JAARVERSLAG 2017

360°
ZOwonen in beweging

JAARVERSLAG 2017

360°
ZOwonen in beweging

Inhoudsopgave
Voorwoord Janine Godderij							3
2017 in vogelvlucht								5
Hoofdstuk 1 Kwaliteit van wonen						9
Hoofdstuk 2 Woningverhuur							16
Hoofdstuk 3 Betrekken bewoners en stakeholders bij beleid en beheer

19

Hoofdstuk 4 Leefbaarheid							21
Hoofdstuk 5 Wonen en zorg							23
Hoofdstuk 6 ZOwonen, de organisatie						24
Hoofdstuk 7 Governance							28
Hoofdstuk 8 Financiële continuïteit						36
Hoofdstuk 9 Verkort financieel overzicht					44
Hoofdstuk 10 Verklaren								66
Bijlage 1: Bestuursverslag 2017							68

360°

Voorwoord Janine Godderij

Jaarverslag 2017

ZOwonen timmert aan de weg. We hebben ingezet op een aantal speerpunten
en in 2017 forse stappen gezet om deze te verwezenlijken. Zoals van een volkshuisvester verwacht mag worden, was de aandacht in de eerste plaats gericht op
betaalbaarheid. De dienstverlening aan onze klanten onder het motto ‘In één keer
goed’ verbeterde aanzienlijk. Intern werden stappen gezet om onze klanten beter
van dienst te zijn en de transparantie te vergroten.
Om de betaalbaarheid te borgen, is een boost gegeven aan de verduurzaming
van ons bezit. Onze financiële inspanning op dit gebied verdrievoudigde ten
opzichte van het voorgaande jaar. We doen er alles aan om in 2021 op gemiddeld
B label te komen. Naar de huurdersorganisaties hebben we ons verplicht door de
toezegging dat als in 2022 nog lage labels voorkomen, de huren van de betreffende complexen bevroren worden.
Ons huurprijsbeleid was, vanwege de betaalbaarheid, in lijn met dat van de afgelopen jaren: gematigd. De huurachterstand was lager dan in 2016. We zijn trots dat
het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstand substantieel is gedaald.
Aan de kwaliteit van onze dienstverlening is veel aandacht besteed. De klantwaardering van onze dienstverlening maakt
een duidelijk opwaartse beweging, met name waar het gaat om het betrekken van de woning en het reparatie proces.
Op een haar na hadden we het B label in de Aedes Benchmark gehaald, dat gaat in 2018 zeker lukken. Onze nieuwe,
proces gestuurde organisatie gaat daarbij helpen. Evenals de verbetering in de samenwerking met ketenpartners die
voor ons het dagelijks onderhoud doen.
We hebben onze voorgenomen vastgoedproductie (sloop, nieuwbouw, renovatie) nagenoeg volledig gerealiseerd. Ook
over meerdere jaren bekeken, ons portefeuilleplan van 2014 is grotendeels verwezenlijkt. Dat is onder meer te danken
aan een betere interne vastgoedsturing. We slagen er zelfs in hier en daar versnelling in projecten aan te brengen door
de professionele wijze waarop de bewonersparticipatie wordt georganiseerd.
Om onze transparantie en de interne sturing te verbeteren werd het driekamermodel (maatschappelijke kamer, vastgoedkamer en vermogenskamer) vorm gegeven. Investeringsbesluiten worden gewogen op basis van de waarderealisatie op
deze drie gebieden. De maatschappelijke kamer is in ontwikkeling. We hebben onze belanghouders actief betrokken bij
het formuleren van onze maatschappelijke opgave in de komende jaren. Met onze huurdersorganisaties hebben wij in
een vroegtijdig stadium overleg over strategische keuzes en de financiële impact daarvan. Met hen en de gemeenten
spannen we ons in om tot gedragen prestatieafspraken te komen zonder dat het overleg daarover een ‘circus’ wordt.
Onze interne organisatie is sterk in beweging. De organisatiestructuur is aangepast door een duidelijkere onderscheiding
van strategie, tactiek en operatie, de proceskanteling.
De financiële positie van ZOwonen is solide. Dat neemt niet weg dat het een hele kunst is, mede gelet op de lasten van
de verhuurderheffing, de aankomende fiscale lasten, de strengere duurzaamheidseisen van de overheid en de snel oplopende kostenstijging in de bouw, om het ambitieuze investeringsprogramma voor de komende jaren te realiseren.
Voor 2018 wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen voorzien. Onze basis wordt verder op orde gebracht om onze bewoners nog beter van dienst te zijn. Het Klanten Advies Centrum en ons Online Platform worden aangepast aan de eisen
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van deze tijd, het portefeuilleplan wordt herzien en we gaan nog scherper werken aan onze maatschappelijke opgave.
De ontwikkeling van de Ketengerichte Samenwerking wordt uitgebouwd. De vereiste aanpassingen i.v.m. de Algemene
Verordening Gegevensbescherming worden in praktijk gebracht. De vastgoed- en klantdata worden in fases op orde
gebracht. En we gaan een 360 graden feedback voor onze medewerkers invoeren.
Genoeg uitdaging. We gaan ervoor!
Janine Godderij
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Woningbezit

