
Marktwaarde CAP
Rabobank
CAP-rate
Marktwaarde CAP
BNG
CAP-rate
Marktwaarde CAP

04-05-2009

05-05-2014

Rentebasis

EUR 3M
4.0000%

Bedrag
(*€1.000.000)

0
5
0
5
0
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Tegenpartij
Basisrentelening
NWB
Opslagherziening/percentage
Marktwaarde
NWB
Opslagherziening/percentage
Marktwaarde
NWB
Opslagherziening/percentage
Marktwaarde
NWB
Opslagherziening/percentage
Marktwaarde

Ingangsdatum

Einddatum

Rentebasis

24-08-2009
26-08-2015

24-08-2018

3,580%
0,200%

01-11-2013
01-11-2018

01-11-2058

3,940%
0,400%

07-10-2010
07-10-2016

07-10-2060

3,150%
0,260%

01-09-2011
03-09-2018

01-09-2061

3,455%
0,350%

Bedrag
(*€1.000.000)
5
-/- 0,631
10
-/- 3,411
10
-/- 1,268
14,4
-/- 3,213

De marktwaarde bedraagt ultimo boekjaar € 6,653 miljoen negatief voor de payerswaps en € 8,524
miljoen negatief voor de basisrenteleningen. Deze negatieve marktwaarde heeft niet, evenmin als in
voorgaande jaren, ertoe geleid dat GroenWest in 2013 verplicht werd onderpand bij tegenpartijen te
storten. Overigens wordt naarmate het contract verstrijkt de marktwaarde uiteindelijk nihil.
GroenWest kent geen contracten met banken waarbij ingeval van derivaten sprake is van een “margin
call”. Dit wil zeggen dat GroenWest ook niet bij een dalende rente een bijstortverplichting kent.
In 2013 is er sprake van een effectieve hedge.
Door aflopende roll-over-contracten in het verleden is er momenteel geen directe koppeling meer met
de drie genoemde CAP’s. Hier zijn voor GroenWest geen risico’s aan verbonden. Indien het
driemaands-Euribor boven de CAP-rate uitkomt zal het verschil aan GroenWest, berekend over de
hoofdsom, aan GroenWest betaald worden. Vanuit GroenWest richting de banken kan vanuit de CAP
contracten geen betalingsverplichting ontstaan.
De basisrenteleningen worden sinds 1 oktober 2012 beschouwd als derivaten. Enig risico hierin is de
opslag op de herzieningsdatum. De geldgever zal de kredietopslag herzien op de “herzieningsdatum
van de kredietopslag” en voorts op elke daaropvolgende nieuw afgesproken herzieningsdatum van de
kredietopslag. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt over de aanpassing van de
kredietopslag zal de lening overeenkomst worden beëindigd en zal op de herzieningsdatum het
restant van de hoofdsom met rente, kosten en eventueel verschuldigde vergoedingen in zijn geheel
worden afgelost. In geval van vervroegde aflossing wordt aanvullend, op de herzieningsdatum, de
marktwaarde van de renteafspraken inzake de basisrente over de resterende looptijd van de lening
overeenkomst afgerekend.
In het jaarverslag is in het hoofdstuk “waarborgen van de financiële continuïteit” meer informatie
opgenomen over de treasury van GroenWest. Ook is hier een overzicht gegeven van het renterisico.
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9.9.8 Storting financiële contracten
Onderstaand het overzicht van de reeds afgesloten lening overeenkomsten met een stortingsdatum
na 31-12-2013
Geldgever

Type

Rente

BNG
NWB

Fixe
Fixe

3,990%
3,310%

Hoofdsom
(* € 1.000)
10.000
10.000

Stortingsdatum
03-03-2014
01-10-2014

Einde
Looptijd
03-03-2022
03-10-2022

Deze contracten met een toekomstige stortingsdatum zijn afgesloten met als doelstelling het
tegengaan van onaanvaardbare tegenvallers in het jaarlijkse renteresultaat. Een deel van het
renterisico is hiermee afgedekt.
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10. Toelichting op de winst-en-verliesrekening
10.1 Huuropbrengsten sociaal vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen

Af: huurderving wegens leegstand
huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten sociaal vastgoed in exploitatie
Huuropbrengsten commercieel vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen

Af : huurderving wegens leegstand
huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten commercieel vastgoed in exploitatie
Totaal huuropbrengsten

