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1.

Verslag van het Bestuur

2014 was een bewogen jaar voor GroenWest. In het voorjaar hebben we ons nieuwe
Ondernemingsplan getiteld ‘Zakelijker worden om sociaal te blijven’ vastgesteld. De focus ligt bij onze
kerntaak: betaalbare sociale huurwoningen voor de mensen die het zonder ons niet redden op de
woningmarkt in het Groene Hart. Door slimmer en efficiënter te werken, willen wij onze beschikbare
middelen maximaal inzetten voor de volkshuisvesting. Als gevolg van onze nieuwe koers hebben we
onze dienstverlening anders ingericht en onze organisatie aangepast. Tijdens de ‘verbouwing’ hebben
wij geprobeerd de winkel zo goed mogelijk open te houden. De prestaties zoals beschreven in dit
jaarverslag laten zien dat wij daarin goed zijn geslaagd.
Volop externe beweging
Het speelveld was het afgelopen jaar stevig in beweging. In het najaar verscheen het eindrapport van
de Parlementaire enquêtecommissie, met tal van aanbevelingen om het corporatiestelsel te
verbeteren; in hoofdlijnen Grenzen stellen, Governance versterken, Geld beteugelen en Gedrag
verbeteren. Ook heeft de Tweede Kamer in het najaar de Novelle op de Herzieningswet toegelaten
instellingen volkshuisvesting met algemene stemmen aangenomen. Het werkdomein van de
volkshuisvesting wordt helder verdeeld in activiteiten waarvoor we al dan niet staatssteun ontvangen.
De diensten van algemeen economisch belang (DAEB), onze kerntaak, doen we met staatssteun; het
bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en enkele vormen van maatschappelijk
vastgoed en het (onder voorwaarden) uitvoeren van leefbaarheidstaken. De toegestane niet-DAEBactiviteiten moeten we zonder staatssteun uitvoeren. Dit vraagt op onderdelen een aanpassing in
onze bedrijfsvoering. Evenals alle andere corporaties zal GroenWest in 2015 een forse inspanning
moeten leveren om de nieuwe regelgeving in te voeren.
Ook voor onze huurders verandert er veel. Wij zien dat steeds meer van onze huurders financieel in
de knel komen. De economische crisis versterkt deze ontwikkeling. Meer mensen zijn werkloos, meer
mensen hebben geen vast inkomen en de bezuinigingen van de overheid zijn voelbaar.
De betaalbaarheid van sociale huurwoningen voor onze doelgroep is daardoor nog hoger op onze
agenda gekomen. Mede door te besparen op onze bedrijfslasten, onder meer door de reorganisatie,
kunnen wij in 2015 in het kader van betaalbaarheid de huurverhoging matigen. Tegelijkertijd blijven we
investeren in de verduurzaming van onze voorraad.
Ons ondernemingsplan
Het veranderende speelveld leidde mede tot de vaststelling van een nieuwe koers voor de periode
2014-2018. Onder het motto ‘Zakelijker worden om sociaal te blijven’ hebben we onze belangrijkste
keuzes gemaakt, verdeeld over vier speerpunten: sterkere focus op de kerntaak, naar een
klantgerichte dienstverlening, meer in samenwerking en scherper sturen. Onze missie luidt:
Iedereen verdient een stevige thuisbasis. Daarom maken wij wonen in het Groene Hart betaalbaar en
steunen wij kwetsbare doelgroepen met passende woningen. Wij gaan hierbij zorgvuldig om met ons
maatschappelijk kapitaal.
Onze woningen zijn ons belangrijkste middel om bij te dragen aan een stevige thuisbasis. Onze
woningen zijn betaalbaar omdat we een gematigd huurbeleid voeren. En wanneer we investeren in
sociale huurwoningen nemen we genoegen met een lager rendement dan commerciële
vastgoedbedrijven. Wij investeren in de duurzaamheid van onze woningen om deze nu en in de
toekomst betaalbaar te houden én ons steentje bij te dragen aan het milieu. Onze woningen hebben
naast een goede prijs een goede kwaliteit. Het kwaliteitsniveau loopt hierbij in de pas met de
gematigde huurprijs die wij vragen. Wij streven naar een voorraad die qua omvang past bij de vraag in
ons werkgebied. Hierbij zetten we ons in om onze woningen en de directe omgeving leefbaar te
houden. Wij zetten sterk in op het verbeteren van onze dienstverlening. Om dat alles te realiseren
zullen wij scherper moeten sturen op de inzet van ons maatschappelijk kapitaal.
Onze organisatie
Om de nieuwe koers te realiseren was een aanpassing van de organisatie nodig. Vanaf 1 september
hebben we onze dienstverlening anders ingericht. Meest in het oog springend is de inzet van het Klant
Contact Centrum: een team van ervaren medewerkers dat onze klanten zo goed en zo snel mogelijk
wil helpen. Alle medewerkers werken nu vanuit ons kantoor in Woerden. Afspraken met onze klanten
maken we, als dat nodig is, op een locatie bij hen in de buurt. De informatisering wordt de komende
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jaren op een hoger plan gebracht, zodat we onze klant beter kunnen bedienen. De reorganisatie, die
haar beslag had op 1 september, was ook pijnlijk: helaas hebben we van een aantal collega’s afscheid
moeten nemen.
Trots op onze prestaties
Wij hebben met de reorganisatie niet alleen kritisch naar onszelf gekeken. In 2014 hebben we ook de
periodieke (vierjaarlijkse) visitatie laten uitvoeren door een onafhankelijk visitatiebureau. Dat is een
onderzoek naar hoe we werken, hoe we onze doelstellingen vaststellen en in hoeverre we deze
uiteindelijk ook halen. Het oordeel van de visitatiecommissie is positief: op alle onderdelen scoorden
wij een 7 of hoger. We vonden het spannend omdat dit de eerste visitatie is na de fusie. Maar ook
omdat we bezig zijn met een organisatieverandering. We zijn vooral heel blij met het cijfer dat we van
onze belanghouders hebben gehad, een 7,6. In november hebben we de uitkomsten van de visitatie
met onze belanghouders besproken. We hebben samen gekeken naar de verschillende
veranderingen in Rijksbeleid en de consequenties daarvan voor onze samenwerking.
2015 wordt weer een jaar met stevige uitdagingen. Samen met onze medewerkers en onze
maatschappelijke partners pakken wij de handschoen graag op.
Woerden, 26 mei 2015

Karin Verdooren
Directeur-bestuurder
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2.

Onze bijdrage aan de volkshuisvesting in het Groene Hart

2.1

Sterkere focus op de kerntaak

Begin 2014 hebben wij ons nieuwe Ondernemingsplan vastgesteld. Eén van de belangrijke keuzes die
we daarin hebben gemaakt is om te blijven focussen op onze kerntaak. Ondanks de interne
‘verbouwing’ hebben wij op een goede manier invulling gegeven aan die kerntaak. Wij hebben
geïnvesteerd in goed onderhoud, het verduurzamen van onze woningen en in nieuwbouw.

Figuur 1: Aantal huurders per doelgroep
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Ruim 11.000 woningen in verhuur, ruim 650 nieuwe verhuringen
Het aantal mutaties is ten opzichte van vorig jaar met krap 10% gedaald. In Woerden is het aantal
mutaties, en dan vooral in de groep tot de laagste aftoppingsgrens, met 60% tot 200 mutaties, stevig
toegenomen. De Ronde Venen laat in deze categorie juist een stevige daling (bijna 40%) zien.
Verhuringen per gemeente

Woerden
DRV
2014
2013
2014
< kwaliteitskortingsgrens (€ 389,05)
62
56
26
< laagste aftoppingsgrens (€ 556,82)
200
126
83
> laagste aftoppingsgrens (€ 556,82)
89
92
69
351
274
178

2013
42
138
117
297

Montfoort
Utrecht
2014
2013
2014
5
8
10
26
23
22
32
39
32
63
70
64

2013
6
27
50
83

Totaal
2014
103
331
222
656

2013
112
314
298
724

Tabel 1: Aantal verhuringen per prijsklasse en gemeente
GroenWest voert de woonruimteverdeling uit. Deze taak is aan GroenWest gemandateerd door de
gemeente, die het speelveld voor de woonruimteverdeling bepaalt. GroenWest streeft bij
woonruimteverdeling naar een balans tussen het bedienen van reguliere doelgroepen en het bedienen
van bijzondere doelgroepen, zoals urgenten. Iedere voorrangsbepaling benadeelt immers een andere
doelgroep. Van alle ingeschreven woningzoekenden is slechts een klein deel actief (eind 2014 was
bijna 6% van de ingeschreven woningzoekenden actief). Overigens is het aandeel actief
woningzoekenden sinds 2012 gedaald. De gemiddelde wachttijd in het werkgebied van GroenWest
lag in 2014 op 8,8 jaar, de zoektijd lag echter beduidend lager, namelijk op gemiddeld 3,6 jaar.
Wij voldoen aan de regels om in aanmerking te komen voor staatssteun
Het aantal woningtoewijzingen aan mensen met een inkomen boven de norm voor een sociale
huurwoning (€ 34.678) bevindt zich ruim binnen de norm van 10%. Cumulatief schommelt het
percentage zo rond de 4%. Daarmee voldoen we aan de regels om in aanmerking te komen voor
staatssteun. De verwachting is dat dit percentage in 2015 iets kan oplopen door het
doorstroomexperiment in de gemeente De Ronde Venen, dat in het voorjaar van 2015 van start zal
gaan. Ook wordt in 2015 onderzocht of, en zo ja hoe, we de beschikbare ruimte kunnen benutten om
de middeninkomens van dienst te zijn.
Gematigd huurbeleid en de inkomensafhankelijke huurverhoging
In 2014 is veel discussie geweest over betaalbaarheid. Er is een aantal rapporten verschenen waaruit
duidelijk blijkt dat de betaalbaarheid voor de doelgroep steeds meer onder druk komt te staan. De
huren van GroenWest zijn relatief gematigd en liggen ruim onder de tweede aftoppingsgrens van de
huurtoeslag. Dat is onze bijdrage aan het betaalbaar houden van onze woningen voor onze
doelgroep.
Ook in 2014 hebben wij een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. In de uitvoering
hebben wij ervoor gekozen de huurverhoging voor de huishoudens die wij tot onze doelgroep rekenen
(de lage en de middeninkomens) af te toppen op de vastgestelde streefhuur. Bij ruim 70% van onze
huurders hebben wij een huurverhoging van 4% of minder doorgevoerd en bij bijna 20% is een
(inkomensafhankelijke) huurverhoging van 6,5% doorgevoerd.
In totaal hebben driehonderd huurders bezwaar aangetekend tegen de aangezegde
(inkomensafhankelijke) huurverhoging. Hiervan hebben wij 193 bezwaren gehonoreerd (voornamelijk
door aantoonbare inkomensdaling en verandering van de samenstelling van het huishouden).
Opvallend was de verdubbeling van het aantal bezwaren, waarbij men zich beriep op de
uitzonderingsregel voor chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers. Een deel van de
bezwaren is door de huurders weer ingetrokken. Uiteindelijk zijn er veertig bezwaren doorgestuurd
naar de Huurcommissie. Zeven hiervan zijn nog vóór de behandeling ingetrokken. Van de overige 33
bezwaren zijn er tot verslagdatum 28 behandeld en in alle gevallen heeft de Huurcommissie de
huurverhoging als redelijk beoordeeld. Vijf zaken zijn begin 2015 nog in behandeling. Een van de
huurders is in verzet gegaan tegen de uitspraak van de Huurcommissie.
Incassobeleid succesvol, huurachterstand relatief laag
Om te voorkomen dat problemen met de huurbetaling onoplosbaar worden, reageert GroenWest bij
het ontstaan van een huurachterstand onmiddellijk. Het doel van ons incassobeleid is het beperken
van de huurachterstanden en het minimaliseren van het aantal ontruimingen als gevolg van
huurachterstanden. Dat doen we door tijdig betalingsherinneringen en aanmaningen te sturen. Het
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belangrijkste is echter dat we vroegtijdig contact met de klant opnemen, telefonisch en/of via een
huisbezoek. Daarbij werken we nauw samen met ons netwerk, zoals schuldhulpverleningsinstanties.
De inspanningen om de achterstanden terug te dringen hebben effect; eind 2014 zitten we onder
norm van 0,7%. GroenWest heeft een relatief laag huurachterstandspercentage: bij zittende huurders
namelijk 0,54% (2013: 0,84%). De achterstanden lopen iets terug, in tegenstelling tot de trend in de
corporatiesector. Het aantal ontruimingen op basis van huurachterstanden is eveneens beperkt,
namelijk negen (2013: 11).
Verduurzaming breed gedragen
De wens om energievoorziening te verduurzamen leeft breed in de samenleving. Duurzaamheid is
daarom voor corporaties belangrijk. Ook vanuit de steeds luider wordende discussie over
betaalbaarheid. Een energiezuinige woning zorgt voor lagere woonlasten nu en in de toekomst.
Daarnaast is in het Energieakkoord afgesproken dat in 2020 14% van alle energie duurzaam moet
worden opgewekt. Als GroenWest, met als werkgebied Het Groene Hart, willen we niet anders dan
hier invulling aan geven.
In ons bewonersblad staan we daarom ieder kwartaal stil bij de mogelijkheden om duurzamer te
wonen. We hebben een programma in werking gesteld om onze bestaande woningen gemiddeld naar
een B-label te brengen. En in de nieuwbouw worden de ‘nul energie’-woningen in de uitvraag
meegenomen. In de gemeente Utrecht doen we, samen met de andere corporaties in Utrecht, mee
aan een energiebesparingscampagne met als motto ”Energie besparen goed voor het milieu, goed
voor uw portemonnee”. Deze campagne duurt tot eind 2015.
Ondanks ruim 1100 labelstappen toch werk aan de winkel
In het verslagjaar zijn in totaal 1.143 (2013: 1.818) labelstappen gezet. Veel, maar soms onvoldoende
om te voldoen aan de prestatieafspraken die we hierover hebben gemaakt. Het blijkt lastig steeds alle
betrokken partijen achter de plannen te scharen. Voor 2015 is daarom extra budget gereserveerd om
meer labelstappen te kunnen zetten. Daarnaast kijken we nadrukkelijker hoe we de 70% instemming
overal kunnen realiseren om voorgenomen energetische maatregelen ook daadwerkelijk uit te kunnen
voeren.

Figuur 2: Energielabels en labelstappen
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Onderhoud grotendeels uitgevoerd conform planning
Ondanks een hoger aantal mutaties dan begroot, blijven de kosten voor dagelijks onderhoud
(reparatie en mutatie) binnen de begroting. Daarnaast heeft weer een deel van onze woningen een
groot onderhoudsbeurt gehad. In totaal hebben we in 2014 € 13 miljoen aan onderhoud uitgegeven.

Figuur 3: Onderhoudsuitgaven per verhuureenheid
Dagelijks onderhoud
Hoewel bij reparatieonderhoud de kosten per bon iets hoger zijn dan begroot, zijn we binnen de
begroting gebleven doordat het totaal aantal bonnen lager was dan begroot. Voor het opknappen van
woningen waarvan de huur is opgezegd, is minder uitgegeven dan begroot. In totaal hebben we € 5,3
miljoen uitgegeven aan dagelijks onderhoud (begroot: € 5,6 miljoen en 2013: 6,0 miljoen).
Planmatig onderhoud
In planmatig onderhoud realiseerden we meer kosten dan begroot. Deze hogere kosten zijn te zien bij
alle vormen van planmatig onderhoud, zoals contractonderhoud, asbestsanering, legionellabestrijding
en overig planmatig onderhoud. In totaal hebben we in 2014 € 7,8 miljoen uitgegeven (begroot was
€ 6,6 miljoen; 2013: € 8,8 miljoen). Dit is inclusief € 622.000 aan asbestsanering (2013: € 1,1 miljoen).
De begrotingsoverschrijding is goeddeels (€ 1 miljoen) te verklaren door een slechtere staat van
onderhoud en deels door het aanpakken van een groter aantal woningen.
Groot onderhoud met energetische verbeteringen
Bij 299 woningen is het groot onderhoud in 2014 afgerond. Dat is iets minder dan beoogd. Dat komt
vooral door projecten die in de uitvoering vertraging hebben opgelopen. Het gevolg is dat ultimo 2014
bij ruim vierhonderd woningen het groot onderhoud nog in uitvoering is.
Voor 2014 stond een kasstroom van € 16,2 miljoen in het jaarplan begroot voor groot onderhoud en
€ 4,4 miljoen voor energetische maatregelen. Hiervan is uiteindelijk € 13,9 miljoen van het groot
onderhoud gerealiseerd (2013: € 19,4 miljoen). Een belangrijke reden voor de lagere productie is het
uitstel van projecten omdat bij nadere inspectie de technische staat anders bleek te zijn dan verwacht.
Minder nieuwbouw opgeleverd dan gepland
De intentie was om in het verslagjaar veertig eenheden op te leveren. Uiteindelijk zijn er 32 eenheden
gerealiseerd: dertig woningen en twee zorgplinten. De ontwikkeling van negen
woonwagenstandplaatsen in gemeente De Ronde Venen is vertraagd. Wij verwachten de
standplaatsen alsnog te kunnen realiseren in 2015.
In 2014 hebben wij meer woningen in uitvoering genomen dan gepland. Zo is een start gemaakt met
de bouw van de projecten Defensie-Eiland en Berberisstraat/Hazelaarstraat, beide in Woerden.
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Aantal woningen
Nieuwbouw

Opgeleverd

In uitvoering

In voorbereiding
Groot onderhoud

Opgeleverd

In uitvoering

In voorbereiding
Totaal

Ronde
Venen

Woerden

Montfoort

Utrecht

Realisatie
2014

Begroting
2014

Planning
2015 e.v.

1
170

16
64
30

15

12

31
65
259

40
56
516

64
195
64

47

128*
72
48
419

150
121
66
447

21
22
18
123

122
134

299
215
254
1.123

378
279
259
1.528

241
171
155
890

*Inclusief 11 woningen in de gemeente Nieuwkoop
Tabel 2: Aantal woningen nieuwbouw en groot onderhoud per gemeente
Eén project met stichtingskosten boven € 200.000
Bij het project Anne Franklaan in Montfoort is de stichtingskostengrens overschreden. Het betreft een
project van vijftien sociale huurwoningen met gemiddelde stichtingskosten van € 221.000 per woning.
We hebben moeten voldoen aan kwaliteitsafspraken die we nu niet meer zouden maken. De
woningen zijn turnkey aangekocht van een ontwikkelaar.
Twee grondposities tien jaar of langer in bezit
GroenWest heeft twee grondposities die in het verslagjaar tien jaar of langer in bezit waren en waar
nog niet is gestart met de bouw van woningen. Dit betreft de Rijnenburg in de Utrecht en Herenweg in
De Ronde Venen. Voor beide grondposities geldt dat de ontwikkeling en realisatie van woningen
zodanig moeizaam verloopt, dat verkoop inmiddels de voorkeur geniet. Beide grondposities staan
daarom te koop.
In afwachting van de verkoop wordt Rijnenburg kostenneutraal verpacht. Het contract wordt jaarlijks
verlengd. Voor de Herenweg geldt dat de verkoop inmiddels is gerealiseerd. Op 2 februari 2015 is de
grond overgedragen.
Meer woningen verkocht dan begroot
In 2014 hebben we 48 woningen meer verkocht dan begroot (50 woningen). Hierdoor ontstaat een
positief verkoopresultaat.
Vrije verkoop
In 2014 zijn 98 woningen verkocht. Onder deze 98 woningen zijn negen terugkopen uit Koopgarant
die op de vrije markt zijn doorverkocht. Ter stimulering van de verkoop hebben we in 2014 een
Koperscafé voor zittende huurders georganiseerd. Dit heeft een positief effect op de verkopen gehad:
24 woningen zijn aan zittende huurders verkocht (2013: 5).
Minder interesse in Starters Renteregeling dan verwacht
Bij het inzetten van de Starters Renteregeling hadden wij verwacht dat 2/3 van de kopers zou kopen
met gebruikmaking van deze regeling. Dat blijkt echter niet het geval. Er zijn in 2014 in totaal vijftien
woningen verkocht met de Starters Renteregeling, waarvan acht aan huurders/zittende huurders van
GroenWest. Van de overige 83 verkochte woningen kwamen 24 kopers niet in aanmerking, de overige
kopers hebben ervoor gekozen geen gebruik te maken van de regeling.
Per 31 december staan er veertig woningen te koop, waarvan er tien zijn verkocht maar nog niet
getransporteerd.
Afronding Koopgarant
Wij hebben dit jaar dertien Koopgarantwoningen teruggekocht. Van die dertien zijn er drie in de
verhuur gegaan, drie zijn er in de vrije verkoop verkocht en zeven staan momenteel nog te koop.
Naast deze dertien woningen staan per 31 december 2014 nog veertien teruggekochte woningen in
de wacht. Dit betreft allemaal woningen die vanuit de nieuwbouw als Koopgarantwoning zijn
ontwikkeld.
Wij hebben besloten om te stoppen met Koopgarant en we zijn in gesprek met de gemeenten om tot
een goede afronding te komen.
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Samenvatting van prestaties afgezet tegen de doelstellingen
= gehaald
 = niet gehaald
Onderwerp

Doelstelling

Score

Verhuur

De inkomenstoetsing vindt volgens de in- en externe normen
plaats.
De huurachterstanden van zittende bewoners zijn maximaal 0,5%
van de jaarhuur.
Verhuringen
De huurderving is lager dan 1,0% van de jaarhuur.
De toewijzing van sociale huurwoningen aan inkomens boven de
norm (€ 34.000) is < 10%.
Huurincasso
De totale huurachterstanden zijn maximaal 0,7% van de jaarhuur.
Onderhoud
De begroting planmatig onderhoud wordt conform vastgesteld
gerealiseerd (realisatie € 5.040.000, 3.365 woningen).
De begroting groot onderhoud wordt conform vastgestelde
planning gerealiseerd (realisatie kasstroom € 16,2 miljoen, 378
opleveringen).
Dagelijks onderhoud Het dagelijks onderhoud (reparatie- en mutatieonderhoud) wordt
binnen budget uitgevoerd.
Het reparatieonderhoud per woning bedraagt maximaal € 220.
Het mutatieonderhoud per mutatie bedraagt maximaal € 2.414
(inclusief asbestsanering bij mutatie).
Planmatig
Achterstallige, niet zichtbare gebreken zijn geïnventariseerd zodat
onderhoud
daarop in de onderhoudsbegroting 2015 kan worden geacteerd.
Overige onderhoudsposten (contractonderhoud, asbestsanering,
legionella) worden conform begroting gerealiseerd.
De rapportage veiligheidsbeleid wordt behandeld in het MT.
Projectontwikkeling De investeringskasstroom (€ 14,5 miljoen) van Projectontwikkeling
wordt conform vastgestelde planning gerealiseerd:
1. Besluit genomen (definitiefase) - totaal 111 woningen
2. Start bouw / realisatie - totaal 132 woningen
Inkoopbeleid

3. Opleveringen - totaal 39 woningen + 1 huisartsenpost
Er is een implementatieplan voor het inkoopbeleid bestuurlijk
vastgesteld.
De in het implementatieplan vastgestelde doelen voor 2014 zijn
behaald (invullen in Q-rapportage n.a.v. implementatieplan).