wezen op de sociale huursector de komende jaren in stand

ZOwonen bezit per 31 december 2017, 14.144 woningen

blijkt. We trekken ons dit aan. Daarom hebben we in 2017

en 2.142 overige verhuureenheden gelegen in de woning-

extra aandacht gegeven aan vier belangrijke thema’s: be-

marktregio’s: Westelijke Mijnstreek, Midden Limburg en

taalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Parkstad Limburg. 12.921 woningen liggen in Westelijke

Concreet gaat dat om een gematigd huurbeleid (de range

Mijnstreek waarvan 10.440 in Sittard-Geleen. De zes ge-

van huurverhogingspercentages conform beleid was tussen

meenten waarin ZOwonen werkzaam is, liggen vrij dicht bij

de 0% en 1,3%, maar deze is bijgesteld tussen de 0% en

elkaar. Er is sprake is van een compact werkgebied.

1%), gericht woonruimteverdelingsbeleid (passend toewijzen en uitbouwen module ‘direct te huur’), uitvoeren extra

Kernactiviteiten

energetische maatregelen, voldoende woningen beschik-

In ons bedrijfsplan ‘Sturen op waarde’ hebben we de uit-

baar houden met een huur tot eerste en tweede aftop-

gangspunten en doelstellingen voor de periode 2016-2019

pingsgrens en uitvoeren nieuwbouw-en renovatieprojecten.

vastgelegd. Essentie is dat we ons richten op de kerntaak.

De vier genoemde thema’s blijven onze aandacht vragen in

Dit wil zeggen beheren en onderhouden van sociale huur-

2018 en de jaren daarna.

woningen voor huishoudens met een krappe beurs (inkomen tot circa € 36.135, peildatum 2017). Andere activiteiten

Interne ontwikkelingen 2017

leveren een positieve bijdrage aan deze kerntaak. Gevolg

We streven naar tevreden klanten, medewerkers en be-

van onze keuze is dat we bepaalde activiteiten niet meer

langhouders. Om die opgave waar te kunnen maken, willen

doen zoals het bouwen van koopwoningen en woningen

we betrokken, enthousiaste en trotse medewerkers in huis

met een huurprijs boven de liberalisatiegrens (€ 710,68).

hebben. Dit wil zeggen: medewerkers die weten waar onze
klanten behoefte aan hebben en die zichzelf willen ver-

Externe Ontwikkelingen 2017

beteren. In 2017 is vooral ingezet op de ontwikkeling van

De vergrijzing, ontgroening, huishoudverdunning, bevol-

leiderschap, opleidingsprogramma’s en een inspirerende

kingskrimp en extramuralisering zetten verder door. De

werkomgeving. We werken procesgericht. Hierbij zijn lo-

meest recente bevolkingsprognose (Progneff 2017) beves-

gisch bij elkaar horende processen, zoals verkoop, verhuur

tigt deze ontwikkelingen. Het totaal aantal huishoudens in

en onderhoud gebundeld.

Limburg neemt rond 2025 af en het aantal 1-persoonhuis-

Eind december 2017 zijn we gefuseerd met Woningstich-

houdens neemt sterk toe. In onze vastgoedportefeuille hou-

ting Spaubeek. Hierdoor is onze woningvoorraad met 237

den we nadrukkelijk rekening met deze ontwikkelingen.

woningen toegenomen. Het woningbezit ligt geheel in de

Na jaren van recessie is de economie in 2017 aangetrokken.

kern Spaubeek en behoort tot de gemeente Beek. De extra

Bedrijven en burgers zijn weer bereid geld uit te geven. De

werkzaamheden zijn binnen de bestaande bezetting opge-

woningmarkt merkt dit ook. Zo neemt het aantal verkochte

vangen.

woningen toe en stijgen de huizenprijzen.
Voor de huurmarkt geldt een ander beeld. Een aanzienlijk

Onze huidige directeur-bestuurder Ton Mans stopt per 1

deel van de huurders merkt nog (te) weinig van de aantrek-

maart 2018 met zijn werkzaamheden. Zijn opvolger Janine

kende economie en blijft aangewezen op de sociale huur-

Godderij start per 1 mei 2018. Verder wordt onze Raad van

sector. Hun inkomensontwikkeling is achtergebleven op de

Commissarissen vernieuwd. Als gevolg van het rooster van

woonlastenontwikkeling.