2013

2012

64.263
235

62.012
268

64.498

62.280

-749
-65

-573
-56

63.684

61.651

3.620
810
4.430

2.907
747
3.654

-148
-3

-115
-12

4.279

3.527

67.963

65.178

2013

2012

1.634

1.756

-39
1.595

-16
1.740

De huuropbrengsten zijn met € 2,7 miljoen toegenomen als gevolg van:
 Algemene huurverhoging per 1 juli van € 1,4 miljoen
 Oplevering nieuwbouw van € 0,6 miljoen
 Harmonisatie van € 0,4 miljoen
 Diversen van € 0,3 miljoen
10.2 Opbrengsten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten
Af : vergoedingsderving wegens
leegstand
Totaal
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10.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

Sociaal vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: Bedrijfswaarde
Af: Verkoopkosten
Verkoopresultaat bestaand bezit sociaal vastgoed
Commercieel vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: Marktwaarde
Af: Verkoopkosten
Verkoopresultaat bestaand bezit commercieel vastgoed
Resultaat verkochte koopwoningen
Bij: Opbrengst verkochte woningen
Af: Kosten koopwoningen

Totaal netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

2013

2012

5.587
5.501
250

4.353
4.129
126

-164

98

310
300
12
-2

208
228
11
-31

2.432
1.909
523

1.866
1.950
-84

357

-17

2013

2012

840
504

908
449

1.344

1.357

2013

2012

312
45
50
39
92
241

305
36
38
33
40
211

781

663

10.4 Geactiveerde productie eigen bedrijf

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen
Geactiveerde productie m.b.t. groot onderhoud huurwoningen
Totaal geactiveerde productie eigen bedrijf
10.5 Overige bedrijfsopbrengsten

Beheervergoeding
Vergoeding huurcontracten/huisvestingsvergunning
Administratievergoeding VvE beheer
Administratievergoeding in servicekosten
Diverse opbrengsten
Overige baten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
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10.6 Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

Licenties
Totaal immateriële vaste activa
Afschrijving sociaal vastgoed in exploitatie
Afschrijving onroerende zaken ten dienste van de exploitatie
Totaal materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

2013

2012

99

99

99

99

25.567
530
26.097

22.428
680
23.108

26.196

23.207

10.7 Overige waardeveranderingen van (im-)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
Waardeverandering vastgoed
Waardeverandering nieuwbouw huur sociaal vastgoed
Waardeverandering nieuwbouw huur commercieel vastgoed
Waardeverandering herstructurering sociaal vastgoed
Waardeverandering herstructurering commercieel vastgoed
Waardeverandering aankoop sociaal vastgoed
Waardeverandering aankoop commercieel vastgoed
Waardeverandering voorraad
Waardeverandering grondposities
Waardeverandering eigen kantoorpanden
Subtotaal waardeverandering vastgoed

2013

2012

11.997
1.325
14.586
460
74
79
185
251
898
29.856

10.391
-195
4.414
1.443
1
303
1.621
19.367

Het onrendabele deel op nieuwbouw en herstructurering waarover in het verslagjaar besluitvorming
heeft plaatsgevonden en de herwaardering als gevolg van taxaties van grondposities en eigen
kantoorpanden worden hier verantwoord.
Overige waardeveranderingen
Waardeverandering terugkoop/verkoop vov, excl. verkoopkosten
Mutatie. uhv dotatie/terugname ORT's via herwaarderingsreserve
Subtotaal overige waardeverandering vastgoed

50
5.944
5.994

-125
-16.612
-16.486

Totaal waardeveranderingen (im-)materiële vaste activa

35.850

2.881
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10.9 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Salarissen
Ontvangen ziekengeld
Af: Gedetacheerde werknemers
Mutatie reservering niet genoten verlofdagen
Voorziening reorganisatie
Totaal

2013

2012

6.732
-59
-124
-14
7
6.542

6.721
-46
-130
48
43
6.636

Ultimo boekjaar waren er 137 (2012:133) werkzame werknemers berekend op fulltime basis 122,5 fte
(2012:119,1 fte).
Ultimo 2013 was de dekkingsgraad van het pensioenfonds (SPW) 114%.
10.10 Lasten onderhoud

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (cyclisch)
Subtotaal
Af: Kosten eigen dienst
Totaal

2013

2012

7.675
7.328

7.359
4.534

15.003
-110

11.893
-114

14.893

11.779

2013

2012

7.105
222
1.534
1.650
4.492
-110
14.893

4.333
201
1.143
2.223
3.993
-114
11.779

14.249
644

11.135
644

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:

Planmatig onderhoud
Bijdrage planmatig onderhoud aan VvE's
Contractonderhoud
Mutatie-onderhoud
Klachtenonderhoud
Af: kosten eigen dienst
Totaal
Sociaal vastgoed
Commercieel vastgoed
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10.11 Leefbaarheid
2013