Tabel 3: Prestaties Focus op de kerntaak
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2.2

Naar een klantgerichte dienstverlening

Wij willen ons ontwikkelen naar een klantgerichte organisatie. Daarom investeren we in onze
medewerkers en systemen. Daarmee richten we onze dienstverlening op de steeds veranderende
behoeften van onze huurders, woningzoekenden en gemeenten. Vanaf september 2014 werken we
daarom op één locatie van waaruit we onze diensten verlenen. En als onze klanten daar om vragen,
gaan we naar ze toe. De komende jaren staan in het teken van de realisatie van een omvangrijk
programma aan (automatiserings-)projecten om onze dienstverlening verder te verbeteren.
Kwaliteit van dienstverlening voldoende
In 2014 hebben we via een klantenpanel inzicht gekregen in de wijze waarop wij klachten afhandelen.
Het panel maakte duidelijk waar ruimte is voor verbetering. In dit kader hebben we ook de interne
klachtenprocedure en de werkwijze van de externe Geschillencommissie aangepast. In 2015 gaan we
verder met het doorvoeren van verbeteringen. Zo hebben we een start gemaakt met het project BinK
(Beter in Klantcontacten): invoering van een klantvolgsysteem om klantvragen en –contacten beter te
monitoren en af te handelen.
De kwaliteit van onze dienstverlening wordt gemeten door KWH. Zij doen dit gedurende het hele jaar
om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Met uitzondering van het onderdeel “Ontevredenheid”
(klachten) scoort GroenWest op alle onderdelen voldoende.
Klantcontact

KWH norm

Contact
Verhuizen
Woning zoeken
Nieuwe woning
Huur opzeggen
Onderhoud
Reparaties
Onderhoud
Klachten
Ontevredenheid

7
KWH-norm
7
7
7
KWH-norm
7
7
KWH-norm
6,5

Gemiddelde van alle cijfers

Landelijk

GroenWest
2014
7,1
GroenWest
7,4
7,6
7,8
GroenWest
7,9
8,2
GroenWest
6,2
GroenWest
2014
7,4

7,7
Tabel 4: Prestaties onder KWH-label

Minder vaak naar de Huurcommissie
In het verslagjaar hebben huurders de Huurcommissie minder vaak ingeschakeld bij geschillen dan in
2013. De afname komt vooral doordat veel minder huurders bezwaar hebben gemaakt tegen de
jaarlijkse huurverhoging. Ook waren er minder geschillen over huurverlaging door gebreken.
Type geschil
Huurverlaging door gebreken

Aantal
2

Servicekosten
Huurverhoging

1
33

Besluit Huurcommissie
1x GroenWest in gelijk gesteld
1x nog in behandeling
GroenWest in gelijk gesteld
28x GroenWest in gelijk
5x nog in behandeling

Tabel 5: Geschillen bij de Huurcommissie
Beperkt aantal geschillen bij de geschillencommissie
Op grond van artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is elke woningcorporatie
verplicht om een geschillencommissie in te stellen, die tot taak heeft om naar aanleiding van klachten
van huurders advies uit te brengen over de manier van optreden van de corporatie. De
Geschillencommissie van GroenWest behandelt behalve de geschillen van de huurders van
GroenWest ook die van huurders van Woningbouwstichting Kamerik.
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Op 31 december 2014 bestond de commissie uit de volgende leden.
Samenstelling Geschillencommissie per 31 december 2014
Mevrouw A. ten Cate
Lid
De heer R. van Os
Lid
De heer G. Schill
Lid en vicevoorzitter
De heer G. Smits
Lid
De heer P. Snoek
Lid en Voorzitter
Tabel 6: Samenstelling geschillencommissie
Als gevolg van reorganisatie is het ambtelijk secretariaat van de commissie per 1 september 2014
overgedragen van J.W. Hospes aan mevrouw Beer, jurist van GroenWest.
Reglement
In 2014 is het reglement van de commissie op enkele onderdelen gewijzigd. Belangrijkste wijziging is
dat de huurder met een klacht pas terecht kan bij de commissie, nadat de betreffende teammanager
van GroenWest de kwestie opnieuw heeft beoordeeld en de huurder nog niet tevreden is met het
resultaat.
Behandelde geschillen
In 2014 zijn twee geschillen ingediend bij de Geschillencommissie. In één geschil is de huurder door
de voorzitter van de commissie niet ontvankelijk verklaard vanwege een lopende gerechtelijke
procedure. Het andere geschil had betrekking de afwijzing door GroenWest van een verzoek om extra
oplaadpunten en stallingplaatsen voor scootmobiels. Na het horen van beide partijen verklaarde de
commissie de klacht gegrond wat betreft de communicatie van GroenWest met de
bewonerscommissie. Het advies van de commissie is door het bestuur van GroenWest overgenomen.
Samenvatting van prestaties afgezet tegen de doelstellingen
= gehaald
 = niet gehaald
Onderwerp

Doelstelling

Score

Klanttevredenheid

GroenWest behoudt het KWH-label
(klachtafhandeling > 6,5; overige scores > 7).
90% van de binnengekomen klachten is binnen 10 werkdagen
afgehandeld.

Tabel 7: Prestaties Klantgerichte dienstverlening
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2.3

Meer in samenwerking

Wij stimuleren mensen om dingen zelf op te pakken en ondersteunen daarbij indien nodig. Meer zelf
doen betekent niet noodzakelijkerwijs dat je het ook alleen moet doen. Vanuit het oogpunt van slim,
open en effectief doen wij het vooral samen. Samen met onze stakeholders. Maar wel vanuit ieders
eigen verantwoordelijkheid.
Bewoners betrekken bij belangrijke keuzes
Wij willen onze huurders betrekken bij keuzes die we maken op het gebied van onderhoud van de
woningen en het beheer van de woonomgeving. Door meer met de huurder in gesprek te gaan,
maken we keuzes die beter aansluiten bij hun wensen. Dit doen we onder meer via
bewonerscommissies en klankbordgroepen.
Minder bewonerscommissies actief
Met de meeste bewonerscommissies overleggen wij minimaal twee keer per jaar over onder andere
onderhoud, beheer, schoonmaak en servicekosten. Bewonerscommissies leveren daarnaast een
belangrijke bijdrage aan een goede sfeer in een complex. Er wordt bijvoorbeeld een jaarlijkse borrel,
barbecue of andere feestelijke activiteit georganiseerd. GroenWest ondersteunt dit soort activiteiten
met een financiële bijdrage.
In ons werkgebied waren in 2014 in totaal 25 bewonerscommissies actief. Twee commissies zijn
definitief gestopt. In twee andere complexen zijn de commissies gestopt, maar hebben zich nieuwe
leden gemeld voor een doorstart. Verschillende commissies hebben gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om budget aan te vragen voor een activiteit voor de huurders van het complex. Alle
commissies zijn geïnformeerd over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de
Huurdersvereniging Weidelanden.
Jaarlijkse bijeenkomst voor bewonerscommissieleden
In 2014 hebben we weer alle leden van de bewonerscommissies en de HV Weidelanden uitgenodigd
voor een gezamenlijke bijeenkomst. Dit jaar was het thema ‘De dienstverlening aan de klant’. Hieruit
kwam een top 3 van aandachtspunten voor GroenWest naar voren: goede communicatie, werken aan
bereikbaarheid en het nakomen van afspraken. Op de vraag hoe GroenWest haar aandacht zou
moeten verdelen, kwam naar voren dat onze aandacht vooral moet gaan naar de aanpak van
overlast. Aansluitend wordt aandacht gevraagd voor woonfraude en leefbaarheid.
Goede samenwerking met Huurdersvereniging Weidelanden
We hebben in het verslagjaar intensief samengewerkt met de HV Weidelanden. Zij heeft positief
advies uitgebracht over de volgende beleidsonderwerpen:










Het Ondernemingsplan 2014 - 2018 van GroenWest
De klantvisie van GroenWest
Het beleid zelf aangebrachte voorzieningen
Het beleid ten aanzien van onderhoud voor rekening huurder dan wel verhuurder
Het kader sociaal plan bij sloop/renovatie
De huurverhoging per 1 juli
Het beleid ten aanzien van woonfraude
Het overlastbeleid
Het participatiebeleid

Gedurende het jaar hebben wij de HV regelmatig bijgepraat over de reorganisatie. Daarnaast heeft de
HV ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen HV Weidelanden en GroenWest. Hiermee
is een belangrijke stap gezet in de verankering van de onderlinge samenwerking.
Verder is de HV betrokken geweest bij de benoeming en herbenoeming van een aantal leden van de
Raad van Commissarissen. Met een delegatie van de Raad van Commissarissen is periodiek
overlegd gevoerd. Ook is het bestuur voor de vierjaarlijkse visitatie geïnterviewd door
onderzoeksbureau Ecorys en zijn zij aanwezig geweest bij onze jaarlijkse belanghoudersbijeenkomst
in november.
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Lokale verankering geborgd
Wij zijn betrokken bij diverse overlegvormen op buurt- of kernniveau, zoals een wijkteam of
dorpsplatform. De wijze van betrokkenheid verschilt per gemeente en per overlegvorm.
Wijkgericht werken in gemeente De Ronde Venen
Binnen de gemeente De Ronde Venen zijn acht wijkteams actief. Een wijkteam bestaat uit de
contactfunctionaris van de gemeente, de opbouwwerker van Stichting Tympaan-de Baat, een
woonconsulent van GroenWest en de wijkagent. Door de samenwerking tussen de wijkteams en de
wijkcomités (een groep bewoners) is een aantal wijkschouwen en buurtbijeenkomsten georganiseerd.
Daarnaast hebben er verschillende leefbaarheidsactiviteiten plaatsgevonden in de gemeente.
Wijk- en dorpsplatforms in gemeente Woerden
Wijk- en dorpsplatforms zijn opgericht om de leefbaarheid in de wijken en de communicatie tussen
gemeente en bewoners te verbeteren. Ze hebben een belangrijke plaats in het Wijkgericht Werken.
Onze woonconsulenten en/of de wijkhuismeesters/-beheerders nemen deel aan de vergaderingen.
In de gemeente Woerden zijn zes wijk- en dorpsplatforms actief
Leefbaarheid: focus op signaleren, stimuleren en regisseren
Onze leefbaarheidsinzet is erop gericht om de complexen en/of de woonomgeving samen met de
bewoners schoon, heel en veilig te houden. Onze medewerkers signaleren, stimuleren en regisseren
bewonersinitiatieven. In 2014 zijn veel activiteiten uitgevoerd op initiatief van bewonerscommissies
en/of andere actieve bewoners. Dit zijn activiteiten zoals een bijdrage aan verbetering van
groenvoorzieningen gericht op uitstraling van de wijk, het veilig en schoon houden van
gemeenschappelijke ruimtes, het opknappen van speeltuinen en het ophangen van camera’s.
Woonfraude
Onder woonfraude verstaan wij onderhuur, leegstand en onrechtmatig gebruik van een woning
(bijvoorbeeld de aanwezigheid van een hennepkwekerij). Wij reageren actief op signalen van
woonfraude omdat wij willen dat onze woningen worden bewoond door mensen die daar recht op
hebben.
In 2014 zijn er totaal 31 meldingen van woonfraude gedaan. Wij hebben gewerkt aan 49 dossiers:
 7 meldingen van hennepkwekerijen
 12 meldingen van leegstand
 29 meldingen van onderhuur
 1 melding van bedrijfsvoering in de woning
Nader onderzoek heeft geleid tot zes huuropzeggingen. Verder is in zes gevallen de
huurovereenkomst ontbonden op grond van onrechtmatige bewoning en in twee gevallen op grond
van huurschuld. In twee andere gevallen bleek de melding onterecht. Veertien dossiers lopen nog.
Alle overige meldingen zijn afgehandeld zonder dat een huuropzegging of gerechtelijke procedure
nodig was.
Samen werken aan overlastbestrijding
Wij willen dat bewoners veilig en prettig kunnen wonen en hechten daarom aan het bestrijden van
overlast. In 2014 hebben wij onze overlastaanpak geactualiseerd. Centraal in onze aanpak staat de
zelfredzaamheid van bewoners.
We maken onderscheid tussen hinderlijke overlast en onacceptabele / complexere overlast. Bij
hinderlijke overlast veroorzaakt het gedrag van een bewoner hinder voor andere bewoners en/of
omwonenden. In die gevallen wijzen we bewoners op hun verantwoordelijkheid en sturen we aan op
zelfredzaamheid.
Bij onacceptabele / complexere overlast is sprake van onacceptabele situaties en/of gevaar voor
bewoner(s), omwonende(n) en/of (bezit van) GroenWest. Bij deze vorm van overlast treden we direct
op en houden wij zelf de regie.
Als laatste optie bij overlastbestrijding kunnen wij het ‘laatstekansbeleid’ inzetten: een laatste kans
voor een huurder onder aangepaste voorwaarden. In Utrecht hebben wij ook nog de mogelijkheid om
gebruik te maken van het project Voorkomen Huisuitzetting: hulpverlening bij financiële en/of
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complexere problemen onder aangepaste voorwaarden. In 2014 hebben wij twee keer het
laatstekansbeleid toegepast (2013: 0)
Intensivering samenwerking met Servicepunten De Ronde Venen
De samenwerking met de Servicepunten is in 2014 geïntensiveerd: sinds de reorganisatie maken wij
meer gebruik van de Servicepunten om huurders, bewonerscommissies en de maatschappelijke
partners te ontmoeten. Daarnaast gebruiken onze medewerkers de Servicepunten af en toe als
flexibele werkplek.
Presteren naar afspraak
Met alle gemeenten in ons werkgebied hebben wij prestatieafspraken gemaakt. Om te bepalen of we
ons ook aan die afspraken houden en doen wat we gezegd hebben, monitoren we die afspraken
gedurende het jaar. Op basis van die monitor sturen we ook bij als blijkt dat we afspraken niet halen.
Een voorbeeld daarvan is dat er voor 2015 extra geld is gereserveerd om te investeren in
energetische maatregelen. Ook zijn we in 2014 terughoudender omgegaan met verkoop, om de
voorraad sociale huurwoningen niet te ver terug te laten lopen.
Afbouw sponsoring
Met ingang van 1 juni 2013 hebben wij als onderdeel van onze herbezinning op de kerntaak besloten
te stoppen met sponsoring. Nieuwe sponsorverzoeken hebben wij vanaf dat moment niet meer in
behandeling genomen. De reeds aangegane verplichtingen voeren wij nog uit. Dit betrof in 2014 de
sponsoring van de Triatlon Woerden voor EUR 3.100 en een reclamebord op het hoofdveld van V.V.
De Meern Voetbalvereniging voor ruim EUR 400. In 2015 hebben wij geen contractuele verplichtingen
meer.
Samenvatting van prestaties afgezet tegen de doelstellingen
= gehaald
 = niet gehaald
Onderwerp

Doelstelling

Omgeving

Voorbereiden prestatieafspraken gemeente Woerden.



In kaart brengen belanghouders en benoemen contactpersonen
binnen GroenWest.



Organiseren belanghoudersbijeenkomst.



Organiseren avond huurdersvereniging en bewonerscommissies.



Belanghouders

Participatie

Score

Tabel 8: Prestaties Meer in samenwerking
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2.4

Scherper sturen

In 2014 hebben wij niet alleen het nieuwe ondernemingsplan vastgesteld, ook hebben wij de
organisatie aangepast aan onze nieuwe koers. Zo kunnen we beter invulling geven aan onze kerntaak
en onze middelen meer inzetten voor de volkshuisvesting. Een van de in het oog springende zaken is
het samenbrengen van alle medewerkers in één kantoor. Ook is de formatie teruggebracht naar een
kernformatie met daaromheen een flexibele schil. Voor medewerkers die de organisatie (hebben)
verlaten, hebben wij in overleg met de vakbonden en de Ondernemingsraad een sociaal plan
opgesteld.
Een wendbare organisatie
In ons nieuwe Ondernemingsplan 2014-2018 ‘Zakelijker worden om sociaal te blijven’ staan de visie
en strategische keuzes van GroenWest voor de komende jaren. Om binnen de huidige context zoveel
mogelijk meerwaarde te realiseren, maken wij heldere keuzes. In essentie blijven we doen wat we
altijd al deden: het beheren en bouwen van sociale huurwoningen vanuit een sterke lokale
verankering. Tegelijkertijd zijn er ook zaken waar we gekozen hebben voor een andere invulling, zoals
bij de dienstverlening en de sterkere focus op de kerntaak.
Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop wij onze organisatie inrichten. Met alle veranderingen in
onze omgeving is het van belang dat wij wendbaarder en professioneler worden, zodat we in de
toekomst in staat zijn om snel op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.
Formele start nieuwe organisatie op 1 september
In het voorjaar van 2014 is het detailontwerp van de nieuwe organisatie vastgesteld. Leidinggevenden
en medewerkers zijn op verschillende manieren betrokken bij en geïnformeerd over het proces. Ook is
het detailontwerp veelvuldig besproken met de Ondernemingsraad, die hierover advies gegeven heeft.
Het advies is in belangrijke mate overgenomen.
Het detailontwerp vormde de basis voor een nieuw (generiek) functieboek en voor het formatieplan. In
de periode september 2014 tot eind 2016 gaan we van gemiddeld 120 fte naar 95 fte. Vanwege deze
voorgenomen reductie is in overleg met de vakbonden een Sociaal Plan tot stand gekomen, waarin
het plaatsingsproces en de vangnetregeling zijn uitgewerkt. Tijdens de reorganisatie heeft een
zorgvuldige match plaatsgevonden tussen de beschikbare formatieplaatsen en de medewerkers van
GroenWest. Voor de zomervakantie heeft het plaatsingsproces van de medewerkers plaatsgevonden.
Helaas hebben we van een aantal collega’s afscheid moeten nemen. We hebben voor de
medewerkers intensieve begeleiding, bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd om zich zo goed
mogelijk voor te bereiden op de veranderingen. Op 1 september is de nieuwe organisatie van start
gegaan.
Verder zijn er nieuwe medewerkers ingestroomd op functies die niet passend waren voor zittende
medewerkers. De komende periode wordt ingezet op de kwalitatieve ontwikkeling van de organisatie.
Het ingezette leiderschapsprogramma wordt in 2015 voortgezet en verder uitgebreid naar
ontwikkelactiviteiten voor teams en medewerkers.
Flexibel werken vanuit één locatie aan de Oslolaan
Het flexibele werken en werken volgens de nieuwe klantvisie vormen belangrijke onderdelen van de
reorganisatie. Op 1 september is ons nieuwe Klant Contact Centrum (KCC) van start gegaan. De klant
wordt nu bediend vanuit de Oslolaan in Woerden. De vestigingen in Mijdrecht, Vleuten en aan de
Bierbrouwersweg in Woerden zijn gesloten. De eigen panden in Mijdrecht en Vleuten worden
verkocht. Het kantoor aan de Oslolaan is verbouwd zodat het nu een werkplek biedt voor iedereen.
Onze kernwaarden samen, open, effectief en slim zijn uitgangspunt geweest bij de vormgeving en
inrichting. Daarbij is het concept ‘flexibel werken’ gehanteerd. Zo kan er meer tijd- en plaatsonafhankelijk gewerkt worden.
Transitieperiode tot eind 2016
Op verschillende terreinen, zoals automatisering, facilitaire zaken, verhuizing en werkprocessen, is en wordt ook de komende jaren nog - hard gewerkt aan het vormgeven van de nieuwe organisatie. De
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periode tot eind 2016 staat in het teken van het optimaliseren van de processen en de inrichting van
onze organisatie. Een periode om onze nieuwe manier van werken te ‘bestendigen’.
De nieuwe organisatiestructuur

Figuur 4: Organisatiestructuur
Ontwikkelingen in personeelsbestand
In het verslagjaar zijn 21 nieuwe medewerkers aangenomen en hebben achttien medewerkers de
organisatie verlaten. Daarvan zijn zes medewerkers met (flex-)pensioen gegaan.
Eind 2014 hebben we tot ons grote verdriet afscheid moeten nemen van één van onze collega’s van
de afdeling Financiën, die na een langdurige ziekte overleed.
Het personeelsbestand per 31 december 2014 bestond uit 139 personen (124,3 fte), waarvan één
medewerker was gedetacheerd bij de Stichting Woonruimteverdeling Utrecht. De gemiddelde leeftijd
van de medewerkers was 46 jaar en het gemiddeld aantal dienstjaren was zeven in 2014. De
geplande uitstroom als gevolg van de reorganisatie zal voor een groot deel pas plaatsvinden vanaf het
eerste kwartaal van 2015, omdat de meeste boventallige medewerkers gebruik hebben gemaakt van
een outplacementtraject van zes maanden of een verlenging in een transitiefunctie.