aftreden zijn in 2017 drie van de zeven RvC-leden afgetre-

We verwachten dat het aantal huishoudens dat is aange-

den. In 2018 treden de overige vier RvC-leden af. De RvC
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wordt afgeslankt. De nieuwe RvC bestaat eind 2018 uit vijf
in plaats van zeven leden.
Resultaten 2017
De activiteiten in het jaar 2017 komen rechtstreeks voort
uit ons bedrijfsplan. Per opgave zijn speerpunten benoemd.
In 2017 behaalden we mooie resultaten zoals: lagere huurschulden, minder huisuitzettingen, huisvesting van ruim 200
statushouders, nieuwbouw van 59 woningen (exclusief 10
woningen a.g.v. fusie met Woningstichting Spaubeek), renovatie van 464 woningen, ruim € 10 miljoen geïnvesteerd
in bewonersinitiatieven, lokale en regionale prestatieafspraken opgesteld en we ontwikkelden een nieuwe visie op zorg
en duidelijkheid over de verwachtingen van onze belanghouders ten aanzien van onze maatschappelijk opgave. Met
deze resultaten hebben we een stap voorwaarts gezet, die
in 2018 een vervolg krijgt.
Ook is de klantwaardering verbeterd ten opzichte van de
Aedes benchmark van 2016: de gemiddelde klantwaardering is licht gestegen van gemiddeld 7,2 naar 7,3. Verder
zijn onze bedrijfslasten gedaald, hiermee zijn we in de kopgroep beland. We hebben onze bedrijfsvoering geoptimaliseerd en dat leidt tot efficiëntere processen en tot betere
kwaliteit. In 2018 zetten we deze ontwikkeling voort.
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1.1. Vastgoedsturing
Met het afsluiten van 2017 is ook de eerste vierjarige cyclus
van de portefeuillestrategie ‘Intern minimaliseren, naar buiten maximaal presteren’ afgerond. Deze strategie is vastgesteld in 2014 en bevat een programma voor 12 jaar. In
de wetenschap dat deze in 2018 herijkt wordt, is het een
mooi moment om terug te kijken naar de realisatie van onze
vastgoeddoelen.
Realisatie

2014

2015

2016

2017

Resultaat

% van verwacht

% van totale

					

t/m 2017

resultaat’17

ambitie ‘14-’26

Renoveren

0

110

232

464

806

100%

46%

Slopen

0

-83

-87

-79

-249

89%

17%

-61

-77

-72

-52

-262

175%

44%

78

16

62

59

215

103%

15%

Verkopen
Nieuwbouw

1.2. Werken aan onderhoud, duurzaamheid en energie

Op basis van bovenstaand overzicht kan geconcludeerd
worden dat we ten aanzien van Renoveren en Nieuwbouw
de doelen, gemeten over de vier jaar, gehaald hebben en

Onderhoudsuitgaven

daarmee op koers liggen. Het sloopprogramma blijft met

In 2017 hebben we in totaal ongeveer 23,5 miljoen euro

89% iets achter op het doel. Ten aanzien van verkoop loopt

uitgegeven aan onderhoudsmaatregelen. De aanvankelijke

de doelstelling ver voor op de totale doelstelling. Dit bete-

planvorming was begroot op 19,5 miljoen euro. Dit bud-

kent dat we hierin moeten temporiseren. Dit sluit ook aan

get werd verhoogd door niet-afgeronde projecten uit 2016.

bij de wens van enkele belanghouders om in het verkoop-

Maar ook in 2017 is een aantal projecten niet uitgevoerd.

programma een stap terug te doen. De financiële middelen

Deze schuiven door naar 2018. Om de projectbeheersing

die we met verkoop genereren zijn echter noodzakelijk om

voor het komend jaar te optimaliseren is er een verbeter-

de meerjarige opgave te realiseren. Het is dus zoeken naar

plan opgesteld. Daarnaast was er ook een verhoging in het

een balans. Dit in de wetenschap dat de komende jaren een

mutatieonderhoud waarneembaar.

grote stap gezet moet worden in het verduurzamen van ons
bezit. Niet alleen om het vastgoed op te waarderen, maar

Voor ruim 5 miljoen euro hebben we reparaties uitgevoerd.

vooral om de woonlasten voor onze huurders betaalbaar te

Daar waar in 2016 de afhandeling van reparatieverzoeken

houden.