2012

2
45
253
21
178

49
116
262
21
238

499

686

2013

2012

1.595

1.716

1.595

1.716

2013

2012

627
108
445
1.795
1.835

634
114
385
1.857
1.970

4.810

4.960

3.889
181
86

3.609
162
89

4.156

3.860

147
115
636
689
2.901

289
225
608
1.025
245

Subtotaal overige bedrijfslasten

4.488

2.392

Totaal overige bedrijfslasten

13.454

11.212

Klussendienst
Leefbaarheid technisch
Leefbaarheid sociaal
Bewonerscommissies/bewonersavonden
Wijkhuismeesters
Totaal
10.12 lasten servicecontracten

Servicecontracten, af te rekenen
Totaal

10.13 Overige bedrijfslasten

Beheerskosten
Automatiseringskosten
Raad van Commissarissen
Huisvestingskosten
Overige personeelslasten
Overige beheerslasten
Subtotaal beheerskosten
Heffingen
Belastingen
Verzekeringen
Contributie landelijke federatie
Subtotaal heffingen
Overige bedrijfslasten
Advieskosten Planmatig Onderhoud
Verkoopkosten koopgarant
Ontwikkelkosten projecten
Diverse bedrijfslasten
Sector specifieke heffing

De sectorspecifieke heffing bestaat uit de verhuurdersheffing € 291.000 (2012: €0.00) en de bijdrage
saneringssteun € 2.610.000 (2012: € 245.000).
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Onder de overige beheerslasten zijn de uitgaven ad € 223.000 aan de accountantsorganisatie
opgenomen en bestaat uit de volgende onderdelen:
2013

2012

101
104
18
223

93
220
24
337

2013

2012

578
-3.893

-1.725
-4.103

-3.315

-5.828

Waardeverandering van terugkoopverplichtingen

2013

2012

Waardeverandering van terugkoopverplichtingen

2.981

3.282

Totaal

2.981

3.282

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren
Renteopbrengsten activa in ontwikkeling
Renteopbrengsten BWS-subsidie
Totaal

374
42

660
64

416

724

61
99

145
73

160

218

-14.646
-14

-14.729
-78
-15

-14.660

-14.822

-11.103

-10.598

Honorarium controlerend accountant
Controle jaarrekening
Fiscaal adviesdiensten
Andere niet-controleopdrachten
Totaal
10.14 Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille

Waardeverandering commercieel vastgoed in exploitatie
Waardeverandering onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Totaal

10.15 Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten rekening-courant en deposito's
Overige rente baten
Totaal
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten kredietinstellingen
Resultaten derivaten (premie cap)
Overige rente lasten
Totaal
Totaal financiële baten en lasten

Geactiveerde rente
In het boekjaar werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie (zowel
sociaal vastgoed als commercieel vastgoed) en voor de voorraad een bedrag van € 374.000 (2012:
€ 660.000) aan bouwrente geactiveerd. In 2013 tegen een rentepercentage van 1,75 (2012: 3%).
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10.16 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belasting over het resultaat kan als volgt worden gespecificeerd:
2013

2012

Mutatie actieve latentie 2013 u.h.v. fiscaal waarderingsverschil
over de periode 2014 t/m 2059 met betrekking tot de lening
portefeuille:

-117

-130

Mutatie actieve latentie 2013 u.h.v. fiscaal waarderingsverschil
over de periode 2014 t/m 2019 met betrekking tot de ingerekende
verkopen:

-315

606

Mutatie actieve latentie 2013 u.h.v. fiscaal waarderingsverschil met
betrekking tot de ingerekende verliesverrekening

3

836

Totaal vennootschapsbelasting (last) bate

-429

1.312

De latente vennootschapsbelastingpositie is contant gemaakt tegen de gemiddelde rente op de
langlopende leningenportefeuille (4,06%, 2012:4,19%) onder aftrek van 25% vennootschapsbelasting.

Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat:

2013
Commercieel resultaat voor VPB
Resultaat deelneming

Aangifte
2012

2012

-43.534
128
-43.406

-7.772
-447
-8.219

-7.772
-447
-8.219

35.850
3.315
-2.981
21.139
-16.306
269
-577
40.709

2.881
5.828
-3.282
17.504
-8.981
524
-625
13.849

2.881
5.828
-3.282
18.017
-9.759
139
13.824

2.610
-12
30
2.628

245
-69
27
203

245
-62
27
210

Totaal correcties

43.337

14.052

14.034

Fiscaal resultaat

-69

5.833

5.815

Correctie waardeveranderingen materiële vaste activa
Correctie Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Correctie waardeveranderingen financiële vaste activa
Verschillen fiscale en commerciële afschrijvingen
Correctie activeringen die kwalificeren als instandhouding
Overige correcties
Fiscale toepassing HIR
Subtotaal
Extra comptabele verschillen:
Correctie heffing wijkenaanpak
Investeringsaftrek en Energie Investeringsaftrek
Aftrekbeperking gemengde kosten
Subtotaal
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De acute belasting is als volgt:
-