Figuur 5: Samenstelling personeelsbestand ultimo boekjaar
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Het verzuimpercentage (kort verzuim) is gedaald ten opzichte van vorig jaar en valt ruimschoots
binnen de norm van ≤ 2,0%. Het totale verzuimpercentage is iets gestegen ten opzichte van de
afgelopen jaren. Dit komt door de stijging van het aantal langdurig zieken.
Verslag van de vertrouwenspersoon
2014 was voor de twee vertrouwenspersonen een bewogen jaar. Vooral vanwege de invloed van de
reorganisatie van GroenWest op de medewerkers. Per 1 augustus heeft een van de twee
vertrouwenspersonen GroenWest verlaten. Besloten is om in het eerste kwartaal van 2015 een
nieuwe vertrouwenspersoon aan te stellen.
In 2014 zijn met 14 medewerkers gesprekken gevoerd over onder meer: onrust over de reorganisatie,
verstandhouding tussen manager en medewerker, oncollegiale houding, afspiegelingsprincipe,
onzekerheid over toekomst/toekomst van functie, te weinig empathisch vermogen van een
leidinggevende. Al deze gesprekken en vragen van medewerkers hebben niet geleid tot een verzoek
om hierin verder te bemiddelen. Het geeft wel aan wat medewerkers bezighoudt tijdens de turbulente
fase in 2014. Goede aandacht en een luisterend oor blijken voor medewerkers zeer belangrijk. In het
kader van de reorganisatie is ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Bij deze externe
vertrouwenspersoon zijn geen meldingen binnengekomen.
De vertrouwenspersoon heeft een training gevolgd over de klokkenluidersregeling en het statuut van
de vertrouwenspersoon is aangepast aan de laatste inzichten. De vertrouwenspersoon heeft zich
aangemeld bij het landelijk netwerk vertrouwenspersoon wat door Aedes is opgezet.
Integriteitsonderzoek
In april 2015 is een anonieme brief ontvangen met daarin een aantal meldingen van mogelijk nietinteger handelen. Hierop is aan een onafhankelijk extern bureau opdracht gegeven tot een onderzoek.
De conclusie van dit onderzoek is dat geen van de meldingen houdbaar is.
Visitatie: GroenWest heeft het goed gedaan
In de periode van april tot september 2014 is de vierjaarlijkse visitatie uitgevoerd door een extern
bureau. Het was de eerste keer voor GroenWest sinds de fusie. De Visitatiecommissie kijkt naar de
maatschappelijke prestaties van onze organisatie.
Beoordeling maatschappelijke prestaties vanuit vier perspectieven
Opgaven in werkgebied en ambities van GroenWest

7,1

Oordeel van de belanghebbenden

7,6

Financiële mogelijkheden GroenWest

7,4

Governance

7,1

Tabel 9: Maatschappelijke prestaties uit Visitatie 2014
Oordeel Visitatiecommissie: ‘een ruim voldoende/goed presterende corporatie’
De Visitatiecommissie heeft geoordeeld dat GroenWest in de visitatieperiode ruim voldoende/goed
gepresteerd heeft. Er komt een dubbel beeld naar voren. Zo was de post-fusieperiode moeizaam,
maar hebben de maatschappelijke prestaties daar niet onder geleden.
Op ‘Presteren naar Opgaven en Ambities’ scoren wij een 7,1. De gemaakte prestatieafspraken zijn
gerealiseerd en de eigen ambities sluiten aan op de opgave in de regio. De belanghebbenden zijn
positief over ons en onze prestaties. Ook is er waardering voor de wijze van communiceren en de
open houding. De gemiddelde beoordeling van GroenWest door de belanghebbenden is een 7,6.
Belanghebbenden vragen wel of wij ook in de toekomst voldoende blijven investeren en waar de
ingezette verzakelijking toe leidt. De financiële continuïteit is onder controle en wij hebben een heldere
visie ten aanzien van onze eigen positie en de inzet van ons maatschappelijk vermogen. Onze
bedrijfslasten zijn relatief hoog, maar in de afgelopen jaren zijn deze al duidelijk verlaagd en ook met
de lopende reorganisatie wordt ingezet op een duidelijke verlaging van de kosten. De
Visitatiecommissie heeft ons op de ‘Governance’ beoordeeld met een 7,1. De besturing van de
organisatie is nu op orde, maar het ‘in control’ komen na de fusie was een moeizaam en lang proces.
Het interne toezicht is op orde. Het op orde brengen van het toetsingskader heeft in de afgelopen

Jaarverslag 2014

Pagina 19 van 99

jaren wel veel aandacht gevraagd Wij scoren goed op de onderdelen externe legitimatie en openbare
verantwoording.
Verbinding met onze belanghouders
De verbinding met onze belanghouders is voor ons, als maatschappelijke organisatie, erg belangrijk.
We hebben met veel van onze belanghouders dan ook regelmatig overleg. Zo hebben wij bijvoorbeeld
met alle gemeenten in ons werkgebied zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau minimaal twee keer
overleg gehad. Onder meer vanwege de grote diversiteit in ons werkgebied vinden wij het belangrijk
dat belanghouders ook elkaar ontmoeten en weten hoe ons speelveld eruit ziet. Daarom hebben wij
hen ook dit jaar weer uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. Onderwerpen die aan de orde
zijn geweest waren de visitatie en terugkoppeling over het Ondernemingsplan. Daarnaast zijn we in
gesprek gegaan met onze belanghouders over onderwerpen die zij aangedragen hadden, zoals
wonen met zorg en betaalbaarheid. Gezien de grote opkomst blijkt dat belanghouders deze jaarlijkse
bijeenkomst op prijs stellen.
Governancestructuur is niet gewijzigd in 2014
Onze governancestructuur is gericht op het realiseren van onze doelstellingen in het kader van de
volkshuisvesting in ons werkgebied. In de Aedes Governancecode zijn principes en bepalingen voor
organen van woningcorporaties en hun leden opgenomen. Wij houden ons aan de Governancecode.
De governancestructuur is in 2014 niet aangepast.

Figuur 6: Governancestructuur
Risico’s in beeld
Risicobereidheid van GroenWest is laag
Onze kerntaak is het beschikbaar stellen van betaalbare woningen voor onze doelgroepen in ons
werkgebied. Daartoe hebben we ons vermogen geïnvesteerd in een goede woningportefeuille. We
houden ons vermogen in stand door behoedzame nieuwbouw, een betaalbaar huurbeleid, goed
onderhoud, sobere bedrijfsvoering en een passende leningenportefeuille. De risico’s die we hierbij
aangaan zijn weloverwogen en beperkt.
In 2014 hebben we geen activiteiten ontplooid die dit risicoprofiel significant hebben veranderd. We
hebben in hoofdlijnen de volgende risico’s geïdentificeerd.
Externe ontwikkelingen hebben grote impact
Externe ontwikkelingen waarop we weinig tot geen invloed hebben, kunnen grote impact op de
realisatie onze doelstellingen hebben. Dit zijn veelal risico’s die voor alle corporaties gelden en
waarvan de beheersing vooral bestaat uit anticiperen en accepteren. De belangrijkste zijn:
- de politieke situatie en de regelgeving en belastingheffing die daaruit voortvloeien;
- de inkomensontwikkeling van onze huurders;
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-

de inflatie;
de rentestand; en
de woningmarkt.

De nieuwe Woningwet is een goed voorbeeld van regelgeving met grote impact. De komende jaren
hebben we als organisatie een stevige berg werk te verzetten om aan de eisen van de wet te kunnen
voldoen. Wij hebben daarop geanticipeerd door vroegtijdig te beginnen met een stappenplan om deze
te implementeren. De eerste stappen daarvan zijn inmiddels gezet.
Door de hoge WOZ-waarde van ons bezit dragen wij meer verhuurderheffing af dan de gemiddelde
corporatie. Deze hoge last vangen we op door kostenbesparing, beperking van investeringen en zo
mogelijk aflossen van leningen, zodat we minder rente betalen.
De inflatie is voor onze financiële sturing van cruciaal belang. Ons (inkomensafhankelijke) huurbeleid
is erop gebaseerd. Maar ook voor het bepalen van onze rendementseis zijn we afhankelijk van een
goede inschatting van de ontwikkeling van de inflatie.
Een ander element van belang voor een goede financiële sturing is de rentestand. Aan de
financieringskant hebben we de afgelopen jaren plezier gehad van een dalende
vermogenskostenvoet. Dit heeft ervoor gezorgd dat we enige ruimte in de operationele kasstroom
realiseren. Tegelijkertijd mogen we er niet op vertrouwen dat die rentestand altijd zo laag zal blijven.
We hanteren daarom een behoedzaam beleid, bijvoorbeeld waar het onze rendementseisen op
investeringen betreft.
Met onze woningvoorraad hebben we een groot aandeel in de woningmarkt van de provincie Utrecht.
Ontwikkelingen in de landelijke woningmarkt hebben dan ook snel effect op onze bedrijfsvoering. Het
meest in het oog springend is de impact van de koopmarkt. Die is in 2014 aangetrokken en wij hebben
dan ook meer woningen verkocht dan begroot. De komende jaren wordt dit risico van minder groot
belang omdat we minder afhankelijk van de opbrengst uit verkopen zullen zijn.
Ontwikkelingen in de organisatie verlopen volgens plan
De risico’s die we natuurlijk wel in de hand hebben, zijn de risico’s als gevolg van activiteiten die we
zelf ondernemen. De belangrijkste risico’s op dit vlak horen bij het doen van investeringen in vastgoed,
het financieren daarvan en de ingezette organisatieontwikkeling.
Bij het doen van investeringen in vastgoed horen alle activiteiten op het gebied van nieuwbouw,
onderhoud en verbetering van woningen. In de nieuwbouw is een belangrijke ontwikkeling gaande
waarin we verder toegroeien naar professioneel opdrachtgeverschap. We gaan minder zelf
ontwikkelen. In 2014 waren 13 nieuwbouwprojecten onderhanden in de verschillende stadia van
initiatief tot realisatie. Door fasering van onze projecten en focus op de projectprognoses einde werk,
houden we de projectrisico’s in de grip. We ervaren dat de praktijk hierin weerbarstig kan zijn. Qua
interne beheersing kunnen we op dit vlak nog groeien. Hierbij past de kanttekening dat de meeste
risico’s in projecten ‘aan de voorkant’ worden gelopen. We hanteren daarom een stevig
afwegingskader bij het nemen van investerings- en onderhoudsbeslissingen.
De liquiditeitsrisico’s die horen bij vastgoedprojecten ondervangen we door een nauwe samenwerking
tussen projectleiders en onze treasurer.
In de exploitatie van ons vastgoed is het huurbeleid van evident belang. Daarmee bepalen we in
belangrijke mate de realisatie van onze doelen op het gebied van betaalbaarheid en rendement. Onze
doelstellingen op het gebied van rendement zijn hierbij randvoorwaardelijk en daarmee in feite risico
beperkend. We bepalen een minimaal vereist financieel rendement om in continuïteit betaalbare
woningen te kunnen realiseren en verhuren. In 2014 lag ons directe rendement in lijn met onze eigen
rendementseis.
Nu het voor corporaties de facto niet meer mogelijk is het risico van rentefluctuaties met derivaten te
beheersen, beperken we ons voor de financieringsrisico’s tot de zorg voor een passende
leningenportefeuille (qua samenstelling en looptijden) met scherpe rentetarieven. Dit is de
belangrijkste opgave voor onze treasurycommissie. Daarnaast hebben we de wens gebruik te blijven
maken van de borgingsfaciliteiten binnen de volkshuisvesting. Dat betekent dat we nadrukkelijk
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focussen op compliance met de WSW-normen en de toewijzingscriteria. In 2014 hebben wij dan ook
96% van de nieuwe huurcontracten gesloten met huurders uit de primaire doelgroep.
De ingezette organisatieontwikkeling betekende een stevige breuk met het verleden. Dat hield het
risico in zich dat we niet in staat zouden zijn ‘de winkel open te houden’ of meer in het algemeen onze
doelstellingen niet te realiseren. We hebben door een zorgvuldige voorbereiding en nauwe
samenwerking met alle betrokkenen (gemeenten, huurderverenigingen en personeel/OR/vakbonden)
de beoogde ontwikkeling in kunnen zetten. En we zien de inzet van de organisatie als geheel beloond
worden. We hebben onze (nieuwe) huurders kunnen blijven bedienen. De lopende vastgoedprojecten
zijn doorgegaan. We zijn met inspirerende veranderprojecten aan de slag en iedere dag maken we
vorderingen. In die zin blijkt ook wel dat voor het realiseren van doelstellingen, soms risico’s genomen
moeten worden.
Soms realiseren we een nieuwbouw- of onderhoudsproject ook niet. Naast het afslanken van onze
projectenportefeuille in 2013 heeft ook de gedegen voorbereiding daar een rol in. We komen dan
gaandeweg tot het inzicht dat ambities gewoon niet binnen de (financiële) kaders gerealiseerd kunnen
worden. In dat geval maken we een afweging of het volkshuisvestelijke belang is gediend bij te lage
rendementen of zelf verliezen. Als dat zo is, doen we het. In dat geval moet het overall financiële
rendement voldoende zijn om het projectresultaat te kunnen dragen. Maar het gebeurt ook dat we tot
een negatief besluit komen. In dat geval wordt een gepland project niet gerealiseerd.
Prestatie- en risicomanagement verder geïntegreerd
Hoewel we de risico’s op zich in beeld hebben, zien we ook nog verbeterpotentieel in ons prestatie- en
risicomanagement systeem. In 2014 hebben we dit verder ontwikkeld. We hebben de relatie tussen
onze doelstellingen en belangrijkste risico’s expliciet benoemd en belegd bij de verantwoordelijke
functionarissen. En we zetten de eerste stappen met meer actiegerichte rapportages waarin de
(team)managers zich als eigenaar verantwoorden over ‘hun’ risico’s.
In 2014 hebben we de voorbereidingen getroffen voor een aantal projecten rond onze
geautomatiseerde informatievoorziening. Begin 2015 zijn we gestart met de migratie naar Tobias AX;
ons primaire systeem. Daarnaast is met de inrichting van het KCC in 2014 ook een aanvang gemaakt
met de geautomatiseerde ondersteuning daarvan. De realisatie daarvan verwachten we in de eerste
helft van 2015. Met deze projecten verbeteren we niet alleen onze prestaties voor onze klanten maar
ook de administratieve organisatie.
Samenvatting van prestaties afgezet tegen de doelstellingen
= gehaald
 = niet gehaald
Onderwerp

Doelstelling

Score

Inrichting organisatie a. De doelstellingen die met de organisatie aanpassing worden
beoogd (o.a. besparing fte’s, personeelslasten) zijn vastgesteld;
het detailontwerp voor de nieuwe organisatie is bestuurlijk
vastgesteld.

Ondernemingsplan

Verbeteren
informatisering

Implementeren
vastgoedsturing
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b. Medewerkers zijn geplaatst volgens het detailontwerp.



c. Start eerste fase nieuwe organisatie.



a. Het ondernemingsplan 2014-2018 is bestuurlijk vastgesteld.



b. Het ondernemingsplan is gedeeld met de stakeholders.



Het ICT-beleid is bestuurlijk vastgesteld.



Het opschonen van data en de voorbereiding op de overgang naar
een vereenvoudigde structuur in het applicatielandschap is
gerealiseerd conform het nieuwe ICT-beleid.
a. Er ligt een inventarisatie wat nodig is om vastgoedsturing te
kunnen verbeteren (o.a. monitoringsysteem, datakwaliteit,
complexbeheerplan, waardering op marktwaarde, worden
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Onderwerp

Doelstelling

Score

voorbereid).
b. Er ligt een PvA voor het implementeren van Asset Management
(met aandachtspunten en randvoorwaarden voor de organisatie
inrichting).

c. Waardering vastgoed: GroenWest heeft een keuze gemaakt hoe
zij de marktwaarde in verhuurde staat kan en wil gebruiken voor
haar interne (vastgoed-)sturing en voor het zichtbaar maken van
maatschappelijke inzet van middelen en wat het rendement is op
marktwaarde.
Visitatie

Beoordelingscyclus
Ziekteverzuim






Er is opdracht voor de visitatie verleend.



Het visitatierapport is besproken en actiepunten naar aanleiding
van het rapport zijn geformuleerd.
De plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken worden
tijdig gehouden en vastgelegd.



Kort verzuim =< 2,0%.



Tabel 10: Prestaties Scherper sturen

Jaarverslag 2014



Pagina 23 van 99



2.5

Waarborgen van de financiële continuïteit en maximaliseren van de inzet van ons
vermogen

GroenWest heeft een goede vermogenspositie. Onze woningen hebben een relatief hoge waarde en
daar staat een lager dan gemiddelde leningenportefeuille tegenover. Dit is het gevolg van een
gedegen financieel beleid. We nemen geen grote financiële risico’s. We hanteren een gematigd
huurbeleid en aan de uitgavenkant zorgen we ervoor dat we voldoende middelen overhouden om
rente en aflossingen te betalen. Hierbij past de kanttekening dat de aanhoudend lage rente een
gunstig effect heeft op de cijfers. Ons beleid is erop gericht ook bij een eventuele stijging van de rente
de huren betaalbaar te houden. Dit is mede de reden voor een voortdurende focus op verlaging van
de bedrijfskosten. De investering die we daarin hebben gedaan in 2014 zorgt ervoor dat we ook in
toekomst positieve kasstromen en een goede vermogenspositie blijven realiseren.
Stabiel financieel kader gericht op betere beheersing
Ons financiële beleid is gericht op beheersing van kasstromen en maximale inzet van vermogen. Voor
een goede beheersing van ons maatschappelijke rendement is een beleidsonafhankelijke waardering
van ons bezit noodzakelijk. We streven ernaar in 2015 de marktwaarde in verhuurde staat als primair
waarderingsbegrip in onze vastgoedsturing te implementeren.
Financiële kaders
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.
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.