met een 6,9 werd beoordeeld, gaven onze huurders ons in
2017 een 7,4. Hoewel dit ruim voldoende is, werken we in
2018 aan verdere verbetering.
We hebben voor 4,5 miljoen euro aan onderhoud bij mutatie van onze woningen uitgevoerd. Dit is ruim 1 miljoen euro
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meer dan verwacht. Dit vraagt om sturing op het proces.

teem, koken elektrisch. Bij bestaande woningen versnellen

Bijna 1.100 woningen werden snel en vakkundig gereed

we onze opgave met een additioneel jaarlijks budget voor

voor verhuur gemaakt. Hierbij is voor 1 miljoen euro bad-

duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast voeren wij bij de re-

kamers, keukens en toiletten vervangen. In 2018 optimali-

novatieprojecten ook duurzaamheidsmaatregelen uit.

seren we dit proces verder samen met onze ketenpartners.
Hoe sneller de woning weer beschikbaar is, hoe tevredener

Additioneel duurzaamheidsprogramma

onze klant.

Bij renovatie worden bestaande woningen verduurzaamd.
In 2017 is daarnaast ook een eerste slag gemaakt in het

4 miljoen euro is besteed aan preventief onderhoud van

verduurzamen van bestaande woningen die nog niet in

schilderwerk, onderhoud aan daken en andere onderdelen

aanmerking komen voor renovatie. Denk hierbij aan het

aan de buitenkant van onze woningen. Er is voor 2,8 miljoen

isoleren van spouwmuren, daken en vloeren alsook aan het

euro aan onderhoud gepleegd aan technische installaties,

aanbrengen van HR++ glas en mechanische ventilatie. Deze

zoals verwarmingsketels en automatische deuropeners.

projecten stonden, naast het verminderen van de energierekening, in het teken van het verhogen van het comfort

In het kader van veiligheid stonden drie onderwerpen cen-

van onze huurder. Aan dit additioneel programma, bovenop

traal:

het reguliere renovatieprogramma, is € 3 miljoen euro ex-

-de constructieve toestand van uitkragende balkons;

tra toegekend. Bij ruim 300 woningen zijn deze duurzaam-

-het uitfaseren van open verbrandingstoestellen;

heidsmaatregelen uitgevoerd. De genomen maatregelen

-de concretisering van het asbestbeleid.

waren het terugdringen van energieverbruik door isolatie in
bijvoorbeeld spouw of dak. Ook doen we aan eigen ener-

Daar waar enige twijfel bestaat over de veiligheid van de

gieopwekking door het aanbrengen van zonnepanelen. In

balkons, hebben we maatregelen genomen in 2017 en er

2018 zetten we die lijn door.

volgen nog projecten op dit vlak in 2018. 4 miljoen euro investeerden we aan veilige en gezonde woningen. Een groot

1.3 Bewonersparticipatie

gedeelte hiervan ging naar asbestsaneringen. Daarnaast is
de samenwerking met Volta Limburg met betrekking tot het

Vanuit team Herstructurering zijn een aantal stevige trajec-

verwijderen van geisers geslaagd. In 2018 worden de laat-

ten ingezet waarbij onze huurders intensief betrokken wor-

ste complexen ‘geiservrij’ gemaakt.

den. In Sittard is in goed overleg een sloopbesluit genomen
voor de Eisenhowerflat 3 en daarnaast is door huurders in

Duurzaamheid en energie

Stadbroek alle medewerking verleend om tijdig te kunnen

Visie

starten met sloop- en nieuwbouw.

ZOwonen ziet duurzaamheid als een opgave die breder

In Geleen-Zuid zoeken we samen met bewoners naar de

is dan energetische aanpassingen. Wij zijn net als onze

juiste invulling van de nieuwbouw en de manier waarop we

huurders van mening dat het nadrukkelijk ook om betaal-

deze opgave de komende jaren kunnen realiseren. Met de

baarheid en comfort gaat. In onze visie staan 3 mijlpalen

huurders van de Seringenlaan in de wijk Lindenheuvel in

centraal. In 2021 willen we, conform het sectorconvenant,

Geleen hebben we op dit punt in 2017 volledige overeen-

een gemiddeld energielabel B voeren. Dat betekent dat

stemming bereikt.

we nieuwbouw niet meer aansluiten op aardgas. Warmtelevering gebeurt op basis van een laagtemperatuursys-
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In Schinnen zijn de huurders uit de 1e fase allemaal tijdig

verhuisd naar een wisselwoning aan de overkant van de ge-

bewoners gevraagd een reactie te geven. De input van de

plande nieuwbouw. Ketenpartner Heijmans maakt individue-

bewoners nemen we mee in de verdere planvorming. De

le huurderswensen op verzoek en tegen betaling mogelijk.

prognose is dat de uitvoeringswerkzaamheden eind 2018

Hierdoor wordt het draagvlak vergroot en krijgen huurders

starten.

ook echt het gevoel dat de vervangende nieuwbouw hun
thuis wordt.