Berekende vennootschapsbelasting over fiscaal resultaat
Verrekening met verliezen uit het verleden
Totaal acute vennootschapsbelasting

1.477
-1.477
-

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde
van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
Tot en met 2013 heeft GroenWest een totaal compensabel verlies van €4,7 miljoen.
10.17 Resultaat deelnemingen

Resultaat deelneming Woningnet
Resultaat deelneming CV Witte Vrouwe
Resultaat deelneming CV Uithof III
Uitkering CV Uithof III
Totaal resultaat deelnemingen

2013

2012

0
0
128
0
128

0
2
-527
78
-447

1.472
-1.472
-
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11 Overige informatie
Bezoldiging van (voormalig) bestuurder en commissarissen
Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen van:

Directeur-bestuurder
Voormalig bestuurder(s)
Commissarissen

2013

2012

*€1000

*€1000

160
162
69

14
760
69

De bezoldiging van de bestuurders omvat:
 Periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, gratificatie, ter
beschikking stelling van auto)
 Beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten)
 Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband
 Geen variabele beloning en geen contractuele verplichtingen
 In de lasten is geen sprake van de zogenaamde crisisheffing
Het totaalbedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
Directeur bestuurder:
Periodiek betaalbare beloning
2013
2012
K.L. Verdooren

Beloningen betaalbaar op termijn
2013
2012

*€1000

*€1000

*€1000

*€1000

128

11

32

3

Voormalig directeur-bestuurder(s):
Periodiek betaalbare beloning
2013
2012
P.P. Korzelius
T. Burgers
E.S.M. Verheul

Beloningen betaalbaar op termijn
2013
2012

*€1000

*€1000

*€1000

*€1000

133
-

133
198*
354*

29
-

29
18
28

De heer Korzelius blijft voor de periode van 1 augustus 2012 tot 1 juni 2014 verbonden aan
GroenWest als bezoldigd adviseur (€162.000).
* Onderdeel van de beloning van de heer Burgers en mevrouw Verheul in 2012 is de
beëindigingsovereenkomst. De beëindigingsovereenkomst van mevrouw Verheul is in januari 2013
uitbetaald.
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De beloning van de directeur-bestuurders is conform de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders
Woningcorporaties. In verband met de voorgenomen fusie per 30 december 2010 hebben de
voormalige Raden van Commissarissen in het voorjaar van 2010 een regeling afgesproken met de
directeur-bestuurders, ingeval zij niet als directeur-bestuurder in de nieuwe fusiecorporatie zouden
worden aangesteld.
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd (bedragen in
euro’s exclusief BTW)

Naam

Functie

I.L. Bergsma
R.B. De Haas
I.P.G.M. Brekelmans
H. Moesbergen
J.J. van Oosten
E.A. Dijkstra
J.B. Wijbrandi
G. Verkerk

Voorzitter
Vicevoorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Als lid van de RvC
2013
2012
€
€

Periode

Vanaf 2-4-2013
Tot 15-03-2013

13.800
10.500
9.000
9.000
9.000
6.750
9.000
1.315

13.800
10.500
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

68.365

69.300

Er zijn in het boekjaar geen bonussen toegekend aan de commissarissen.
Leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten behoeve van bestuurders en
commissarissen
Aan de directeur-bestuurder is in 2013 geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke verstrekt.
(2012: nihil).
Wet Normering Topinkomens
De bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen kwalificeren in het kader van de Wet
Normering Topinkomens als topfunctionaris. De honorering van deze functionarissen is in
onderstaande tabel weergegeven:
Naam

K. L. Verdooren
I.L. Bergsma
R.B. De Haas
I.P.G.M. Brekelmans
H. Moesbergen
J.J. van Oosten
E.A. Dijkstra
J.B. Wijbrandi
G. Verkerk

Beloning

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenver
goedingen

120.798

314

Voorziening
ten behoeve
van
beloning
betaalbaar
op termijn
31.758

13.800
10.500
9.000
9.000
9.000
6.750
9.000
1.315

-

-

Functie

Directeurbestuurder
Voorzitter RVC
Vice vrz. RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC

Aanvang van
het
dienstverband

01-12-2012
01-11-2010
04-06-2008
01-01-2008
01-01-2008
01-01-2009
02-04-2013
01-01-2008
14-03-2005 t/m
14-03-2013
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Ondertekening
Origineel getekend te Woerden, 16 april 2014
Bestuur GroenWest

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

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

De heer R.B. de Haas, Vicevoorzitter

Mevrouw ing. I.P.G.M. Brekelmans

De heer H. Moesbergen

De heer J. van Oosten

De heer E.A. Dijkstra

De heer drs. J.B. Wijbrandi
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Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten van Groenwest is geen artikel opgenomen betreffende de resultaatbestemming.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013
Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2013 ten laste van de overige reserves te
brengen.
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KENGETALLEN
Omschrijving

2013

2012

2011

11.312

11.321

11.361

422

332

313

11.734

11.653

11.674

1

1

1

1

-

-

16

16

17

17

16

16

-

6

6

533

464

469

6

6

6

6

6

6

Totaal VHE in eigen bezit:
- Eenheden sociaal
- Eenheden commercieel
- Vhe’s in beheer voor derden

12.314
11.342
972

12.168
11.355
813

12.195
11.395
800

380

371

362

Totaal VHE in beheer:

12.694

12.539

12.557

200

54

328

2

18

1

-47

-67

-60

-18

-30

-3

9

-2

9

146

-27

275

Gemiddelde WOZ waarde woningen sociaal

€183.000 €201.050

€201.000

Gemiddelde WOZ waarde woningen commercieel

€ 225.000

Gemiddelde WOZ waarde niet zijnde woningen

€ 185.000

Gegevens (woning) bezit:
Aantal verhuureenheden in exploitatie:
- Woningen/woongebouwen, sociaal
- Woningen/woongebouwen,commercieel
Subtotaal VHE
- Recreatieruimte
- Recreatieruimte, maatschappelijk
- Bedrijf en commerciële ruimte
- Bedrijf en commerciële ruimte, maatschappelijk
- Garages/parkeerplaatsen, sociaal
- Garages/parkeerplaatsen, commercieel
- Overig (standplaatsen woonwagens)
- Overig (woonwagens)

Mutaties in het eigen bezit:
- Aantal opgeleverd
- Aangekocht bezit
- Verkocht bezit woningen
- Uit exploitatie (sloop)/samenvoeging
- Administratieve correctie

Gemiddelde WOZ waarde garages/parkeerplaatsen
Aantal woningen in beheer voor VVE's:

€27.000
-

504

504

- Kosten niet-planmatig onderhoud per woning

€645

€622

€567

- Kosten planmatig onderhoud per woning

€625

€456

€389

€1.269

€1.011

€1.023

Kwaliteit:

Totaalkosten onderhoud per woning:
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Omschrijving

2013

2012

2011

146

140

141

€473
€715

€456
€730

€439
€663

Het verhuren van woningen:
Mutatiegraad in %

6,40

6,30

6,10

-

Huurachterstand in %

0,84

0,87

0,77

-

Huurderving in %

1,33

1,04

1,16

38,68

44,95

40,23

Prijs/kwaliteitsverhouding:
Gemiddeld aantal punten WWS
-

Gemiddelde netto-huurprijs;
 Sociaal vastgoed
 Commercieel vastgoed

Financiële continuïteit:
Solvabiliteit:
totale eigen vermogen
vrij beschikbare vermogen
herwaarderingsreserve
-

Liquiditeit

-

Rentabiliteit eigen vermogen

-

Rentabiliteit vreemd vermogen

-

Rentabiliteit totaal vermogen

-

Interne financiering/woning

-

Cash flow/woning

Balans en winst-en-verliesrekening:
Eigen vermogen/woning

6,03

8,55

6,77

32,65

36,40

33,46

0,34

0,39

0,57

-15,13

-1,88

-3,16

3,20

3,30

3,34

-3,89

0,97

0,72

18.907

20.573

23.935

1.556

1.646

1.565

24.663

31.447

26.001

5.928

5.743

5.489

30

-1

75

-

Huren en vergoeding/woning

-

Verkoopopbrengst per woning

-

Beheerkosten/woning

1.041

1.091

1.225

-

Onderhoud/woning

1.269

1.011

1.023

-

Exploitatielasten/woning

895

725

652

-

Betaalde-ontvangen rente/woning
Resultaat uit gewone bedrijfsoefening/woning, ex
afschrijving en waardeverandering
Jaarresultaat voor belasting-voor mutatie actuele
waarde/woning

1.207

1.191

1.144

1.546

1.723

1.520

-3.699

-705

-850

Personeelsbezetting:
Aantal personeelsleden (fte) per 1.000 beheerde
wooneenheden

9,65

9,50

9,21

-