Doelstelling

Kengetal

Norm

Realisatie 2014

Kasstromen
Kasstromen
Vermogen
Financiering

ICR
DSCR
Loan to Value
Schuldrestant per gewogen vhe
Geborgde schuld per gewogen vhe

> 1,8
> 1,2
< 70%
< € 36.300
< € 30.000

2,2 (begroot 2,4)
1,4 (begroot 1,6)
55% (begroot 53%)
€ 34.099
€ 28.359

Tabel 11: Kengetallen financiële kader
De lagere realisatie van ICR en DSCR hangt samen met lager dan begrote huurinkomsten (minder
inkomensafhankelijke huurverhoging), hogere bedrijfslasten (kosten van reorganisatie) en een hogere
productie in planmatig onderhoud en asbestsanering.
In de financieringsverhoudingen speelt de daling van de bedrijfswaarde van ons bezit (door het niet
inrekenen van inkomensafhankelijke huurverhoging) ons parten. Daartegenover staat dat de
leningenportefeuille minder hard is gestegen dan in de begroting. Per saldo neemt de loan to value
toch toe.
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Realisatie begroting 2014
We hebben 2014 afgesloten met een winst van EUR 10,1 miljoen. Dit is een aanzienlijk gunstiger
resultaat dan begroot (EUR 21,2 verlies) en nog veel gunstiger dan het resultaat van 2013 (EUR 43,8
miljoen verlies).

Figuur 7: Resultaat vs. begroting
De belangrijkste reden voor het gunstigere resultaat zijn de lagere waardemutaties en afschrijvingen.
Dit komt door de vrijval van in het verleden genomen onrendabele toppen als gevolg van
planaanpassingen en door vertraging in het voorbereidingsproces, waardoor het feitelijk aangaan van
de verplichting later volgt. Daarnaast zijn er minder projecten in portefeuille, waardoor er minder
onrendabele toppen ten laste van het resultaat gebracht zijn.
Ons operationele resultaat is lager dan begroot. Hierin speelt de investering in de aanpassing van
onze organisatie een prominente rol. Dit heeft zich vertaald in EUR 1,4 miljoen hogere
personeelskosten (afvloeiingskosten) en EUR 0,3 miljoen hogere bedrijfslasten. Per saldo gaat het
hier om EUR 1,7 miljoen eenmalige of bijzondere kosten.
Daarnaast zijn er op het gebied van het planmatig onderhoud enkele tegenvallers te noteren geweest.
De staat van onderhoud in enkele complexen bleek minder dan verondersteld en ook werd niethechtgebonden asbest aangetroffen. Mede hierdoor hebben we EUR 1 miljoen hogere
onderhoudslasten gerealiseerd.
Verder is het operationeel resultaat lager dan begroot doordat het saldo van de bedrijfskosten minus
de dekking vanuit de projecten hoger was dan begroot. Dit werd veroorzaakt doordat er minder van de
vaste kosten konden worden toegerekend aan de geactiveerde productie eigen bedrijf, doordat er
minder productie uit de projecten voortkwam. Dit effect is in totaal EUR 0,4 miljoen groot en bestaat uit
EUR 0,8 miljoen lagere kosten en EUR 1,2 miljoen lagere opbrengst uit de doorbelasting aan
projecten.
De sectorspecifieke heffingen (saneringssteun en vooral de verhuurderheffing) begrepen in Overige
uitgaven zijn inmiddels opgelopen tot 1,6 maanden huur (2013: 0,5 maand).
Het hoger dan begrote resultaat uit verkopen wordt veroorzaakt door een groter volume (we hebben
48 meer woningen verkocht dan verwacht (50)) en het bijbehorende waarderingsverschil. Een aantal
verkochte woningen stond in de boeken voor de bedrijfswaarde terwijl nu de directe opbrengstwaarde
is gerealiseerd. Dit leidt tot een hoger resultaat.
In de belastingaangifte 2013 is een afwaardering op ons bezit van EUR 13,8 miljoen opgenomen.
Deze afwaardering was echter nog niet in de fiscale positie in de jaarrekening 2013 opgenomen.
Omdat dit fiscale verlies in 2014 wel wordt opgenomen, realiseren we een belastingbate (toename
actieve latentie) van EUR 3,1 miljoen. Daarnaast hebben we in 2014 overeenstemming bereikt met de
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fiscus over de afwikkeling van onze aangifte vennootschapsbelasting 2007 van één van onze
rechtsvoorgangers (SWW). We hebben onze positie in deze casus in de jaarrekening altijd voorzichtig
gewaardeerd. Met het compromis realiseren we een belastingbate van EUR 0,4 miljoen. Beide
belastingbaten waren niet voorzien in de begroting 2014.
Interest coverage ratio 2015-2024

Figuur 8: Verwachte ontwikkeling Interest coverage ratio
In voorgaande jaren hebben we onze ambities qua projectplannen naar beneden bijgesteld. De
belangrijkste redenen daarvoor lagen in de verhuurderheffing en economische omstandigheden. De
investeringen in onze kerntaak liggen nu vooral in de verbetering en verdere verduurzaming van onze
woningvoorraad.
In onze meerjarenprognose van 2015 tot en met 2024 hebben wij vooralsnog investeringen voor een
bedrag van bijna € 232 miljoen ingerekend. In bedrijfswaarde gemeten stijgt de waarde van onze
vastgoedportefeuille daarmee van € 0,6 naar krap € 0,8 miljard in 2024. 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 daarom per saldo af. Het verloop van de
Loan to Value laat dan ook een dalende lijn zien.
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Loan to Value 2015-2024

Figuur 9: Verwachte ontwikkeling Loan to value
Efficiencyratio
De efficiencyratio geeft inzicht in de mate waarin wij iedere ontvangen huur-euro besteden aan de
exploitatie en financiering van het vastgoed.

Figuur 10: Uitgaven per euro huur
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Bovenstaande diagram laat zien dat de belangrijkste uitschieters ten opzichte van 2013 zaten in de
sectorspecifieke heffingen, het onderhoud en de rentebaten en –lasten. We hebben veel meer aan
verhuurderheffing moeten besteden. Per saldo hebben we minder uitgegeven aan onderhoud en aan
rentelasten. Er resteerde 26% (2013: 28%) van de huurinkomsten, beschikbaar voor investeringen in
ons vastgoed en aflossingen van onze leningen.
Met de in 2014 ingezette organisatieverandering beogen we een verhoging van de toegevoegde
waarde voor onze klanten en stakeholders en een verbetering van de efficiency. We streven ernaar
om het percentage dat besteed wordt aan personeel en overige bedrijfslasten (in 2014 en 2013: 25%)
de komende jaren te verlagen.
Waarde vastgoed
De waarde van onze vastgoedportefeuille is in 2014 met € 16 miljoen afgenomen van € 727 naar
€ 711 miljoen. Dit betreft € 571 miljoen bedrijfswaarde sociaal vastgoed (in exploitatie, in ontwikkeling
en ten dienste van) (2013: € 597 miljoen) en € 140 miljoen marktwaarde in verhuurde staat van
vastgoedbeleggingen (in exploitatie, verkocht onder voorwaarden en in ontwikkeling) (2013: € 130
miljoen).
De mutaties betreffen investeringen (+ € 7,9 miljoen), verkopen (-/- € 10,5 miljoen),
beschikbaarstelling van leeg vastgoed voor verkopen (-/- € 7,7 miljoen) en afname van de waarde (-/€ 5,7 miljoen).
De belangrijkste reden voor het afnemen van de bedrijfswaarde is dat er in tegenstelling tot 2013 geen
inkomensafhankelijke huurverhoging is ingerekend. We willen de betaalbaarheid van onze woningen
voor onze primaire doelgroep zoveel mogelijk borgen. Daarnaast zijn er minder verkopen ingerekend
dan in 2013 en zijn de verkoopprijzen verlaagd ten opzichte van 2013.
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 2014 hebben we ruim € 37 miljoen van onze leningenportefeuille afgelost en € 20 miljoen aan
nieuwe leningen aangetrokken. Daarnaast is er per saldo in 2014 € 2 miljoen opgenomen op roll over
leningen met een variabele hoofdsom. De aflossingen bestonden voor € 35 miljoen uit reguliere
aflossingen en € 2,1 miljoen uit vervroegde aflossingen. De ontvangsten uit nieuwe leningen
bestonden volledig ( € 20 miljoen) uit leningen die al in 2011 en 2012 waren aangetrokken.
In het vierde kwartaal van 2014 hebben we de rekeningcourant-faciliteit bij onze huisbankier
beëindigd. We voorzien vanaf dat moment met behulp van kortlopende roll-over leningen met
variabele hoofdsom in de fluctuerende liquiditeitsbehoefte.
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 het initiatief genomen 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 (ons aandeel daarin bedraagt € 2,6 miljoen) en de
jaaromzet bedroeg € 1,8 miljoen. Het eigen vermogen, na resultaatverdeling, bedraagt ultimo 2014
€ 15,7 miljoen. Ons aandeel in vermogen van de CV ultimo 2014 (gestort kapitaal na
resultaatverdeling) is € 1,7 miljoen. In 2014 is net als in voorgaande jaren € 78.000 rente over het
gestorte kapitaal ontvangen. Het resultaat van de deelneming bedraagt € 1,6 miljoen negatief, primair
door een lagere waardering van het vastgoed (lagere opbrengsten en hogere kosten ingerekend). Wij
hebben ons aandeel daarin (door de waardering op lagere marktwaarde) ad. €167.000 ten laste van
het resultaat gebracht.
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GroenWest is commanditair vennoot en als zodanig betrokken bij de goedkeuring van begroting en
jaarrekening.
 CV De Witte Vrouwe – Aandeel GroenWest 0,00%
GroenWest heeft de deelneming in CV De Witte Vrouwe (7,14%) in 2014 verkocht. In 2003 heeft de
CV een pand aan de Wittevrouwensingel in Utrecht aangekocht. Het pand is verhuurd aan Stichting
Pension Singelzicht. Singelzicht biedt onderdak en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren.
Met de verkoop hebben we een resultaat van EUR 35.000 (ons aandeel in de waardestijging van het
vastgoed) gerealiseerd.
 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 2014 bedroeg de bijdrage aan de
Stichting Servicepunten € 125.000 (2013: € 126.000). 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 € 1,4 miljoen die de Bank Nederlandse
Gemeente heeft verstrekt aan de Stichting Dutch International Guarantees for Housing (DIGH). Dit
betreft sociale woningbouwprojecten in Nicaraqua, Roemenië en Armenië. Een nadere toelichting op
deze garantstelling en de waardering daarvan is opgenomen in de jaarrekening onder voorzieningen
(5.10.9) en niet uit de balans blijkende verplichtingen (5.10.12.2).
In 2014 was de garantiestelling effectief voor annuïtaire termijnen ter hoogte van EUR 125.000. Het
vastgoed van het project in Armenië is in 2014 gerealiseerd, met dien verstande dat de cash flow nog
niet op gang is gekomen. Daarom heeft DIGH de borgstelling van GroenWest voor deze lening
(restschuld ultimo 2014 € 687.000) ingeroepen. Wij hebben de annuïtaire verplichting van € 43.000 in
2014 voorgeschoten. Voorzichtigheidshalve hebben we deze vordering op nihil gewaardeerd.
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.
Op basis van de ingediende prognoses 2014 – 2018, de dVi 2013 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 van het CFV geen aanleiding tot het doen van interventies.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
In juni 2014 heeft het WSW de beoordeling van GroenWest afgerond. GroenWest voldoet aan de
eisen die het WSW stelt en is hiermee borgbaar bevonden. Er is een borgingsplafond afgegeven voor
de jaren 2014 – 2016, waarbij de uitbreiding van de leningenportefeuille in 2016 vooralsnog niet is
vrijgegeven.
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Samenvatting van prestaties afgezet tegen de doelstellingen
= gehaald
 = niet gehaald
Onderwerp

Doelstelling

Score

Financiële
continuïteit
Jaarstukken 2013

GroenWest voldoet aan de normen zoals vastgesteld in het
Financieel Kader.
De jaarstukken 2013 worden conform planning opgesteld en
bestuurlijk vastgesteld.




Tabel 12: Prestaties Scherper sturen

2.6

Bestuursverklaring

Het bestuur van GroenWest verklaart dat GroenWest in 2014 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, 26 mei 2015
Bestuur GroenWest

Mevrouw drs. K.L. Verdooren MBA
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3.

Verslag van de Ondernemingsraad

Voor de Ondernemingsraad was 2014 een bewogen en zwaar jaar. Er is veel gesproken en discussie
gevoerd over nut en noodzaak van de reorganisatie en gedwongen ontslagen. Net als het bestuur wil
de Ondernemingsraad dat de middelen van GroenWest zoveel mogelijk worden ingezet voor de
volkshuisvesting. Maar collega's gedwongen zien vertrekken is pijnlijk. Desondanks heeft de
Ondernemingsraad uiteindelijk positief geadviseerd over de voorgestelde plannen, om met elkaar te
kunnen werken aan de toekomst van een sterk GroenWest.
De Ondernemingsraad blijft de voortgang van de ontwikkelingen kritisch volgen. Er zijn afspraken
gemaakt met het bestuur over het monitoren van de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Naast de
‘feiten en cijfers’ heeft de OR ook oog voor de gevoelszaken, zoals hoe medewerkers alles ervaren en
hoe de sfeer is in het bedrijf. Deze punten zijn en blijven ook in 2015 onderwerp van gesprek met het
bestuur.
Naast de werkzaamheden rondom de reorganisatie, en de adviesaanvraag over het ‘Detailontwerp
GroenWest Organisatie-herinrichting’, is de OR ook advies gevraagd over:




Het koersdocument ‘GroenWest 2014-2018’
De gewijzigde Integriteitscode
De invulling van de vacatures bij de RvC

Op al deze aanvragen heeft de OR een positief advies gegeven.
Gedurende het jaar heeft de OR ook diverse instemmingsverzoeken ontvangen van het bestuur,
conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Na uitvoerig overleg is ingestemd met alle
verzoeken:






Het agressieprotocol
Het beoordelingssysteem
Het instellen van de bereikbaarheidsdienst
De klokkenluiderregeling
Vaststelling verplichte vrije dagen 2015

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











Vacatures en inhuur
Interne communicatie
Begroting en jaarverslag
Het Arbojaarplan
Het persoonlijk loopbaanbudget
De health check
Het medewerkertevredenheidsonderzoek
Het informatiebeleidsplan 2014-2017
De werkkostenregeling
De evaluatie pilot huurincasso en servicelijn

Deelname aan het regionaal kennisnetwerk
De Ondernemingsraad heeft in het verslagjaar opnieuw deelgenomen aan het regionaal
kennisnetwerk voor ondernemingsraden binnen woningcorporaties. Doel van dit netwerk is het delen
van kennis, het leren van elkaars ervaringen, het bespreken van nieuwe onderwerpen en (waar nodig)
het gezamenlijk volgen van trainingen.
Contact met Raad van Commissarissen en achterban
Naast de eigen overleggen en de reguliere overleggen met het bestuur, heeft de Ondernemingsraad
ook diverse keren overleg gevoerd met een delegatie van de Raad. Verder is er regelmatig contact
geweest met de achterban via informatiebijeenkomsten, achterbanraadplegingen en nieuwsbrieven.
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4.

Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij
GroenWest. Ook staat de Raad als sparringpartner het bestuur met advies terzijde en is werkgever
van het bestuur. In 2014 heeft de Raad in het bijzonder aandacht besteed aan de reorganisatie van
GroenWest. Zo adviseerde de Raad over de inrichting van de organisatiestructuur en het
veranderingsproces. In de zomer van 2014 is een visitatie uitgevoerd waarbij ook gekeken is naar het
functioneren van het toezicht. Uit het rapport blijkt dat het interne toezicht op orde is.
Samenstelling
De Raad van Commissarissen is pluriform samengesteld en bestaat uit leden met specifieke
deskundigheid op terreinen als volkshuisvesting, financiën en bedrijfseconomie, vastgoedontwikkeling,
en management en organisatie. Naast hun specifieke deskundigheid zijn de leden op alle terreinen
voldoende deskundig om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen.
In 2014 bestond de Raad uit zeven personen die zijn benoemd aan de hand van een schriftelijke
profielschets. Het profiel waarin omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw van de Raad zijn
opgenomen, is medio 2014 aangevuld met een specifiek financieel-economisch functieprofiel. Dit in
verband met de werving van een nieuwe commissaris.
Leden van de Raad worden in beginsel benoemd voor een periode van vier jaar met een (eenmalige)
mogelijkheid tot herbenoeming. In 2014 is echter geconstateerd dat de benoemingstermijn van vier
RvC-leden (mevrouw Brekelmans en de heren Wijbrandi, Moesbergen en De Haas) onbedoeld met
een jaar is ingekort (zeven in plaats van acht jaar). Op grond van de ten tijde van de herbenoeming
van de betreffende commissarissen (eerste helft 2012) vigerende Statuten bedroeg de periode van
herbenoeming slechts 3 jaar. Als gevolg daarvan zouden binnen een tijdsbestek van slechts een half
jaar 4 leden de RvC verlaten. Omdat dit in verband met de continuïteit van de RvC ongewenst werd
geacht, is besloten een kleine wijziging in de Statuten aan te brengen, waardoor het mogelijk werd om
de benoemingstermijn van de betreffende commissarissen te verlengen conform de zittingstermijnen
van de Governancecode en de huidige statuten. De heren Wijbrandi en Moesbergen zijn na deze
statutenwijziging per 1 januari 2015 voor één jaar herbenoemd. Mevrouw Brekelmans is eind 2014
afgetreden in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie. Mevrouw I.L. Bergsma is per 1
november 2014 herbenoemd voor een periode van vier jaar. Voorafgaand aan de herbenoemingen
hebben de Ondernemingsraad en de huurdersvereniging positief advies uitgebracht.
Per 1 januari 2015 is mevrouw Frijters benoemd tot lid. De werving heeft plaatsgevonden op basis van
het aangepaste functieprofiel voor RvC-leden van GroenWest. De selectiecommissie bestond uit
mevrouw Bergsma en de heer Moesbergen. De commissie heeft specifiek geselecteerd op kandidaten
met een financieel-economische achtergrond, die de functie zouden kunnen vervullen van voorzitter
van de auditcommissie. Gezien de samenstelling van de Raad ging de voorkeur uit naar een
vrouwelijke kandidaat. Voorafgaand aan de benoeming van mevrouw Frijters hebben de
Ondernemingsraad en HV Weidelanden een (positief) advies uitgebracht. De directeur-bestuurder
heeft advies gegeven bij de selectie.
Gedurende heel 2014 heeft de Raad een trainee, die de Leergang Aankomend Commissaris van de
VTW volgt, in de gelegenheid gesteld haar vergaderingen bij te wonen.
Samenstelling Raad van Commissarissen Stichting GroenWest, per 31 december 2014
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
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Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H, geboren op 2 juni 1956
Functie
Voorzitter
Commissie / expertise
Remuneratiecommissie
Benoemd
1 november 2010, herbenoemd 1 november 2014
Aftredend per
1 november 2018 (niet benoembaar)
Functie dagelijks leven
Bestuurder Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland tot en met juni2014
Relevante nevenfuncties
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
Afgetreden per
21 mei 2015
Functie dagelijks leven
Zelfstandig adviseur / interim-manager
Statutair directeur Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V.
Relevante nevenfuncties Voorzitter Raad van Commissarissen SSW in De Bilt
Lid Raad van Commissarissen Woonbron Rotterdam
Visitator Raeflex (t/m september 2014)