Petrusstraat/Heistraat Sittard – 25 eengezinswoningen
(Rijksmonument)

1.4 Ketensamenwerking

Met de Rijksmonumentdienst zijn afspraken gemaakt over
de restauratie van het monument Petrusstraat/Heistraat. De

ZOwonen kende in 2017 twee typen ketensamenwerking.

finale goedkeuring voor uitvoering van de plannen is nog

Zowel bij het niet planmatig onderhoud als bij nieuwbouw

onder voorbehoud van een gemeentelijke bijdrage in de

en renovatie werkten we projectoverstijgend samen met

restauratiekosten.

vaste partners. In 2017 is met name gezocht naar de verbinding tussen de verschillende vastgoedactiviteiten, waar

Chrysantenstraat e.o. Geleen – 144 eengezinswoningen

ook de beide (keten)samenwerkingsverbanden onder val-

Bij dit plan worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd

len. We hebben ontwikkelpunten opgesteld die van belang

in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen. De opna-

zijn om de verhouding regisserend opdrachtgever en keten-

mes van de woningen en het maken van afspraken met de

partner door laten te groeien. Deze worden per vastgoe-

bewoners zijn gestart in november 2017. De verwachting

dactiviteit in 2018 opgepakt. De belangrijkste aandachts-

is dat in maart 2018 gestart kan worden met de uitvoering.

punten voor 2018 zijn het duidelijk beleggen van rollen,

Huurdersvereniging Geleen vervult daarbij een actieve rol.

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het inbedden
van een plan-do-check-act-cyclus en het op orde krijgen

Van Goyenflat Geleen– 140 galerijwoningen

van de vastgoeddata.

Bij dit project voeren we onderhoudsingrepen in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen uit. Daarnaast verbete-

1.5 Renovatie

ren we de esthetica van het gebouw. Het project bevindt
zich in de fase van haalbaarheidsonderzoeken. De opleve-

De norm voor 2017 was het renoveren van 464 woningen en

ring vindt naar verwachting in 2019 plaats.

die norm is volledig behaald.
In uitvoering
In voorbereiding

Gansbeek/Venbeek Geleen – 71 appartementen

Jos Klijnenlaan e.o. Geleen – 128 portieketagewoningen

De renovatieplannen van dit complex zijn, op één blok van

Aangaande de 128 portieketagewoningen aan de Jos Klij-

in totaal vijf blokken na, opgeleverd. De 71 appartementen

nenlaan in Geleenb is begin 2017 een haalbaarheidsstudie

worden nog 40 jaar verhuurd. Het laatste woonblok wordt

gestart. Uitgangspunt was om de woningen nog 40 jaar

eind februari 2018 opgeleverd.

door te verhuren. December 2017 is dit uitgangspunt bijgesteld naar nog 25 jaar verhuren. Verder wordt onderzocht of

Opgeleverd

met energetische ingrepen de woningen naar een energie

In 2017 hebben we in totaal 464 woningen gerenoveerd.

index lager dan 1,2 gebracht kunnen worden.

De opgeleverde projecten zijn:

Door middel van een schriftelijke enquête hebben we aan
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- Vrangendael Sittard, 264 portieketagewoningen: in no-

vember 2016 zijn de renovatieplannen aan de Beetho-

In voorbereiding

venstraat, Schubertstraat en Burgemeester Gijzelstraat

WoZoCo Sittard – 115 zorgappartementen

gestart. De woningen die zijn gebouwd in 1964 zijn zo-

In december 2016 hebben de opdrachtgevers Zuyderland

wel aan de binnenzijde alsook aan de buitenzijde opge-

en ZOwonen in gezamenlijkheid het vertrouwen in de be-

waardeerd. De 264 portieketagewoningen hebben een

trokken aannemer opgezegd voor het project WoZoCo

levensduurverlenging gekregen van 25 jaar. Ook is de

(woonzorgcomplex) Sittard. In mei 2017 is tussen de drie

algehele uitstraling van de woongebouwen verbeterd.

partijen een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Zuyder-

- Vrangendael Sittard, 64 portieketagewoningen: in maart

land en ZOwonen hebben aangegeven het project alsnog

2017 zijn deze renovatieplannen gestart. De woningen

te willen realiseren. In samenspraak is besloten om verder te

die zijn gebouwd in 1964 hebben we zowel aan de bin-

gaan met Van Wijnen, onze ketenpartner en tevens tender-

nenzijde als aan de buitenzijde volledig gerenoveerd en

deelnemer van het project.Afgelopen maanden hebben we

opgewaardeerd. Ook hebben we de woningen verduur-

veelvuldig overlegd met opdrachtgevers en Van Wijnen. In

zaamd. De woningen hebben een levensduurverlenging

gezamenlijkheid is gezocht naar een haalbaar project. Op

gekregen van 40 jaar.