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
Afgetreden per
1 januari 2015
Functie dagelijks leven
Tot juli 2014 Afdelingsdirecteur Rabobank Nederland, management
consultant. Vanaf juli 2014 Directeur Particulieren en Private Banking
Rabobank IJmond.
Relevante nevenfuncties Voorzitter financiële commissie VTW, Bestuurslid en penningmeester
van Stichting Cinekid en Stichting Vrienden van Cinekid.
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, herbenoemd 1 januari 2015
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. 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, herbenoemd 1 januari
2015
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
Auditcommissie / Vastgoed
Benoemd
2 april 2013
Aftredend per
2 april 2017 (herbenoembaar)
Functie dagelijks leven
Eigenaar en oprichter DijkRaad (vastgoedspecialist op het gebied van
onafhankelijke consultancy in vastgoed)
Relevante nevenfuncties Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Woonstichting SSW in De
Bilt
Lid van het Investment Committee van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D)
Member van de Royal Institution of Chartered Surveyors.
Tabel 13: Toelichting op samenstelling Raad van Commissarissen
Onafhankelijkheid van de Raad geborgd
Leden van de Raad zijn onafhankelijk conform de criteria van de Governancecode (bepaling III.22).
Tijdens de zelfevaluatiebijeenkomst van de Raad op 15 oktober 2014 is dit onderwerp expliciet aan de
orde geweest en zijn hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad besproken.
De heer Moesbergen is president-commissaris van Ferm Werk N.V., een vennootschap die tevens
werkzaamheden uitvoert voor GroenWest. Van enige belangenverstrengeling is in 2014 geen sprake
geweest.
De heren De Haas en Dijkstra waren in 2014 beide commissaris bij Woonstichting SSW uit De Bilt.
Volgens de statuten van GroenWest omvat het werkgebied van GroenWest ook gemeente De Bilt.
Formeel is er daardoor sprake van een afwijking ten opzichte van de onafhankelijkheidscriteria zoals
benoemd in de Governancecode. Aangezien GroenWest echter in gemeente De Bilt geen activiteiten
heeft ontplooid, noch van plan is deze daar te ontplooien, beschouwt de Raad deze leden in materiële
zin als onafhankelijk.
In mei 2015 heeft de heer De Haas een betrekking als interim-bestuurder bij een woningcorporatie in
de naaste omgeving van GroenWest aanvaard. Om de (schijn van) mogelijke belangenverstrengeling
te vermijden is hij per 21 mei 2015 teruggetreden als commissaris van GroenWest. Op het moment
van het opmaken van het jaarverslag was de functie van vicevoorzitter daarom binnen de Raad niet
belegd.
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Honorering van de Raad
De Raad heeft de honorering voor de voorzitter vastgesteld op € 12.525. Voor de overige leden is de
honorering vastgesteld op € 8.350 per lid. De honorering past binnen de Honoreringscode
commissarissen van de VTW zoals ook opgenomen in de Aedes Governancecode Woningcorporaties
en de Wet Normering Topinkomens.
Naam

Functie

I.L. Bergsma MBA-H

Voorzitter

R.B. de Haas

Honorering
(ex. BTW)

Belaste
onkosten
vergoeding

Totaal

€ 12.525

€0

€ 12.525

Vicevoorzitter

€ 8.350

€0

€ 8.350

ing. I.P.G.M. Brekelmans

Lid

€ 8.350

€0

€ 8.350

H. Moesbergen AA

Lid

€ 8.350

€0

€ 8.350

J.J. van Oosten

Lid

€ 8.350

€0

€ 8.350

drs. J.B. Wijbrandi

Lid

€ 8.350

€0

€ 8.350

E.A. Dijkstra MRE MRICS

Lid

€ 8.350

€0

€ 8.350

€ 62.625

€0

€ 62.625

Totaal
Tabel 14: Honorering Raad van Commissarissen

De trainee is in 2014 een stagevergoeding toegekend van € 4.000.
Vergaderingen
In het verslagjaar heeft de Raad zes keer vergaderd. Daarnaast zijn er enkele bijzondere of
themabijeenkomsten geweest, waaronder de zelfevaluatie, een bijeenkomst in het kader van de
Herzieningswet en een bijeenkomst met als thema de reorganisatie. De voorzitter en vicevoorzitter
hebben in overleg met de directeur-bestuurder de agenda vastgesteld. De directeur-bestuurder en de
bestuurssecretaris hebben de reguliere vergaderingen bijgewoond. De belangrijkste onderwerpen
tijdens de (reguliere) vergaderingen waren:










Interne zaken
De herbenoeming van mevrouw Bergsma en de heren Moesbergen en Wijbrandi, de selectie en
benoeming van mevrouw Frijters, de selectie van het visitatiebureau, het remuneratierapport, de
functieomschrijving van de bedrijfscontroller, de statutenwijziging, de aanpassing van het
Reglement Raad van Commissarissen, de reorganisatie, de evaluatiebijeenkomst van de Raad
van Commissarissen, het Integriteitsbeleid en de Klokkenluidersregeling, de permanente educatie
voor de commissarissen, de evaluatie van de accountant en de selectie van de accountant voor
de periode 2015-2016.
Verslaglegging
Goedkeuring jaarverslag 2013 inclusief de accountantsrapportage en controleverklaring en
decharge aan de directeur-bestuurder, beoordeling financiële positie door het CFV en de
borgstellingsverklaring van het WSW, de kwartaalrapportages, het jaarverslag
Geschillencommissie, de rapportages van de bedrijfscontroller, de managementletter van de
accountant en het visitatierapport.
Gesprek met de bedrijfscontroller
In 2014 heeft de Raad een overleg gehad met de bedrijfscontroller buiten aanwezigheid van de
directeur-bestuurder met als belangrijkste gespreksthema de kwaliteit van de
informatievoorziening aan de RvC.
Beleid
Goedkeuring begroting 2015 en meerjarenprognose 2015-2024, goedkeuring
Informatiebeleidsplan, goedkeuring Ondernemingsplan 2014–2018 en Uitvoeringsprogramma, het
detailontwerp van de nieuwe organisatie, statutenwijziging artikel 15, Treasury Jaarplan 2014,
goedkeuring aangepast Treasury Statuut en het Activiteitenplan 2015.
Informatievoorziening
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. Verder is de Raad geïnformeerd via beleidsstukken en commentaren van Aedes en de
Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties. Ook beleidsstukken, informatie en
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commentaren van deskundigen op het gebied van volkshuisvesting hebben voorzien in de
informatiebehoefte van de Raad.
Goedkeuring
De Raad van Commissarissen heeft daarnaast haar goedkeuring verleend aan de volgende
bestuursbesluiten:
 Investering complex Hogewerf te Linschoten
 Bod op aankoop bezit Vestia (N.B. aankoop is niet doorgegaan)
 Definitiefase Futenlaan Vinkeveen
 Definitiefase Talmalanen Woerden
 Definitiefase Prins Bernhardlaan Mijdrecht
 Definitiefase De Ness Linschoten
 Definitiefase Gosewijn van Aemstelstraat Mijdrecht
 Definitiefase Van Boeijenlaan Woerden
 Voorgenomen besluiten in het kader van Informatiebeleidsplan
 Opdracht tot het uitvoeren van een frauderisicoscan
 Wijziging van de Statuten van GroenWest

Vergaderingen van de commissies
De Raad werkt met de volgende commissies:






Remuneratiecommissie
In 2014 bestond de Remuneratiecommissie uit mevrouw Bergsma en de heer De Haas. De
commissie heeft de besluitvorming van de Raad over de beoordeling en de beloning van het
bestuur voorbereid, alsmede andere hieraan gerelateerde onderwerpen. Daarnaast is gesproken
over de organisatieontwikkeling, het functioneren van de directeur-bestuurder, de profielschets
voor leden van de Raad, de sollicitatieprocedure voor een nieuwe commissaris, het
opleidingsbeleid van de Raad en de voorbereiding van de zelfevaluatie.
Auditcommissie
De Auditcommissie bestond in 2014 uit mevrouw Brekelmans (voorzitter) en de heer Moesbergen.
Vanaf november maakt ook de heer Dijkstra deel uit van de Auditcommissie. Mevrouw Frijters
neemt sinds november deel aan de vergaderingen, vooruitlopend op haar benoeming tot
commissaris. De commissie is zesmaal bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen waren:
kwartaalrapportages, evaluatie Treasury Jaarplan 2013, Treasury Jaarplan 2014, risicoinventarisatie, stand van zaken volmacht WSW, accountantsverslag 2013 en bevindingen IT-audit,
jaarstukken 2013, intern controleplan 2014, begrotingsaanpassing, brief WSW-verklaring in
verband met gewijzigde wetgeving, governancekalender, functiebeschrijving bedrijfscontroller,
evaluatie accountant, selectieprocedure accountant, aangepast Treasury Statuut, rapportages
controleplan 2013 en 2014, Activiteitenplan 2015, begroting 2015 en meerjarenprognose,
evaluatie huisbankier, managementletter accountant en Treasury Jaarplan 2015.
Stakeholderscommissie
De commissie bestond in 2014 uit de heren Wijbrandi en Van Oosten en is binnen de Raad
aanspreekpunt voor HV Weidelanden en de Ondernemingsraad en voert overleg met beiden.
In 2014 is de commissie driemaal aanwezig geweest bij een vergadering (met een delegatie) van
HV Weidelanden. Belangrijkste onderwerpen waren: Jaarverslag en reglement
Geschillencommissie, huurverhoging 2014, visie op dienstverlening, begroting 2014,
samenwerkingsovereenkomst en de reorganisatie. In november heeft de commissie gesproken
met HV Weidelanden over het functioneren van de directeur-bestuurder. Ook is viermaal overleg
gevoerd met de Ondernemingsraad. Belangrijkste onderwerpen waren de reorganisatie, de relatie
met de directeur-bestuurder en het management, de (ontwikkeling van de) bedrijfscultuur van
GroenWest, de herbenoeming van drie RvC-leden en de benoeming van een nieuw RvC-lid.

Goede relatie met de externe accountant
In 2014 hebben het bestuur en de Raad afzonderlijk de samenwerking met de externe accountant
geëvalueerd. De belangrijkste aandachtspunten voor de Raad waren:


De contacten vanuit de Raad en de Auditcommissie met de accountant en de manier waarop de
accountant zijn verhaal bij de Auditcommissie en de Raad als geheel doet, zijn van goed niveau.
De accountant is duidelijk in het overbrengen van zijn boodschap.
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Voor de Raad is de onduidelijkheid met betrekking tot de noodzakelijkheid van een aantal (PM-)
posten een belangrijk aandachtspunt. Zij vindt het ongewenst dat hierover achteraf discussie is.
 Een ander verbeterpunt is de door de Raad gewenste toepassing van het nieuwe model
accountantsverklaring.
Deze aandachtspunten zijn gedeeld met de externe accountant.
In het najaar heeft de Raad na een selectieprocedure de relatie met de huidige accountant voor de
komende twee jaar gecontinueerd.
Deskundigheid en permanente educatie
Leden van de Raad hebben in 2014, individueel of gezamenlijk, bijeenkomsten bezocht van de
Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en het Centraal Fonds voor de
Volkshuisvesting (CFV), waaronder masterclass Zorgvastgoed, masterclass Relatie met de
accountant, masterclass Werkgeverstaken, seminar Toezicht op betaalbaarheid en efficiency en een
ledenbijeenkomst over de Novelle van Minister Blok en de Herzieningswet. Ook zijn diverse
ledenvergaderingen van de VTW bijgewoond. Een lid heeft deelgenomen aan de cursus Actualiteiten
Woningcorporaties van de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants.
Tevens heeft de Raad de discussies in de landelijke politiek gevolgd over maatregelen en
ontwikkelingen ten aanzien van de volkshuisvesting en woningcorporaties en de parlementaire
enquête woningcorporaties. Tijdens de zelfevaluatie is gesproken over de permanente educatie van
de commissarissen. In december is voor de hele Raad een themasessie gehouden met als
onderwerpen de beoordelingssystematiek van het WSW en de (gevolgen van de) Herzieningswet.
Het eigen functioneren van de Raad
Op 15 oktober 2014 heeft de zelfevaluatie van de Raad plaatsgevonden onder begeleiding van een
extern bureau (Governance Support). Deze evaluatie heeft plaatsgevonden zonder aanwezigheid van
de directeur-bestuurder. Wel heeft de Raad van tevoren input gevraagd aan de directeur-bestuurder
voor haar zelfevaluatie en is daarop een terugkoppeling gegeven. Tijdens de evaluatie is gesproken
over het functioneren van de Raad als geheel en het functioneren van de Auditcommissie, de rol van
de Remuneratiecommissie en de contacten met HV Weidelanden en de Ondernemingsraad. Ook is
gesproken over de kracht van de Raad, aandacht voor strategie en volkshuisvestelijke vraagstukken,
rapportages aan de Raad, de beoordeling van de bestuurder, het voorzitterschap en de samenstelling
van de Raad en zijn afspraken gemaakt m.b.t. permanente educatie van de leden van de Raad.
Belangrijkste aandachts- en verbeterpunten uit bovengenoemde evaluatie zijn:
 Actievere rol van de Raad bij bepaling van agenda en onderwerpen van haar vergaderingen,
met aandacht voor strategische onderwerpen
 Actief gesprek met de bestuurder over concretiseren van de Koers 2014-2018
 Continue aandacht voor (gewenste) breedte en diepte van de verstrekte informatie
 Verhoging van de kwaliteit van de beoordeling van de bestuurder
 Samenstelling van de Raad ná 2015
In dialoog met belanghebbenden
Op 18 november 2014 heeft GroenWest een belanghebbendenbijeenkomst georganiseerd. De Raad
was bij deze bijeenkomst vertegenwoordigd met drie leden. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst
was het bespreken van de ontwikkelingen in de sector (o.m. parlementaire enquêtewoningcorporaties
inclusief aanbevelingen, de consequenties van de Herzieningswet en de wijzigingen in de zorg), de
uitkomsten van de visitatie van GroenWest en het Ondernemingsplan. Door een directe ontmoeting
met diverse stakeholders heeft de Raad een goed beeld gekregen van wat er speelt bij de gemeenten
en andere belanghebbenden op volkshuisvestelijk gebied.
Integriteitsonderzoek
In april 2015 is een anonieme brief ontvangen met daarin een aantal meldingen van mogelijk nietinteger handelen. De bestuurder heeft hierop aan een onafhankelijk extern bureau opdracht gegeven
tot een onderzoek. De RvC is betrokken geweest bij de opdrachtformulering en geïnformeerd over de
resultaten. Conclusie van dit onderzoek is dat geen van de meldingen houdbaar is.
Honorering en functioneren directeur-bestuurder
De beloning van de directeur-bestuurder is conform de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders
Woningcorporaties en de Wet Normering Topinkomens. Aan de directeur-bestuurder zijn geen
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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.
De Selectie- en Remuneratiecommissie heeft, mede op basis van input van de Ondernemingsraad,
het Management Team en het bestuur van HV Weidelanden, op 14 januari 2015 een
beoordelingsgesprek gevoerd met de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen is tevreden
over het functioneren van de bestuurder in 2014. Er is een aantal belangrijke prestaties geleverd,
zoals het vaststellen van het Ondernemingsplan en het uitvoeren van de reorganisatie. De RvC is de
bestuurder erkentelijk voor haar inzet, wijze van (samen)werken en oog voor belangen van
verschillende actoren.
Gegevens van het bestuur
Het bestuur van GroenWest bestond op 31 december 2014 uit één persoon, Mevrouw K. Verdooren.
In 2014 was de honorering, volgens de definities van de WNT, als volgt:
Drs. K.L. (Karin) Verdooren, geboren 19 oktober 1962
Functie
Directeur-bestuurder
Benoemd
1 december 2012 voor 4 jaar tot 30 november 2016
Bezoldiging
€ 125.000 vast inkomen
€
4.537 loon in natura (auto) minus eigen bijdrage
€
422 vrijwillige sociale verzekeringspremies
€ 28.896 pensioenlasten werkgever
Nevenfuncties
Lid dagelijks bestuur van Stichting Woonruimteverdeling Utrecht
Lid Raad van Toezicht van Stichting Servicepunten Wonen, Welzijn
Zorg De Ronde Venen
Lid landelijk taskforce woonoverlast
Tabel 15: Honorering Directeur-Bestuurder
Toepassing Wet Normering Topinkomens
Voor de toepassing van de Wet Normering Topinkomens is van belang te bepalen welke
functionarissen binnen GroenWest als zodanig kunnen worden gekwalificeerd. Dit zijn bij GroenWest
de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen. De honorering van deze
functionarissen valt, zoals in de tabellen hierboven weergegeven, binnen de grenzen van de WNT. Bij
geen van de functionarissen kwam de honorering in 2014 uit boven de in de WNT gestelde grenzen.
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5.

Jaarrekening
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5.1

Balans

(voor resultaatbestemming)
Actief

Ref.

I Immateriële vaste activa
Licenties

5.10.1

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

5.10.2

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

5.10.3

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

5.10.4

Som der vaste activa

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

31-12-2013
* €1000

197
197

296
296

564.671
2.295
3.972
570.938

590.187
1.845
4.551
596.583

82.599
56.797
553
139.949

71.511
57.519
1.300
130.330

1.756
5.912
98
0
7.767

2.073
1.548
3
204
3.828

718.851

731.037

11.823
65
11.887

10.814
75
10.889

-

-

326
1
151
575
1.053

221
3
1.930
269
1.327
3.750

1.679

2.445

733.469

748.121

5.10.5

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

5.10.6

IV Liquide middelen
Liquide middelen

5.10.7
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Ref.
Passief
Eigen vermogen
Overige reserves
Resultaat boekjaar

5.10.8

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

5.10.9

Langlopende schulden
5.10.10
Leningen kredietinstellingen
Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

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

Jaarverslag 2014

31-12-2014
* €1000

31-12-2013
* €1000

296.961
10.085
307.046

333.187
-43.835
289.352

13.628
4.431
231
396
210
800
19.696

22.110
11.258
256
394
69
34.087

303.241
58.390
361.631

315.319
59.405
374.724

32.007
0
1.116
1.138
1.077
9.758
45.096

35.010
19
2.094
527
308
12.000
49.958

733.469

748.121
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5.2

Winst-en-verliesrekening
2014
* €1000

Ref.
Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Geactiveerde productie eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten

5.11.1
5.11.3
5.11.4
0

71.489
1.418
422
789
1.184

2013
* €1000
67.963
1.595
357
1.344
781

75.303
Bedrijfslasten
Bedrijfslasten
Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa en
vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen (im-)materiële vaste activa
en vastgoedportefeuille
Erfpacht
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Overige bedrijfslasten

5.11.6

23.278

26.196

5.11.7

-10.365
7
8.014
1.021
1.237
13.050
521
1.415
20.446

35.850
7
6.542
891
1.229
14.893
499
1.595
13.454

5.11.8
5.11.8
5.11.8
5.11.9
5.11.10
5.11.11
5.11.12

Bedrijfsresultaat
Niet-gereal. waardeverander. vastgoedportefeuille
Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen financiële vaste activa
Opbrengsten financiële vaste activa
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

5.11.13
5.11.14

101.156
-29.116

3.671

-3.315
2.981
416
160
-14.660

-14.498
5.852
5.11.15
5.11.16

Resultaat gewone bedrijfsuitoefen. na belastingen
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58.624
16.679

-984
115
399
-14.029

Resultaat gewone bedrijfsuitoefen. voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat deelnemingen

72.040
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4.364
-131

-11.103
-43.534
-429
128

4.233
10.085

-301
-43.835

5.3

Kasstroomoverzicht
2014
* €1000

(directe methode)
Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten van huurders
Ontvangsten van subsidiegevers
Ontvangsten overig

73.239
221
1.186

2013
* €1000
69.382
433
748

74.646
Betalingen aan werknemers
Betalingen aan leveranciers onderhoud
Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten
Betalingen sectorspecifieke heffingen
Betalingen overig

-9.303
-13.197
-4.168
-9.838
-7.069

70.563
-9.307
-15.012
-4.156
-2.901
-7.291

-43.575
31.071

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Betaalde/ontvangen vennootschapsbelasting

421
-14.373
1.930

-38.667
31.896
202
-14.858
0

-12.022
19.049

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Investeringen in vastgoedbeleggingen
Desinvesteringen materiële vaste activa
Desinvesteringen vastgoedbeleggingen
Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-18.505
-2.506
14.927
2.875
-149
186
-1

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden (nieuwe
leningen)
Terugkoop woongelegenheden V.o.V.
Aflossing langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename (afname) geldmiddelen in boekjaar

22.000
-1.560
-37.082

-14.656
17.240

-31.084
-6.093
7.327
3.501
0
1.663
0
-3.173

-24.686

45.000
-2.938
-40.421
-16.642
-766

1.641
-5.805

De toename (afname) van de geldmiddelen in boekjaar is als volgt te specificeren:

Stand per 1 januari 2014
Mutaties boekjaar
Stand per 31 december 2014
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2014

2013

2.445
-766
1.679

8.250
-5.805
2.445

5.4

Algemene toelichting

5.4.1

Activiteiten

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. 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 vanuit de vestigingsplaats Woerden.
5.4.2

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.
5.4.3

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De bedragen in deze jaarrekening zijn x € 1.000.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
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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5.5

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

5.5.1

Algemeen

5.5.1.1 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
het voorgaande jaar met uitzondering van de toegepaste stelselwijziging zoals in 5.5.1.2 is vermeld.
5.5.1.2 Stelselwijziging
Met ingang van 2014 wordt het kasstroomoverzicht opgemaakt volgens de directe methode. Hiermee
sluiten we aan op de ontwikkelingen in de sector en het toezicht daarop. Het kasstroomoverzicht op
basis van de directe methode geeft beter inzicht in de feitelijke kasstromen.
5.5.1.3 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.
5.5.2 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.
5.5.3

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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5.5.4

Materiële vaste activa

5.5.4.1 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 2014 bedraagt deze grens € 699,48 (2013: € 681,02).
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.
Het beleid van GroenWest is er primair op gericht de sociale vastgoedportefeuille aan te houden voor
de sociale doelgroep. Slechts voor een deel van het sociale vastgoed vindt optimalisatie van het
financiële rendement plaats. Daarmee kwalificeert GroenWest zich als vastgoedbeheerder en is de
laagste van de vervangingswaarde en de bedrijfswaarde de basis voor de invulling van de actuele
waarde.
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 omdat 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.
5.5.4.2 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.
5.5.4.3 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 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 ingebruikname.
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5.5.5

Vastgoedbeleggingen

Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (of een deel daarvan) dat wordt aangehouden om
huuropbrengsten of een waardestijging, of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen worden
geclassificeerd als ‘vastgoedbeleggingen in exploitatie’ indien ze beschikbaar zijn voor verhuur.
5.5.5.1 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.
5.5.5.2 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 het ongerealiseerde deel van het vermogen gemuteerd. Het
ongerealiseerde vermogen betreft het positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische
kostprijs van het vastgoed.
5.5.5.3 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 het ongerealiseerde
deel van het vermogen gemuteerd. Het ongerealiseerde vermogen betreft het positieve verschil
tussen de actuele waarde en de historische kostprijs van het vastgoed.
5.5.5.4 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.
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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
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 2014 opgeleverde objecten en van de
verhouding tussen de stichtingskosten en de WOZ-waarde van 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
5.5.6

Financiële vaste activa

5.5.6.1 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 Uithof en Woningnet).
5.5.6.2 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 daarom op nihil gewaardeerd.
5.5.6.3 Leningen u/g
De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van het verstrekte bedrag,
gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs
waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele bijzondere waardevermindering.
5.5.6.4 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.
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5.5.7

Voorraden

5.5.7.1 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.
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.
5.5.7.2 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.
5.5.7.3 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.
5.5.7.4 Voorraad Grond
De voorraad grond is gewaardeerd tegen de taxatiewaarde.
5.5.7.5 Voorraden onderhoudsmaterialen
De voorraad onderhoudsmaterialen is gewaardeerd op basis van een vaste verrekenprijs.
5.5.8

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 geschat 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.
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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.
5.5.9

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
aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
5.5.9.1 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.
5.5.9.2 Overige vorderingen
Waardering geschiedt tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid.
5.5.9.3 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.
5.5.10 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. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
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.
5.5.10.1
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.
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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 daarom op nihil gewaardeerd.
5.5.10.2
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.
5.5.10.3
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.
5.5.10.4
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 evenals 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.
5.5.10.5
Voorziening loopbaanontwikkeling
Conform de gemaakte 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.
5.5.10.6
Voorziening reorganisatie
Als gevolg van de reorganisatie 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.
5.5.10.7
Voorziening garantstelling
GroenWest heeft zich garant gesteld voor leningen die door Dutch International Guarantees for
Housing (DIGH) aan buitenlandse woningcorporaties zijn verstrekt. Indien als gevolg van deze
garantstelling een uitgaande kasstroom wordt verwacht, wordt daarvoor een voorziening getroffen.
5.5.11 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.
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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.
5.5.12 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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5.6

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

5.6.1

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.
5.6.1.1 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.
5.6.1.2 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 vooral 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.
5.6.2

Bedrijfsopbrengsten

5.6.2.1 Huren
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar
2014 bedroeg dit 2% plus 2% plus een inkomensafhankelijke huurverhoging.
5.6.2.2 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.
5.6.2.3 Netto verkoopresultaat vastgoed portefeuille
De post netto verkoopresultaat 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.
5.6.2.4 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.
5.6.3

Bedrijfslasten

5.6.3.1 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
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afwijkende levensduur van de component ten opzichte van de opstal) meer dan 10% afwijkt van de
situatie dat geen component zou zijn onderkend.
5.6.3.2 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.
5.6.3.3 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.
5.6.3.4 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.
5.6.3.5 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.
5.6.3.6 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.
5.6.3.7 Lasten servicecontracten
De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in
het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.
5.6.3.8 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
5.6.4 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.
5.6.5 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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5.6.6 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 tijdelijke 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.
5.6.7 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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5.7

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.
5.7.1

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.
5.7.2

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.
5.7.3

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 het betreffende boekjaar 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 het huidige boekjaar en voorgaande jaren nog wijzigingen
ondergaan.
5.8

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 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). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek
van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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5.9

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. Hierbij 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 ervan tot een positie van de totale leningen-/beleggingsportefeuille
leidt die 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 (vooral 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 basisrenteleningen. Deze kennen een vaste basisrente voor de gehele looptijd en een
opslagpercentage voor een kortere looptijd. In lijn met het WSW willen wij het renterisico jaarlijks
maximeren op 15% van het vreemd vermogen 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; en
 leningen met een variabele rente zonder cap.
Het renterisico van de leningenportefeuille ultimo 2014 kent het volgende verloop.

De zwarte lijn geeft het renterisico weer volgens de WSW-methodiek. Deze blijft gedurende alle jaren
onder de norm van het WSW (rode lijn). In de jaren 2018 en 2019 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.

Jaarverslag 2014

Pagina 57 van 99

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. Aangezien GroenWest de kredietfaciliteit in 2014 bij
onze huisbank heeft opgezegd wordt 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.

Het bedrijfseconomisch renterisico inclusief investeringen overschrijdt in 2016 de norm van 15% van
de leningenportefeuille. Dit percentage bedraagt in 2016 naar verwachting 19,6%. Dit komt voort uit
het hoge niveau van investeringen dat in de meerjarenprognose in 2016 is ingerekend. Er liggen nog
geen harde verplichtingen onder alle projectinvesteringen in 2016. Zodra er verplichtingen aangegaan
worden op de projectinvesteringen, wordt het risico hard en is ingrijpen vereist. In 2015 is het
renterisico maximaal 8,75%. 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.
Kredietrisico/Liquiditeitsrisico
GroenWest bankiert voornamelijk bij de Rabobank. GroenWest heeft de kredietfaciliteit, waarover zij
beschikte in november 2014 stopgezet. De behoefte aan financiering op de korte termijn wordt nu
ingevuld door gebruik te maken van ‘roll-over–leningen’ met variabele hoofdsommen onder borging
van het WSW. 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”.
Daarnaast maken we gebruik van basisrenteleningen. Dit zijn leningen met een vaste basisrente voor
de gehele looptijd van de lening met een variabele renteopslag voor een beperkt deel van de looptijd
van de lening. In de basisrenteleningen is een embedded derivaat opgenomen. Aangezien de voor de
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gehele looptijd van de lening overeengekomen basisrente en de variabele kredietopslag onlosmakelijk
aan de lening zijn verbonden hoeft het embedded derivaat niet afgescheiden te worden van de lening.
In de overige leningen in de portefeuille zijn geen embedded derivaten opgenomen.
Tot slot wordt gebruik gemaakt van leningcontracten die een stortingsdatum in de toekomst hebben.
Dit laatste instrument wordt vooral ingezet indien de toekomstige financieringsbehoefte zeker is en
binnen de meerjarenprognose er passende rentetarieven afgesloten kunnen worden. In 2014 zijn alle
swaps onveranderd gekoppeld aan een roll-over-lening en er zijn geen nieuwe derivaten-contracten
afgesloten; wel is de cap bij de BNG op 5 mei 2014 afgelopen.
In 2014 zijn resterende toezicht belemmerende bepalingen in bestaande contracten aangepast.
Daarmee voldoen de financiële instrumenten die GroenWest in portefeuille heeft, aan de voorwaarden
van ons treasury-statuut en van de toezichthouder (CFV).
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 gehedgte 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.
Tegenpartij
Roll-over en derivaten:
BNG, payerswap
BNG roll-over
Marktwaarde payerswap
BNG, payerswap
BNG roll-over
Marktwaarde payerswap
Rabobank, payerswap
NWB, roll-over
Marktwaarde payerswap
BNG, payerswap
BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap
BNG, payerswap
BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap
Rabobank, payerswap
NWB, roll-over
Marktwaarde payerswap
Rabobank, payerswap
BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap
BNG, payerswap
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Ingangsdatum

Einddatum

Rentebasis

02-04-2009
02-12-2013

02-04-2019
02-04-2019

4.469%
EUR 3M+0.36%

16-03-2009
02-12-2010

02-03-2018
02-03-2018

4.38%
EUR 3M+0,35%

01-06-2007
01-06-2007

01-06-2016
01-06-2016

3.56%
EUR 6M+0.005%

02-01-2009
02-07-2012

02-01-2019
02-01-2019

4.0675%
EUR 3M+0,50%

01-10-2010
03-01-2011

01-10-2030
01-10-2030

4.445%
EUR 3M+0.43%

03-02-2010
03-09-2010

05-02-2018
05-02-2018

4.788%
EUR 3M+0.34%

01-02-2013
01-02-2013

01-02-2021
01-02-2021

3.78%
EUR 6M+0,38%

05-11-2009

05-11-2018

4.469%
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Bedrag
5.000
5.000
-/-904
5.000
5.000
-/- 672
4.000
4.000
-/-192
5.000
5.000
-/- 775
5.000
5.000
-/- 2.404
5.000
5.000
-/-724
10.000
10.000
-/- 2.024
5.000

Tegenpartij

Ingangsdatum

Einddatum

Rentebasis

Bedrag

BNG, roll-over
Marktwaarde payerswap
Caps zonder onderliggende
waarde

05-06-2012

05-11-2018

EUR 3M+0,31%

5.000
-/-823

Artesia
CAP-rate
Marktwaarde CAP
Rabobank
CAP-rate
Marktwaarde CAP

02-09-2005

02-09-2015

EUR 3M
5,000%

0

27-10-2004

03-10-2016

0
0

EUR 3M
5,500%

0

Basisrentelening
NWB
Opslagherziening/percentage
Marktwaarde
NWB
Opslagherziening/percentage
Marktwaarde
NWB
Opslagherziening/percentage
Marktwaarde
NWB
Opslagherziening/percentage
Marktwaarde

24-08-2009
26-08-2015
01-11-2013
01-11-2018
07-10-2010
07-10-2016
01-09-2011
03-09-2018

24-08-2018

01-11-2058

07-10-2060

01-09-2061

3,580%
0,200%
3,940%
0,400%
3,150%
0,260%
3,455%
0,350%

5.000
-/- 674
10.000
-/- 8.150
10.000
-/- 5.631
14.400
-/- 9.898

De marktwaarde bedraagt ultimo boekjaar € 8,6 miljoen negatief (2013: € 6,7 miljoen negatief) voor de
payerswaps en € 24,4 miljoen negatief (2013: € 8,5 miljoen negatief) voor de basisrenteleningen. De
forse daling van de marktwaarde van de basisrenteleningen wordt veroorzaakt door de daling van de
marktrente gecombineerd met de lange looptijden van deze leningen. Deze negatieve marktwaarde
heeft niet, evenmin als in voorgaande jaren, ertoe geleid dat GroenWest in 2014 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 2014 is er sprake van een effectieve hedge.
Door aflopende roll-over-contracten in het verleden is er momenteel geen directe koppeling meer met
de twee genoemde Caps. Hier zijn voor GroenWest geen risico’s aan verbonden. Indien het
driemaands-Euribor boven de CAP-rate uitkomt, zal het verschil 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.
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Storting financiële contracten
Onderstaand het overzicht van de reeds afgesloten lening overeenkomsten met een stortingsdatum
na 31-12-2014.
Geldgever

Type

Rente

Hoofdsom

Stortingsdatum

BNG
BNG

Roll over
Roll over

EUR 1M+0,395%
EUR 3M+0,30%

5.000
5.000

02-02-2015
03-02-2015

Einde
Looptijd
03-02-2025
05-02-2018

Het eerstgenoemde contract met een toekomstige stortingsdatum is afgesloten om te voorzien in de
financieringsbehoefte op de korte termijn ter vervanging van de kredietfaciliteit die voorheen werd
aangehouden. Het betreft een roll over met een variabele hoofdsom. Het tweede contract is
afgesloten om de hedge op een payerswap in stand te houden. Deze vervangt de roll over die tot 3
februari 2015 gekoppeld is aan een payerswap, maar vervroegd afgelost zal worden.
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5.10

Toelichting op de balans

5.10.1 Immateriële vaste activa
De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat.
2014

2013

493
-197
296

493
-98
395

-99

-98

Totaal mutaties

-99

-98

Stand per 31-12

493
-296
197

493
-197
296

Cumulatieve verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 01-01
Afschrijvingen

Cumulatieve verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

De posten hebben betrekking op softwarelicenties. De softwarelicenties worden in een periode van 5
jaar lineair afgeschreven.
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5.10.2 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

31 december 2013
Cum. verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cum. herwaarderingen
Cum. waardeveranderingen
Cum. afschrijvingen
Boekwaarde per 31-12-2013
Mutaties 2014
Investeringen
Desinvesteringen
Desinvesteringen, afschrijvingen
Afschrijvingen
Corr. cum afschrijvingen
Corr. cum waardeverandering
Van activa in ontwikkeling
Van activa in ontwikkeling (waardeverm.)
Van voorraad
Waardevermindering op van voorraad
Van commercieel vastgoed
Van commercieel vastgoed (waardeverm.)
Van vastgoedbelegging V.o.V.
Van vastgoedbelegging (waardeverm.)
Herclass. naar commercieel vastgoed
Herclass. van commercieel vastgoed
Herrubr. naar voorraad
Herrubr. naar voorraad, afschrijving
Herrubr. naar voorraad (waardeverm.)
Herrubricering grondposities
Herwaardering
Overboeken naar resultaat
Tlv de voorziening gebrachte investeringen
Overige waardemutaties
Totaal mutaties 2014
31 december 2014
Cum. verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cum. herwaarderingen
Cum. waardeveranderingen
Cum. afschrijvingen
Boekwaarde per 31-12-2014
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Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd
voor eigen
exploitatie

Onroerende Totaal
en roerende
zaken ten
dienste van
exploitatie

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

10
-9.642
-22.755

17.652
-

15.470
-9.541
164
-106
439
-288
-5.411
1.978
-4.758
8.925
-25.515

-15.470
9.541
598
-598
-164
-140
-10.969
450

1.228
-2.602
2.589
-424
-1.532
1.532
-2.878
333
1.015
159
-580

18.890
-12.244
2.589
-23.179
-1.532
1.532
164
-106
598
-598
439
-288
-5.411
1.978
-7.636
333
1.015
-164
8.925
-140
-10.969
159
-25.645

630.904
142.442
-115.145
-93.530
564.671

14.133
-11.838
2.295

6.570
-467
-2.131
3.972

651.606
142.442
-127.449
-95.661
570.938
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Gedurende 2014 zijn activa met een boekwaarde van € 15,5 miljoen uit ontwikkeling in exploitatie
genomen. Dit betrof de projecten nieuwbouw Anne Franklaan (15 woningen) en acht groot onderhoud
projecten (286 woningen). Daarnaast zijn 56 woningen verkocht. Hiermee was een bedrijfswaarde van
€ 9,6 miljoen gemoeid. De opbrengstwaarde van deze woningen bedroeg € 9,7 miljoen.
Door huurprijswijzigingen en bestemming voor verkoop is vastgoed uit exploitatie met een
bedrijfswaarde van €10,1 miljoen gerubriceerd als vastgoedbelegging of voorraad en vastgoed in
exploitatie voor € 2,0 miljoen. Er zijn 3 woningen met een bedrijfswaarde van € 0,2 miljoen
teruggekocht uit Woningen verkocht onder voorwaarden en opnieuw in exploitatie genomen.
In de post sociaal vastgoed in exploitatie zijn 11.156 (2013: 11.301) verhuureenheden opgenomen.
De WOZ-waarde bedraagt € 2 miljard. De boekwaarde op basis van historische kostprijs van de
onroerende en roerende zaken in exploitatie bedraagt € 367 miljoen (2013: € 384 miljoen).
GroenWest heeft een verkoopplan opgesteld waarin ultimo 2014 1.743 vrije verkoop woningen (2013:
1.814) voor verkoop zijn geoormerkt, waarvan van 487 woningen de verkoop tijdelijk is opgeschort.
De activa in ontwikkeling betreft nieuwbouw (€ 1,6 miljoen) en verbetering van bestaand bezit (€ 0,7
miljoen). Van de totale investering in activa ontwikkeling ad. € 14,1 miljoen, heeft € 6,2 miljoen
betrekking op nieuwbouw en € 7,9 miljoen op verbeteringen.
Twee van de drie in gebruik zijnde kantoorgebouwen zijn in de loop van 2014 leeg opgeleverd en
staan op de balans verantwoord onder de voorraden, te verkopen gebouwen.
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. GroenWest heeft het WSW
gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen op het gehele bezit. Tot aan
dagtekening jaarrekening heeft het WSW van deze volmacht geen gebruik gemaakt.
Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa voor een
bedrag van € 8 miljoen. Ingebruikname zal in de volgende twee boekjaren plaatsvinden.
In de bedrijfswaarde is voor de eerste vijf prognose jaren rekening gehouden met 210 vrije verkopen.
De gemiddelde verkoopprijs is € 165.000 per woning. De opbrengstwaarde van de voor verkoop
aangemerkte woningen bedraagt € 35 miljoen. De historische kostprijs van deze woningen bedraagt €
4,6 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.
De gemiddelde restant levensduur bedraagt ultimo 2014 23,1 jaar (2013: 23,4 jaar) doch is altijd
minimaal 15 jaar, tenzij er een sloopbesluit is genomen, voor sloop binnen de eerst komende 7 jaar.
De herrubricering tussen sociaal en commercieel vastgoed als gevolg van huurprijswijzigingen
geschiedt aan het einde van een boekjaar. Over vastgoed waarvan de huurprijs gedurende het
boekjaar de huurtoeslaggrens overschrijdt wordt daarom het gehele jaar afgeschreven. Voor vastgoed
waarvan de huurprijs gedurende het boekjaar onder de huurtoeslag zakt, begint de afschrijving in het
nieuwe boekjaar.
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Verbeteringen en Overige investeringen, worden in het eerstvolgende boekjaar voor het eerst
afgeschreven, op basis van de (nieuwe) restant levensduur. Op kasstroom genererende eenheden, op
woningniveau, met een negatieve bedrijfswaarde wordt niet afgeschreven.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie:
Grond
Kantoorpand
Inventaris
Automatisering

Geen afschrijving
50 jaar
5 jaar
5 jaar

Beleidsparameters en uitgangspunten
In de bedrijfswaarde 2014 is de meerjarenonderhoudsbegroting (voor planmatig en
contractonderhoud) voor de restant looptijd ingerekend. De kwaliteit van de meerjarenbegroting wordt
ieder jaar verbeterd door bijvoorbeeld periodieke inspecties van het bezit.
De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het sociaal vastgoed in exploitatie zijn:
2014
2013
Jaarlijkse huurverhoging 2015
Jaarlijkse huurverhoging 2016
Inkomensafhankelijke huurverhoging wordt niet ingerekend
Huurharmonisatie wordt berekend op basis van streefhuur en
mutatiegraad
Mutatiegraad
Jaarlijkse huurderving
Norm klachtenonderhoudskosten per woning
Norm mutatie-onderhoudskosten per mutatie
Jaarlijkse stijging onderhoudskosten
Minimale levensduur
Maximale levensduur
Restwaarde grond
Disconteringsvoet
Moment van discontering
Bij de bedrijfswaarde berekening gelden de volgende parameters.
2015
2016
2017
Huurstijging
1,00%
1.25%
2,00%
Inflatie
2,00%
2,00%
2,00%
Onderhoud
3,00%
3,00%
3,00%
Beheer
3,00%
3,00%
3,00%
Salarissen
3,00%
3,00%
3,00%
Huurderving
1,00%
1,00%
1,00%
Disconteringsvoet
5,25%
5,25%
5,25%
Ontwikkeling verkooprijzen
0,00%
0,00%
0,00%

1,00%
1.25%

2,0%
2,0%

6.5%
1.0%
€212
€ 3.125
3,0%
15 jaar
50 jaar
€ 5.000
5,25%
Medionum

6,5%
1,0%
€220
€ 3.807
3,0%
15 jaar
50 jaar
€ 5.000
5,25%
Medionum

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

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

2020
2.00%
2,00%
3,00%
3,00%
3,00%
1,00%
5,25%
1,00%

Ten opzichte van 2013 hebben we twee belangrijke aanpassingen in de parameters doorgevoerd. Dit
betreft de huur- en woningprijzen.
Om ons streven naar betaalbare huren voor de primaire doelgroep vorm te geven, hebben we in de
begroting 2015 afgezien van het inrekenen van de inkomensafhankelijke huurverhoging. In 2013 was
nog sprake van een dalende trend van 3,9% in 2015 naar 2,0% (gelijk aan inflatie) in 2019. De
huurstijging in de begroting 2015 laat nu een ontwikkeling van 1% in 2015 naar 2,0% in 2017 zien.
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Voor de verkoopprijzen gingen we in 2013 nog uit van een eerste waardestijging in 2018 met 2%. In
2014 was in de praktijk al sprake van licht hogere verkoopprijzen dan verwacht. We blijven deze
ontwikkeling echter met de nodige voorzichtigheid benaderen. Daarom gaan we nog steeds uit van
een eerste significante stijging in 2018 maar met niet meer dan de helft van de inflatie (1%).
Tabel verkoopopbrengsten
De verkoopopbrengst per woning is berekend door een afslag te berekenen op de WOZ-waarden van
de woningen met peildatum 01-01-2013. Deze afslag bedraagt 10% en is gelijk aan het verschil
tussen de gerealiseerde verkoopopbrengst en de WOZ-waarde (peildatum 01-01-2013) van de in
2014 verkochte woningen.
De verkopen worden voor een periode van vijf jaar in de waardering betrokken.
2015
2016
2017
Jaar
Aantal verkopen
55
38
41
Opbrengstwaarde,
7.895
6.665
6.835
Historische kostprijs
1.077
896
896

2018
37
6.272
739

2019
39
6.938
966

Exploitatielasten
De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend aan de begroting van 2015. 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.
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, 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.
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 ter zake van vastgoed in ontwikkeling voor de eigen exploitatie een bedrag van
€53.000 (2013: € 175.000) 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.
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Herclassificatie
De herclassificaties zijn het gevolg van huurprijswijzigingen als gevolg van aanpassing van het
streefhuurbeleid na mutatie en als gevolg van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De
herclassificatie leidt tot een andere waardering (van bedrijfswaarde naar marktwaarde en vice versa).
De gevolgen voor de eerdere verwerkte herwaarderingen in het eigen vermogen en via het resultaat
verwerkte waardeveranderingen, worden hieronder toegelicht.