21 december 2017 hebben we een principeakkoord be-

- Carmelflats Beek, 48 galerijwoningen: de renovatiewerk-

reikt. Begin 2018 werken we de plannen verder uit, worden

zaamheden en duurzaamheidsingrepen in het eerste

contracten vastgelegd en wordt de bestuurlijke besluitvor-

woongebouw zijn opgeleverd in december 2017. Naast

ming inclusief de goedkeuring door de Raad van Commis-

de onderhoudsingrepen is de installatie vernieuwd en

sarissen afgerond.

voorbereid op duurzame energielevering. Op basis van
een positieve evaluatie is besloten om de resterende 7

Vonderstraat Schinnen – 47 woningen

woonblokken de komende jaren uit te voeren. Bijzonder

In de Vonderstraat in Schinnen realiseren we 47 nieuwe wo-

bij dit project is dat de wijkraad deel uitmaakt van het

ningen: 12 patiowoningen, 10 levensloopbestendige wo-

bouwteam, hierdoor hebben wij nagenoeg 100% bewo-

ningen en 25 eengezinswoningen. De start van de bouw en

nersdeelname gerealiseerd.

de oplevering van de patio’s en de levensloopbestendige

- Sanderbout Sittard, 32 eengezinswoningen: in 2016 zijn

woningen vinden plaats in 2018, oplevering van de overige

we gestart met het terugbouwen van 36 woningen met

woningen volgt in 2019. Door huurders sneller uit te plaat-

behoud van de oorspronkelijke voorgevel. 4 woningen

sen, is de start van de uitvoering van het project eerder mo-

zijn in 2016 opgeleverd, de overige 32 woningen zijn in

gelijk geworden dan gepland.

2017 opgeleverd.
- Gansbeek/Venbeek Geleen, 56 appartementen: in maart

Stadbroek Oost Sittard – 40 eengezinswoningen/patiowo-

2017 zijn de renovatiewerkzaamheden gestart. De apparte-

ningen

menten hebben een levensduurverlenging gekregen van 40

In Stadbroek Oostbereiden we de nieuwbouw van in totaal

jaar. De eerste vier blokken zijn eind 2017 opgeleverd, het

40 woningen voor. Het gaat om 18 eengezinswoningen ge-

resterende blok á 15 woningen wordt in 2018 opgeleverd.

legen aan de Burgemeester Corbeijstraat en 22 patiowoningen aan de Jan Steenstraat. Deze woningen worden in

1.6 Nieuwbouw

2018 gerealiseerd.

De norm voor 2017 was het bouwen van 69 woningen. Ook

Seringenlaan Sittard – 32 woningen

deze norm is gehaald.

In de Seringenlaan bereiden we de bouw van zijn 32 wonin-
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gen voor: 4 patiowoningen, 20 levensloopbestendige wo-

van 15 patiowoningen in Achtbunder zijn medio juli 2017

ningen en 8 eengezinswoningen. De patio’s en de levens-

nog eens 6 patiowoningen opgeleverd en verhuurd.

loopbestendige woningen worden in 2018 gerealiseerd, de
eengezinswoningen in 2019.

- Aan de Kupstraat in Spaubeek hebben we, vooruitlopend
op de fusie, in opdracht van Woningstichting Spaubeek
10 eengezinswoningen gerealiseerd en verhuurd. Na de

In uitvoering

fusie met Woningstichting Spaubeek in december 2017

Resedastraat, Sanderbout Sittard - 14 woningen

zijn deze woningen toegevoegd aan ons woningbezit.

In november 2017 is gestart met de sloop van 16 woningen. De sloopwerkzaamheden zijn afgerond in januari 2018

1.7 Herstructurering

waarna meteen een begin is gemaakt met de bouw van 14
eengezinswoningen.

De norm voor 2017 was sloop van 117 woningen. Deze

Qua architectuur en materiaalgebruik worden de nieuwe

doelstelling is met de sloop van 87 woningen niet gehaald.

woningen aangepast aan het beeld van de voormalige mijn-

Vanwege de Flora- en faunawet kon pas rond oktober ge-

werkerswoningen. De oplevering en verhuur staat gepland

start worden met slopen, het is dan niet altijd haalbaar om

voor het derde kwartaal 2018.

alle woningen in hetzelfde jaar gesloopt te hebben. In Stad-

Daarmee komt een einde aan een herstructureringsproces

broek is in oktober gestart met de sloop en zijn de sloop-

van 10 jaar: in 2008 vond in Thienbunder de eerste sloop

werkzaamheden niet afgerond in 2017.

plaats, in 2013 is de herbouw gestart. Bij elkaar zijn in Mijn
Zuid 457 woningen gesloopt en vervangen door 256 wonin-

In voorbereiding

gen waarvan 174 sociale huur.