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

2014

2013

4.851

3.315

85

82

6.355
-812

3.672
117

5.543

3.789

2014

2013

24

6

-1.167
475

-442
-32

-693

-474

Herclassificatie van commercieel vastgoed naar sociaal vastgoed
in exploitatie
Aantal verhuureenheden
Effect op overige (ongerealiseerde) reserves
Effect op overige waardeverandering winst-en-verliesrekening

Verloopoverzicht bedrijfswaarde
2014
Bedrijfswaarde per 31-12-2013
Bedrijfswaarde per 31-12-2014
Mutatie bedrijfswaarde

590.187
564.671
-25.516

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
Parameter wijziging huur, onderhoud, overige opbrengsten en kosten
Totaal herwaardering
Totaal mutatie

5.997
-9.642
-8.040
-11.685

-3.347
-10.484
-13.831
-25.516

De grootste mutatie in de bedrijfswaarde als gevolg van parameterwijzigingen heeft betrekking op de
lagere huurinkomsten i.v.m. ons streven naar betaalbare huurwoningen. De daling van de
bedrijfswaarde door de gewijzigde huurinkomsten is in totaal € 18,2 miljoen. Verder daalt de
bedrijfswaarde met € 3,6 miljoen doordat er minder verkopen ingerekend zijn en tegen lagere
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verkoopprijzen. Aanpassingen in het onderhoud, de restwaarde en toekomstige sloop leidt tot een
afname van de bedrijfswaarde van in totaal € 0,9 miljoen.
De lager ingeschatte verkoopprijsontwikkeling (zie de parameterwijzigingen) heeft ook een positief
effect op de bedrijfswaarde. Per saldo rekenen we daardoor € 7,2 miljoen minder verhuurderheffing in.
Daarnaast wordt een toename van de bedrijfswaarde gerealiseerd van € 5 miljoen door aanpassing
van de exploitatielasten. Dit effect wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het inrekenen van
de besparingen als gevolg van de reorganisatie.
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5.10.3 Vastgoedbeleggingen
Commercieel
vastgoed in
exploitatie
31 december 2013
Cum. verkrijgings- of vervaardig.prijs
Cum. herwaarderingen
Cum. waardeveranderingen

Onroerende
zaken
verkocht
onder
voorw.

Vastgoed in
ontwikkel.
bestemd
voor eigen
exploitatie

Totaal

74.204
9.363
-12.056

65.949
-8.430

3.959
-2.659

144.112
9.363
-23.145

Boekwaarde per 31-12-2013

71.511

57.519

1.300

130.330

Mutaties 2014
Investeringen
Desinvesteringen
Van activa in ontwikkeling
Van activa in ontwikkeling (waardeverm.)
Van sociaal vastgoed
Van sociaal vastgoed (waardeverm.)
Naar sociaal vastgoed
Naar sociaal vastgoed (waardeverm.)
Van voorraad
Waardevermindering op van voorraad
Naar sociaal vastgoed
Herclass. naar sociaal vastgoed
Herclass. van sociaal vastgoed
Herrubr. naar voorraad
Autonome mutatie
Overboeken naar resultaat
tlv de voorziening gebrachte investeringen
Overige waardemutaties
Totaal mutaties 2014

-441
1.448
-736
-3.145
11.766
-198
2.394
11.088

-487
-439
-1.073
1.277
-722

1.696
-1.448
736
-598
598
-1.730
-746

1.696
-928
-598
598
-439
-3.145
11.766
-1.271
2.394
-1.730
1.277
9.619

31 december 2014
Cum. verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cum. herwaarderingen
Cum. waardeveranderingen
Boekwaarde per 31-12-2014

83.634
11.757
-12.792
82.599

63.949
-7.153
56.797

3.609
-3.056
553

151.192
11.757
-23.001
139.949

WOZ-waarde
Bedrijfswaarde
Historische kostprijs
Waarvan nieuwbouw
Waarvan verbetering

116.900
70.895
45.682
553
-

In de post commercieel vastgoed in exploitatie zijn 1.033 (2013: 971) verhuureenheden opgenomen.
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De activa in ontwikkeling betreft nieuwbouw voor € 0,6 miljoen. Voor verbetering van bestaand bezit
zijn projecten onderhanden waarvoor ultimo 2014 € 0,1 miljoen is uitgegeven. Deze investering zijn
naar verwachting volledig onrendabel en zijn daarom op nihil gewaardeerd.
Indeling in kasstroom genererende eenheden:
De huidige complexindeling, gebaseerd op de historische kosten is aangehouden als kasstroom
genererende eenheid voor de marktwaarde.
Tabel verkoopopbrengsten
Voor het commercieel vastgoed in exploitatie worden voor een periode van vijf jaren de verwachte
verkopen in de waardering betrokken.
Jaar
Aantal verkopen
Bedrijfswaarde
Oorspronkelijke Boekwaarde

2015

2016

2017

2018

2019

0
-

1
171.000
26

3
658.000
29

2
315.000
10

1
174.437
134

Geactiveerde rente
In het boekjaar werd ter zake aan vastgoed in ontwikkeling voor de eigen exploitatie een bedrag van
€ 40.000 (2013: 115.000) aan bouwrente geactiveerd.
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
De verkoop onder voorwaarden (koopgarant) is in 2014 gestaakt in verband met de onzekerheid van
het liquiditeitsbeslag. De portefeuille wordt afgebouwd. Dat betekent dat woningen bij terugkoop weer
in exploitatie genomen worden of zonder voorwaarden worden verkocht.
Gedurende 2014 zijn 13 woningen teruggekocht, waarmee de portefeuille is afgenomen van 394
woningen naar 381 woningen. Hiervan zijn er 2 weer in exploitatie genomen, 3 zijn er verkocht en 8
woningen zijn nog beschikbaar voor de verkoop (opgenomen in de voorraad).
De waardeverandering houdt verband met de ontwikkeling van de verkoopprijzen in 2014. Het
indexcijfer van het CBS bestaande koopwoningen voor de provincie Utrecht bedroeg in 2014 1,9%
(2013: -/- 6,5%).
5.10.4 Financiële vaste activa
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
DeelLatente
Leningen Te
nemingen belasting u/g
vorderen
vordering
BWSsubsidie
Nominaal kapitaal
Cumulatieve waardeverandering
Boekwaarde per 31-12-2013
Mutaties
Waarde mutatie
Desinvestering
Naar kortlopende vorderingen
Resultaat deelnemingen
Totaal mutaties

2.845
-772
2.073

-150
-167
-317

Nominaal kapitaal
Cumulatieve waardeverandering
Boekwaarde per 31-12-2014

2.695
-939
1.756

Looptijd < 1 jaar
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Totaal

1.548
1.548

3
3

204
204

4.600
-772
3.828

4.364

96

-

4.364

96

-204
-204

4.460
-150
-204
-167
-3.939

5.912
5.912

99
99

-

8.706
-939
7.767

De deelnemingen betreffen:

Woningnet BV
CV Uithof III

Vestigings
plaats
Weesp
Utrecht

Aandeel
0.00%
10.55%

Resultaat
boekjaar

Waarde 31-12-2014
95
1.661
1.756

-167

In 2014 is de deelneming in CV de Witte Vrouwe verkocht aan de beherend vennoot (SSH) voor
€ 153.000. Hiermee is een resultaat van € 35.000 gerealiseerd.
5.10.4.1
Latente belastingvordering
De samenstelling van verwerkte en niet-opgenomen beschikbare verrekenbare tijdelijke verschillen en
compensabele verliezen is als volgt:
31-12-2014
31-12-2013
Opgenomen
Niet
Opgenomen
Niet
onder financiële
verwerkt onder financiële
verwerkt
vaste activa
vaste activa
Verrekenbare tijdelijke verschillen
-Langlopende leningen
-Woningverkopen (5 jaar)
-Vastgoed
Compensabele verliezen

2.802
852
22.662

1.051.884
-

3.429
-781
4.539

1.049.416
-

26.316

1.051.884

7.187

1.049.416

De latentie voor het waarderingsverschil vastgoed is op nihil gewaardeerd omdat dit verschil naar
verwachting niet binnen afzienbare termijn wordt gerealiseerd.
De op contante waarde gewaardeerde latenties zijn berekend tegen 3,02% (4,03% (gelijk aan de
gemiddelde vreemd vermogenskostenvoet) onder aftrek van 25% vennootschapsbelasting). Deze
bestaan uit de langlopende leningen met een gemiddelde looptijd van 9 jaar en een nominale waarde
van circa € 0,7 miljoen, de woningen bestemd voor verkoop binnen vijf jaar (de ‘verkoopvijver’) met
een nominale waarde van € 0,2 miljoen en uit de compensabele verliezen met een nominale waarde
van circa € 5,6 miljoen en een looptijd van 4 jaar.
5.10.5 Voorraden
De voorraden betreffen vooral woningen, grond en (m.i.v. 2014) kantoorpanden beschikbaar voor
verkoop.
31-12-2014
31-12-2013
Koopwoningen opgeleverd
Koopgarant teruggekocht
Koopwoningen bestaand bezit
Eigen kantoorpanden
Voorraad grond

2.077
5.400
1.530
2.816
11.823
64
11.887

Materialen
Totaal voorraden
In 2014 zijn de in 2013 opgeleverde nieuwbouw koopwoningen verkocht.
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412
2.007
5.613
2.782
10.814
75
10.889

De voorraad teruggekochte koopgarant woningen is per saldo ongeveer gelijk gebleven. Het gaat hier
om 14 woningen (2013: 13). Er zijn 10 woningen met een waarde van € 1,6 teruggekocht uit
koopgarant en er zijn 9 woningen voor € 1,5 miljoen verkocht.
Ultimo 2014 zijn 39 leegstaande woningen uit exploitatie genomen en beschikbaar voor verkoop
(2013: 42 woningen). De waarde van deze voorraad bedraagt € 5,4 miljoen (2013: € 5,6 miljoen).
Gedurende 2014 zijn 30 woningen verkocht met een waarde van € 5 miljoen (2013: 12 woningen met
een waarde van € 2. miljoen).
De kantoorpanden van vestigingen Vleuten en Mijdrecht staan te koop voor hun getaxeerde waarden
van respectievelijk EUR 0,7 en 0,8 miljoen.
De voorraad grond betreft 4 posities in de gemeente Utrecht, Woerden, Montfoort en Wilnis
5.10.6 Vorderingen
5.10.6.1

Huurdebiteuren
31-12-2014

31-12-2013

621
-295
326

598
-377
221

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid
Totaal huurdebiteuren
5.10.6.2

Gemeenten

Dit betreft een vordering op de gemeente Woerden van € 1.000 (2013: € 3.000)
5.10.6.3

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Dit betreft een vordering inzake de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2008 (voorheen
Westhoek) van € 1,9 miljoen. Deze vordering is in 2014 ontvangen van de belastingdienst.
5.10.6.4

Overige vorderingen

Overige vorderingen op bewoners
Af: voorziening overige vorderingen
Overige debiteuren
Totaal overige vorderingen
5.10.6.5

31-12-2014

31-12-2013

173
-127
105

361
-139
47

151

269

31-12-2014

31-12-2013

202
26
347
575

423
331
573
1.327

Overlopende activa

Te ontvangen BWS subsidies
Vooruit ontvangen facturen
Overige transitoria
Totaal overlopende activa
5.10.7 Liquide middelen
De liquide middelen zijn alle direct opvraagbaar.
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5.10.8 Eigen vermogen
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

Gerealiseerd

Herwaardering Herwaardering
commercieel
VOV

Overige
Reserve

Totaal

Stand per 31-12-2013

218.070

25.970

269

45.042

289.352

Realisatie door afschrijving
Realisatie u.h.v. verkoop
Realisatie u.h.v. sloop
Mut. u.h.v. ORT's
Toename u.h.v. stijging BW
Afname u.h.v. daling BW
Herclassificatie u.h.v. ORT's
Toename u.h.v. stijging MW
Afname u.h.v. 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
Vrijval a.g.v. mutatie
Mutatie actuele waarde
Resultaat boekjaar
Mutaties 2014

-6.989
-3.463
-150
8.517
-22.202
880
-1.167
475
-2.185
-26.285

1.364
-364
-2.398
3.876
-777
-880
2.185
6.355
-812
8.549

19
19

5.625
3.827
150
-6.503
-8.517
22.202
2.398
-3.876
777
-475
812
-19
8.924
10.085
35.413

-6.503
-1.167
6.355
8.924
10.085
17.694

Stand per 31-12-2014

191.784

34.519

288

80.455

307.046

Het ongerealiseerde vermogen betreft de herwaardering van de op actuele waarde gewaardeerde
onroerende goederen; het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kosten en de
actuele waarde. In 2014 is daar € 17,8 miljoen aan onttrokken in verband met de realisatie door
afschrijvingen (€ 5,6 miljoen) en verkopen (EUR 3,5 miljoen) en door onrendabele investeringen (€ 8,9
miljoen).
In onderstaand overzicht wordt het verloop van de overige reserve weergegeven:
2014
Overige reserve 31-12-2013
Directe vermogens mutaties:
Mutatie actuele waarde 2014
Terugnames via resultaat

289.352
8.924
-6.503

Afwaardering her classificatie van MW --> BW
Toename waardering her classificatie van BW --> MW
Totaal directe vermogensmutatie
Overige reserve 31-12-2014
Resultaat 2014
Overige reserve 31-12-2014
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5.10.9 Voorzieningen
De mutaties in de voorzieningen zijn in het onderstaande schema samengevat:
Onrendabel
investering·
nieuwbouw

Stand 31-12-2013
Mutaties 2014
Dotatie
Vrijval
Uitgaven
Naar kortlopende schulden

Onrendabel
toekomstige
herstructurering

Overige

Totaal

22.110

11.258

719

34.087

5.623
-12.275
-1.830
-

6.119
-3.476
-9.470
-

2.397
-58
-655
-767

14.140
-15.820
-11.901
-767

Totaal

-8.482

-6.827

917

-14.391

Stand 31-12-2014

13.628

4.431

1.636

19.696

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 vrijval van de voorziening voor onrendabele investeringen in nieuwbouw heeft voornamelijk
betrekking op projecten die niet doorgaan of een plan wijziging hebben ondergaan. De grootste drie
projecten betreffen: Vleuterweide deelplan 5 in Vleuten, Winkelbuurt in Abcoude en Voorvliet in
Linschoten.
Bij toekomstige herstructurering is vooral sprake van een vrijval doordat de bedrijfswaarde hoger
uitvalt dan bij de investeringsbeslissing kon worden voorzien.
De reorganisatie heeft in 2014 haar beslag gekregen. Met medewerkers zijn
vaststellingsovereenkomsten opgesteld, conform de uitgangspunten van het sociaal plan. De afbouw
van het aantal fte gaat gefaseerd en loopt door tot en met 2016. Ultimo 2014 resteert van deze
voorziening EUR 1 miljoen in de overige voorzieningen.
In de overige voorzieningen is een voorziening opgenomen in verband met de garantstelling door
Dutch International Guarantees for Housing (DIGH) verstrekte leningen aan buitenlandse
woningcorporaties (zie tevens de niet uit de balans blijkende verplichtingen). Het business model van
DIGH past niet meer bij de huidige tijd en ultimo 2014 zijn voorbereidingen in gang gezet om de totale
leningenportefeuille van DIGH te verkopen. De waarde van de leningenportefeuille waarvoor
GroenWest garant staat, wordt aanzienlijk lager geschat dan de nominale waarde van EUR 1,4
miljoen. Een voorzichtige schatting laat zien dat GroenWest waarschijnlijk een verlies van EUR 0,8
miljoen zal moeten dragen. Wij hebben daarvoor een voorziening getroffen.
Daarnaast zijn in de overige voorzieningen de verplichtingen uit hoofde van Verzilverd Wonen (EUR
0,2 miljoen) en loopbaanontwikkeling (EUR 0,4 miljoen) opgenomen.
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5.10.10 Langlopende schulden
5.10.10.1

Leningen overheid en kredietinstellingen
2014

2013

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

350.329
-35.010
315.319

345.750
-37.527
308.223

Bij: Nieuwe leningen
Af: aflossingen
Totaal mutaties boekjaar

22.000
-37.082
-15.082

45.000
-40.421
4.579

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

335.248
-32.007
303.241

350.329
-35.010
315.319

158.525
176.722

147.997
202.332

Looptijd < 5 jaar
Looptijd > 5 jaar

De leningenportefeuille bestaat voor € 47 miljoen uit leningen met een variabele rente. Deze variabele
rente wordt periodiek bepaald door het 1-maands Euribortarief (€ 3 miljoen), het 3-maands
Euribortarief (€ 30 miljoen) en het 6-maands Euribortarief (€ 14 miljoen) te verhogen met een met de
bank overeengekomen liquiditeitsopslag.
De totale leningenportefeuille van € 335 miljoen is verkregen onder borging van het WSW.
Renteconversies
De rentetarieven zijn gedurende heel 2014 historisch laag geweest. De annuïtaire leningen, die in
2014 in aanmerking kwamen voor een renteconversie, zijn alle vervroegd afgelost (totaal € 2,1
miljoen).
Aflossingsverplichtingen
Aflossingsverplichtingen binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van €32
miljoen (reguliere aflossing en eindaflossing) zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen,
maar opgenomen onder de kortlopende schulden. De rentabiliteitswaarde (contante waarde van de uit
hoofde van bestaande leningscontracten rente- en aflossingsverplichtingen) bedraagt 422 miljoen.
Het aflossingsschema van de leningen en de daarmee samenhangende renterisico’s zijn als volgt:

Reguliere aflossingen
Eindaflossingen
Renteconversies
Herz. opslag basisrente/ roll over
Afged. met externe financiering
Renterisico
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2015

2016

2017

2018

2019

Totaal

1.565
30.442
10.000
-5.000
37.007

1.516
30.795
25.000
57.311

1.176
30.300
10.000
41.476

1.578
21.446
24.400
47.424

459
39.248
883
40.590

6.294
152.232
883
69.400
-5.000
223.808
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5.10.10.2

Terugkoopverplichting V.o.V.-woningen

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

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen
Stand 31-12

2014

2013

66.593
-7.188
59.405

66.558
-4.208
62.350

-1.999
984

1.990
-1.953
-2.980

-1.015

-2.943

64.594
-6.204
58.390

66.593
-7.188
59.405

31-12-2014

31-12-2013

32.007
1.116
1.138
1.077
9.758
45.096

35.010
19
2.094
527
308
12.000
49.958

5.10.11 Kortlopende schulden

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

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).
Onder overige schulden is een bedrag van € 0,8 miljoen opgenomen als kortlopend deel van de
voorziening reorganisatie.
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31-12-2014

31-12-2013

Totaal

591
432
115
1.138

95
356
76
527

Totaal

307
770
1.077

307
1
308

6.873
842
175
1.868

7.218
760
2.284
1.738

9.758

12.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonbelasting en sociale premies
Pensioenpremies
Overige schulden
Bruidsschat VvE's
Overige schulden

Overlopende passiva
Niet vervallen rente
Vooruit ontvangen huren
N.t.b. stichtingskosten projecten gereed
Overig
Totaal
5.10.12 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
5.10.12.1 Deelnemingsverplichting
De deelneming in WoningNet is voor 25% niet volgestort € 31.801

5.10.12.2 Samenwerking
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 2014: € 19.736) plus een aanvullende garantstelling van € 4.187. Daarnaast staat
GroenWest garant voor een lening van € 901.528 (restant hoofdsom ultimo 2014: € 727.035). Dit
betreft een bouwproject in Roemenië en een bouwproject in Armenië voor een lening van € 711.750
(restant hoofdsom ultimo 2014 € 687.496). Voor GroenWest betekent het totaal een garantstelling van
totaal € 1.438.454 (restant hoofdsom).
5.10.12.3 Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw en renovatie van woningen tot
een bedrag van € 7,9 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. Naar verwachting wordt dit programma gewijzigd in een vijftigtal eengezinswoningen.
Met Woonstichting Nieuwkoop is een beëindigingsovereenkomst afgesloten. GroenWest (voorheen
Westhoek Wonen) 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.
5.10.12.4 Onderhoudsverplichtingen
Voor het planmatig onderhoud is de restant verplichting ultimo 2014 € 0,3 miljoen zijnde een overloop
van 2014 naar 2015.
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5.10.12.5 Leasecontracten
De schuld inzake afgesloten operational leasecontracten bedraagt gedurende de resterende looptijd
€ 408.000.
5.10.12.6 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 € 13 miljoen.
5.10.12.7 Juridische zaken
Er zijn ultimo boekjaar geen zaken in behandeling die tot financiële gevolgen leiden, waarvan het
effect op het resultaat 2014 meer dan € 25.000 is.
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5.11

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

5.11.1 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

2014

2013

67.029
256

64.263
235

67.285

64.498

-848
-76

-749
-65

66.361

63.684

4.349
901
5.250

3.620
810
4.430

-119
-3

-148
-3

5.128

4.279

71.489

67.963

De huuropbrengsten zijn met € 3,6 miljoen toegenomen als gevolg van de algemene huurverhoging
per 1 juli van € 2,8 miljoen, de oplevering nieuwbouw en groot onderhoud projecten van € 0,8 miljoen
en de harmonisatie bij mutatie € 0,6 miljoen en afgenomen als gevolg van sloop en verkoop met € 0,6
miljoen.
Binnen de huuropbrengsten heeft door de inkomensafhankelijke huurverhoging een verschuiving
plaatsgevonden van sociaal naar commercieel vastgoed. Hierdoor is het aantal commerciële
woningen per saldo toegenomen van 971 naar 1.033 en realiseren we een navenant hogere
commerciële huuropbrengst.
De verdeling van de huuropbrengsten (voor huurderving) over de vijf gemeenten in het werkgebied
van GroenWest is als volgt.

De Ronde Venen
Montfoort
Nieuwkoop
Utrecht
Woerden
Totaal
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2014

2013

26.579
5.232
60
12.326
28.338

25.326
4.961
59
11.609
26.973

72.536

69.929

5.11.2 Opbrengsten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten
Af: vergoedingsderving wegens leegstand
Totaal

2014

2013

1.450
-32

1.634
-39

1.418

1.595

De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname van de kosten voor verwarming.
5.11.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
2014

2013

Sociaal vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit (86 woningen)
Af: Bedrijfswaarde
Af: Verkoopkosten
Verkoopresultaat bestaand bezit sociaal vastgoed

15.307
14.648
572
87

5.587
5.501
250
-164

Commercieel vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit (12 woningen)
Af: Marktwaarde
Af: Verkoopkosten

2.292
1.931
46

310
300
12

Verkoopresultaat bestaand bezit commercieel vastgoed

315

-2

Resultaat verkochte koop(woningen )
Opbrengst verkoop
Af: Kosten verkoop

570
550

2.432
1.909

20

523

422

357

Totaal netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

De verkopen van bestaand sociaal bezit betrof in 2014 86 woningen, waarvan 30 woningen uit
voorraad (2013: 46). In 2014 zijn 3, waarvan 1 uit voorraad (2013: 1 woning) commerciële woningen
uit exploitatie verkocht.
In 2014 zijn er 89 woningen bestaand bezit en 9 terug gekochte koopgarantwoningen verkocht (2013:
47); totaal 98 woningen (2013: 48 woningen).
De verkoopkosten betreffen vooral kosten voor het verkoopklaar maken van huurwoningen en de
kosten in verband met de startersrenteregeling. Hiermee zijn de verkoopkosten van de sociale
woningen aanzienlijk hoger dan die van commercieel vastgoed (waarin ook de doorverkoop van
koopgarantwoningen is begrepen).
5.11.4 Geactiveerde productie eigen bedrijf

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen
Geactiveerde productie m.b.t. groot onderhoud huurwoningen
Totaal geactiveerde productie eigen bedrijf
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2014

2013

418
371

840
504

789

1.344

5.11.5 Overige bedrijfsopbrengsten

Beheervergoeding
Vergoeding huurcontracten/huisvestingsvergunning
Administratievergoeding VvE beheer
Administratievergoeding in servicekosten
Diverse opbrengsten
Overige baten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten

2014

2013

309
42
44
66
725

312
45
50
39
92
241

1.185

781

Het beheer van de woningen voor de gemeente De Ronde Venen is per 1 juli gestopt. De stijging van
de overige baten is toe te schrijven aan de teruggave van omzetbelasting (pro-rata regeling) over de
jaren 2004 -2010 van in totaal € 0,5 miljoen.
5.11.6 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

2014

2013

99

99

99

99

22.755
424
23.179

25.567
530
26.097

23.278

26.196

De basis waarover de afschrijvingen worden berekend is de boekwaarde van de activa primo
boekjaar. In 2014 is die, vooral door het inrekenen van de verhuurderheffing in de bedrijfswaarde van
het sociale vastgoed in exploitatie, aanzienlijk lager dan in 2013. Hierdoor is de afschrijvingslast in
2014 € 2,8 miljoen lager dan in 2013.
5.11.7 Overige waardeveranderingen van (im-)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
Waardeverandering vastgoed
2014
2013
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

-5.092
-1.560
1.555
1.088
288
105
-88
-159
-3.862

11.997
1.325
14.586
460
74
79
185
251
898
29.856

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. In 2014 hebben enkele planaanpassingen een relatief grote
impact gehad. Hierdoor zijn projecten niet doorgegaan of afgeslankt. Dit heeft geleid tot € 16 miljoen
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terugname van eerder verantwoorde onrendabele toppen. Daarnaast is voor €12,1 miljoen aan
onrendabele toppen op nieuwe projecten verantwoord.
Overige waardeveranderingen

2014

2013

Waardeverandering terugkoop/verkoop V.o.V., excl. verkoopkosten
Mutatie. door. dotatie/terugname ORT's
Subtotaal overige waardeverandering vastgoed

-6.503
-6.503

50
5.944
5.994

Totaal waardeveranderingen (im-)materiële vaste activa

-10.365

35.850

De overige waardeveranderingen hebben vooral betrekking op de bestaande woningvoorraad
waarvan de bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde tegen historische kostprijs. Waardemutaties in
deze bedrijfswaarde, worden in het resultaat verantwoord. In 2014 was per saldo sprake van een
waardestijging van de betreffende woningen. In 2013 was dit nog een waardedaling.
5.11.8 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

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

2014

2013

6.712
-24
-92
-30
1.448
8.014

6.732
-59
-124
-14
7
6.542

De reorganisatie heeft in 2014 haar beslag gekregen. Met medewerkers zijn
vaststellingsovereenkomsten opgesteld, conform de uitgangspunten van het sociaal plan. De afbouw
van het aantal fte gaat gefaseerd en loopt door tot en met 2016. Hiervoor is een voorziening gevormd.
Ultimo boekjaar waren er 139 (2013:137) werkzame werknemers, berekend op fulltime basis 124,27
fte (2013:122.5 fte). Het gemiddeld aantal fte over 2014 is 119,32 (2013: 118,45).
Ultimo 2014 was de dekkingsgraad van het pensioenfonds (SPW) 114% (2013: 114%).
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5.11.9 Lasten onderhoud

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

2014

2013

5.340
7.779

6.142
8.861

13.119
-69
13.050

15.003
-110
14.893

2014

2013

6.542
231
1.005
1.605
3.736
-69
13.050

7.105
222
1.534
1.650
4.492
-110
14.893

12.783
267

14.249
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

Tot en met augustus waren nog twee vaklieden in dienst. Dit werk wordt vanaf september uitbesteed.
5.11.10 Leefbaarheid
Leefbaarheid technisch
Leefbaarheid sociaal
Bewonerscommissies/bewonersavonden
Wijkhuismeesters
Totaal

2014

2013

29
318
34
140
521

47
253
21
178
499

2014

2013

1.415
1.415

1.595
1.595

2014

2013

710
119
434
1.268
337
1.302

627
108
445
1.795
90
1.745

4.170

4.810

5.11.11 Lasten servicecontracten

Servicecontracten, af te rekenen
Totaal
5.11.12 Overige bedrijfslasten
Beheerskosten
Automatiseringskosten
Raad van Commissarissen
Huisvestingskosten
Overige personeelslasten
Kosten reorganisatie
Overige beheerlasten
Subtotaal beheerskosten
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Heffingen
Belastingen
Verhuurderheffing
Saneringssteun
Verzekeringen
Contributie landelijke federatie

3.914
7.480
2.358
180
74
14.006

3.889
291
2.610
181
86
7.057

635
116
1.519

147
115
636
689

Subtotaal overige bedrijfslasten

2.270

1.587

Totaal overige bedrijfslasten

20.446

13.454

Subtotaal heffingen
Overige bedrijfslasten
Advieskosten Planmatig Onderhoud
Verkoopkosten koopgarant
Ontwikkelkosten projecten
Diverse bedrijfslasten

De Diverse bedrijfslasten betreffen vooral aan de exploitatie van het vastgoed gerelateerde kosten.
Daarnaast is hierin in 2014 de dotatie aan de voorziening voor DIGH (zie tevens 5.10.9) ad. € 0,8
miljoen begrepen.
Onder de Overige beheerlasten zijn de uitgaven aan de accountantsorganisatie opgenomen. Dit
bestaat uit de volgende onderdelen:
2014
2013
Honorarium controlerend accountant
Controle jaarrekening
72
101
Fiscaal adviesdiensten
19
104
Andere niet-controleopdrachten
18
Totaal
91
223
5.11.13 Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille

Waardeverandering commercieel vastgoed in exploitatie
Waardeverandering onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Totaal
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2014

2013

2.394
1.277

578
-3.893

3.671

-3.315

5.11.14 Financiële baten en lasten
Waardeverandering van terugkoopverplichtingen

2014

2013

Waardeverandering van terugkoopverplichtingen
Totaal

-984
-984

2.981
2.981

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

93
22
115

374
42
416

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten rekening-courant en deposito's
Overige rentebaten

13
385

61
99

398

160

-13.933
-95

-14.646
-14

Totaal

-14.028

-14.660

Totaal financiële baten en lasten

-14.499

-11.103

Totaal
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten kredietinstellingen
Overige rentelasten

In het boekjaar werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie (zowel
sociaal vastgoed als commercieel vastgoed) een bedrag van € 0,1 miljoen (2013: € 0,4 miljoen) aan
bouwrente geactiveerd. In 2014 tegen een rentepercentage van 1,3 (2013: 1.75%).
Onder de overige rentebaten is een bedrag van € 0,3 miljoen verantwoord van ontvangen rente over
de BTW pro rata aangifte 2004-2010 (€ 0,1 miljoen) en teruggave VPB 2008 (€ 0,2 miljoen) en € 0,1
miljoen inzake het rendement op CV de Uithof.
5.11.15 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belasting over het resultaat kan als volgt worden gespecificeerd:

Mutaties in actieve latentie m.b.t.:
- waarderingsverschil leningenportefeuille
- ingerekende verkopen
- ingerekende verliesverrekening
Totaal vennootschapsbelasting bate (last)

2014

2013

-151
385
4.131

-117
-315
3

4.365

-429

De latente vennootschapsbelastingpositie is contant gemaakt tegen de gemiddelde rente op de
langlopende leningenportefeuille 4,03%, (2013:4,06%) onder aftrek van 25% vennootschapsbelasting.
De toename van de actieve latentie van de verliesverrekening is het gevolg van een fiscale
afwaardering in de aangifte 2013, welke nog niet verwerkt was in de fiscale positie in de jaarrekening
2013. Door deze afwaardering van €14 miljoen in 2013 neemt de latente verliesverrekening toe met
€3,1 miljoen.
Daarnaast hebben we in 2014 overeenstemming bereikt met de fiscus over de afwikkeling van onze
aangifte vennootschapsbelasting 2007 van één van onze rechtsvoorgangers (SWW). We hebben
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onze positie in deze casus in de jaarrekening altijd voorzichtig gewaardeerd. Met het compromis
realiseren we een belastingbate van € 0,4 miljoen.
Het fiscaal verlies over 2014 bedraagt € 2,3 miljoen, de latentie neemt hierdoor toe met € 0,6 miljoen.
Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat:

2014

Aangifte
2013

2013

5.851
-131
5.720

-43.534
128
-43.406

-43.534
128
-43.406

-10.365
-3.669
984
-7.942
20.368
-10.485
1.646
-979
-10.443

35.850
3.315
-2.981
-13.983
21.139
-16.306
269
-577
26.726

35.850
3.315
-2.981
21.139
-16.306
269
-577
40.709

2.358
-43
27
2.342

2.610
-12
30
2.628

2.610
-12
30
2.628

Totaal correcties

-8.101

29.354

43.337

Fiscaal resultaat

-2.381

-14.052

-69

Commercieel resultaat voor VPB
Resultaat deelneming

Corr. waardeveranderingen materiële vaste activa
Corr. niet gereal. waardever. vastgoedportefeuille
Correctie waardeveranderingen financiële vaste activa
Correctie afwaardering naar lagere fiscale waarde
Verschillen fiscale en commerciële afschrijvingen
Corr. 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

Door de negatieve fiscale resultaten is de acute belastingplicht nihil.
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 2014 heeft GroenWest een totaal compensabel verlies van € 23 miljoen.
De aangiften 2010 tot en met 2013 zijn ingediend, waarvan 2010 inmiddels met een definitieve
aanslag is afgewikkeld.
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5.11.16 Resultaat deelnemingen

Resultaat deelneming Woningnet
Resultaat deelneming CV Witte Vrouwe
Resultaat deelneming CV Uithof III
Totaal resultaat deelnemingen
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2014

2013

0
35
-166
-131

0
0
128
128

5.12

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

2014

2013

159
63
63

160
162
69

De bezoldiging van de bestuurders omvat:
 Periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, vakantiegeld, gratificatie, ter beschikking stelling
van auto)
 Beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten)
 Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband
Het totaalbedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
Periodiek betaalbare
beloning
2014
2013
K.L. Verdooren (directeur-bestuurder)
P.P. Korzelius (voorm. bestuurder)

129
52

Beloningen betaalbaar op
termijn
2014
2013

128
133

30
11

32
29

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).
Als lid van de RvC
Naam
Functie
Periode
2014
2013
€
€
I.L. Bergsma
Voorzitter
12.525
13.800
R.B. De Haas
Vicevoorzitter
8.350
10.500
I.P.G.M. Brekelmans
Lid
Tot 31-12-14
8.350
9.000
H. Moesbergen
Lid
8.350
9.000
J.J. van Oosten
Lid
8.350
9.000
E.A. Dijkstra
Lid
V.a. 2-4-13
8.350
6.750
J.B. Wijbrandi
Lid
8.350
9.000
G. Verkerk
Lid
Tot 15-03-13
1.315
62.625
Er zijn in het boekjaar geen bonussen toegekend aan de commissarissen.
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68.365

Leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten behoeve van bestuurders en
commissarissen
Aan de directeur-bestuurder zijn in 2014 geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke verstrekt.
(2013: nihil).
Wet Normering Topinkomens (WNT)
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 (bedragen in euro’s exclusief BTW).
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

Beloning

129.537

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenver
goedingen
-

Voorziening
ten behoeve
van
beloning
betaalbaar
op termijn
29.318

Functie

Aanvang van
het
dienstverband

12.525
8.350
8.350

Directeurbestuurder
Voorzitter RVC
Vice vrz. RvC
Lid RvC

8.350
8.350
8.350
8.350

Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC

01-12-2012
01-11-2010
04-06-2008
01-01-2008 t/m
31-12-2014
01-01-2008
01-01-2009
02-04-2013
01-01-2008

Overigens zijn er geen gegevens die op basis van de WNT gepubliceerd moeten worden.
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5.13

Ondertekening

Origineel getekend te Woerden, 26 mei 2015
Bestuur GroenWest

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

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

De heer drs. J.B. Wijbrandi

Mevrouw drs. I.M.S. Frijters

De heer H. Moesbergen AA

De heer J. van Oosten

De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS
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6.

Overige gegevens

6.1
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier vermelding behoeven.
6.2
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten van Groenwest is geen artikel opgenomen betreffende de resultaatbestemming.
6.3
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2014 ten gunste van de overige reserves te
brengen.
6.4
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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7.

Kengetallen

Omschrijving

2014

2013

2012

11.164

11.312

11.321

481

422

332

11.645

11.734

11.653

1

1

1

1

1

-

16

16

16

17

17

16

-

-

6

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

536

533

464

- Overig (standplaatsen woonwagens)

6

6

6

- Overig (woonwagens)

6

6

6

12.228
11.194
1.034

12.314

12.168

337
12.565

11.342
972
380
12.694

11.355
813
371
12.539

Mutaties in het eigen bezit:
- Aantal opgeleverd

16

200

54

- Aangekocht bezit

31

2

18

- Verkocht bezit woningen

-89

-47

-67

- Uit exploitatie (sloop)/samenvoeging

-41

-18

-30

-3

9

-2

-86

146

-27

Gemiddelde WOZ-waarde woningen sociaal

€173.853

€ 183.000

€ 201.050

Gemiddelde WOZ-waarde woningen commercieel

€213.569

€ 225.000

Gemiddelde WOZ-waarde niet zijnde woningen

€186.529

€ 185.000

€19.647

€ 27.000

-

-

504

Kwaliteit:
Kosten niet-planmatig onderhoud per woning

€453

€514

€622

Kosten planmatig onderhoud per woning

€668

€755

€399

€1.121

€1.269

€1.011

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

- Administratieve correctie

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

Totaalkosten onderhoud per woning:
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Omschrijving

Prijs/kwaliteitsverhouding:
- Gemiddeld aantal punten WWS

2014

2013

2012

147

146

140

- Gemiddelde netto-huurprijs
-

Sociaal vastgoed

500

473

456

-

Commercieel vastgoed

754

715

730

Het verhuren van woningen:
- Mutatiegraad in %

6,70

6,40

6,30

- Huurachterstand in %

0,67

0,84

0,87

- Huurderving in %

0,91

1,33

1,04

totale eigen vermogen

41,86

38,68

44,95

vrij beschikbare vermogen

10,97

6,03

8,55

ongerealiseerd vermogen

30,89

32,65

36,40

- Liquiditeit

0,32

0,34

0,39

- Rentabiliteit eigen vermogen

3,28

-15,13

-1,88

- Rentabiliteit vreemd vermogen

3,29

3,20

3,30

- Rentabiliteit totaal vermogen

3,29

-3,89

0,97

17.974

18.907

20.573

1.975

1.552

1.646

26.367

24.659

31.447

6.261

5.928

5.743

36

30

-1

- Beheerkosten/woning

1.178

1.041

1.091

- Onderhoud/woning

1.121

1.269

1.011

- Exploitatielasten/woning

1.502

895

725

- Betaalde-ontvangen rente/woning

1.161

1.200

1.191

- EBITDA/woning

1.336

1.552

1.723

- Resultaat voor bel. en voor mut. act. waarde/woning

491

-3.699

-705

Personeelsbezetting:
- Aantal pers.leden (fte) per 1.000 beheerde woningen

9,50

9,23

9,50

Financiële continuïteit:
- Solvabiliteit:

- Interne financiering/woning
- Cash flow/woning
Balans en winst-en-verliesrekening:
- Eigen vermogen/woning
- Huren en vergoeding/woning
- Verkoopopbrengst per woning
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