Eisenhowerflat 3 Sittard
In januari 2017 hebben we het leegstandbesluit voor Ei-

Kupstraat Spaubeek – 10 woningen

senhowerflat 3 genomen en aan de bewoners gecommuni-

De 2e fase van het project Kupstraat in Spaubeek omvat 10

ceerd. De bewoners zijn intensief betrokken bij het uitplaat-

eengezinswoningen. Deze zijn begin 2018 opgeleverd.

singsproces. De uitstroom verloopt voorspoedig.

Opgeleverd

Hoofdstraat Amstenrade

In 2017 zijn er in totaal 69 nieuwbouwwoningen opgele-

In het voorjaar is samen met ketenpartner Heijmans een

verd. De opgeleverde projecten zijn:

haalbaarheidsstudie gestart. Uitgaande van de sloop van 6

- Molenbeek Sittard, 29 eengezinswoningen: van de 42

1-op-1 woningen wordt een appartementencomplex terug-

energiezuinige eengezinswoningen in Molenbeek zijn be-

gebouwd. Begin 2018 worden de eerste resultaten van de

gin 2017 29 woningen opgeleverd en verhuurd. In okto-

haalbaarheidsstudie verwacht.

ber 2016 waren de andere 13 woningen al opgeleverd en
verhuurd.

De Gijselaar Amstenrade

- Sanderbout, 24 eengezinswoningen: in 2016 is gestart

In 2015 startten we de studie naar de toekomstige ontwik-

met de nieuwbouw van 34 woningen met behoud van

kelingen van de corridorwoningen in samenwerking met

oorspronkelijke architectuurelementen. 10 woningen zijn

Cicero. In deze studie zijn tevens de bungalows van Am-

in 2016 opgeleverd, de overige 24 woningen zijn in 2017

stenrade betrokken. Inmiddels ligt er een nieuwe steden-

opgeleverd.

bouwkundige invulling voor de gebouwen van Cicero en

- Achtbunder, 6 patiowoningen: na een eerdere oplevering

13

ZOwonen. Na overleg met Cicero en de gemeente Schin-

nen in mei 2017 is op verzoek van de gemeente door IBA

sluitend de koopkavels van bouwbedrijf Jongen nog niet

(Internationale Bau Austellung) Parkstad een masterplan

bebouwd. Met Jongen is overeengekomen dat de kavels

opgesteld. In oktober 2017 is het IBA-plan toegelicht aan

uiterlijk eind 2022 van ZOwonen worden overgenomen.

het College van de gemeente en Cicero en ZOwonen. Financieel draagvlak moet nog bereikt worden. We verwach-

Seringenlaan/Meidoornlaan/Kastanjelaan, Geleen

ten begin 2018 keuzes te kunnen maken over het vervolg

Op de herstructureringslocatie aan de Burgemeester Lem-

van de planontwikkeling.

mensstraat ligt een wooncomplex van 60 2-op-1-woningen.
In 2017 is de sloop van 42 van deze woningen afgerond.

In uitvoering

Met bewoners en gemeente hebben we overeenstemming

Molenbeek / Stadbroek, Sittard

bereikt over een nieuwe stedenbouwkundige invulling van

Molenbeek-Oost is in 2017 afgebouwd. We hebben de

het gebied. In 2018 start de 1e fase van de nieuwbouw van

grond gesaneerd en realiseerden 29 huurwoningen. De rest

32 woningen. Na oplevering van deze fase starten we met

van het terrein is ingericht als groengebied met de mogelijk-

de sloop van de overige 18 woningen.

heid voor de gemeente om, als hier voldoende belangstelling voor is, nog een aantal koopwoningen te ontwikkelen.

Vonderstraat, Schinnen

Met de afbouw van Molenbeek-Oost is een eind gekomen

In een intensief participatieproces met bewoners van de

aan de afspraken binnen ons samenwerkingsverband met

Vonderstraat, de gemeente Schinnen en ketenpartner

de gemeente binnen de Stichting Stadbroek in Ontwikke-

Heijmans is een nieuwbouwplan ontwikkeld met als uit-

ling (SiO).

gangspunt de sloop van 47 woningen aan de Vonderstraat

In 2015 hebben we besloten 147 woningen aan de Jan

en de nieuwbouw van 25 eengezinswoningen, 12 patiowo-

Steenstraat en omgeving te slopen. De uitplaatsing van de

ningen en 10 levensloopbestendige woningen. De sloop

zittende huurders is in september 2017 afgerond. Aanslui-

van de 1e fase, à 21 woningen, is eind 2017 afgerond.

tend is de sloop van de woningen gestart. Op de vrijkomende locaties realiseren we 40 nieuwe huurwoningen., Deze

Opgeleverd

worden in 2018 opgeleverd.

In 2017 hebben we 87 woningen gesloopt, het betreft de
volgende projecten:

Geleen-Zuid

- Seringenlaan Geleen, 42 woningen: in 2017 is de sloop

In 2016 is het wijkontwikkelingsplan voor Geleen-Zuid

van 42 woningen afgerond;

goedgekeurd. Een onderdeel daarvan is de sloop van 88

- Vonderstraat Schinnen, 21 woningen: wegens versnelling

portieketagewoningen aan de Jos Klijnenlaan en 144 por-

zijn al in 2017 (in plaats van 2018) 21 woningen gesloopt;

tieketagewoningen aan de Lienaertstraat. Voor deze com-

- Achtbunder Sittard, 4 woningen: de laatste 4 woningen

plexen ligt er een stedenbouwkundig plan dat voorziet in

zijn in april 2017 gesloopt;

75 appartementen, 28 patiowoningen en 62 eengezinswo-

- Resedastraat Sittard, 12 woningen: na besluitvorming is

ningen. De eerste fase is de realisatie van de appartemen-

direct gestart met de sloop van deze woningen. De reste-

ten. De verwachting is dat in 2021 gestart wordt met de

rende 4 woningen zijn in januari 2018 gesloopt;

uitvoering.

- Kupstraat Spaubeek, 8 woningen.

Burgemeester Lemmensstraat, Geleen

Wat betreft Mijn Zuid in Sittard hebben zich een aantal noe-

Binnen dit langlopende herstructureringsgebied zijn uit-

menswaardige zaken voorgedaan in 2017, namelijk:
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- Tuin van Gulik: In januari 2017 is de bouwlocatie voor de
16 koopappartementen aan de BAM verkocht. Zij hebben
hier 16 vrije sector huurappartementen gerealiseerd. Op
de locatie voor de CPO-woningen zijn in 2017 10 kavels
verkocht waarmee alle koopkavels verkocht zijn. Van de
vrijebouw kavels zijn in 2017 5 stuks verkocht. Daarmee is
de doelstelling bereikt dat alle bouwkavels in dit gebied
verkocht zouden worden.
- Schoollocatie: Met Earth & Eternity zijn de gesprekken
om tot realisatie van 14 woningen te komen, afgerond.
De eerste reactie van de Welstandscommissie op het ontwerp van de woningen is binnen en de omgevingsvergunning is door de ontwikkelaar aangevraagd. Begin 2018
kan het contract met E&E getekend worden.
- Sanderbout Veestraat: De keuze om in plaats van koophuurwoningen aan de Resedastraat te realiseren, heeft ca
¾ jaar geduurd. De sloop van de woningen is gestart en
wordt in januari 2018 afgerond. Aansluitend wordt gestart
met de bouw. De woningen worden in september 2018
opgeleverd.
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Hoofdstuk 2 Woningverhuur

Jaarverslag 2017

2.1 Huurbeleid en passend toewijzen

woonwagens, standplaatsen, niet-woningen, geliberaliseerde woningen, leegstaande woningen, woningen die maar

Huurverhoging 2017

op één van deze peildatums in het standenregister opge-

Rekenregels:

nomen zijn en woningen met een huurverhoging als gevolg

- De beleidslijn voor de huurverhogingsronde die vanaf

van een woningverbetering worden buiten beschouwing

2014 ingezet is, is ook in 2017 als vertrekpunt aangehou-

gelaten in de berekening. In totaal zijn dit 4.438 objecten.

den: inflatie +1% en inflatie -1%, afhankelijk van de hoog-

We hebben 12.265 huurwoningen meegenomen in de be-

te van de streefhuur met een minimum van 0% huurverho-

rekening voor de huursombenadering. De huursom is per

ging;

1 januari 2018 (€ 6.222.476) 1,16% hoger dan per 1 januari

- Naast deze beleidslijn, hebben we in 2017 voor het eerst

2017 (€ 6.150.854).

inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Voor
huishoudens zonder AOW’ers en gezinnen met 3 of min-

Integraal streefhuurbeleid

der personen met een inkomen van meer dan € 40.349

In 2017 hebben we het streefhuurbeleid geëvalueerd. De

is een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,3% ge-

verbetervoorstellen leggen we begin 2018 ter advies voor

hanteerd;

aan de huurdersorganisaties en implementeren we vervol-

- De extra huurinkomsten door de inkomensafhankelijke

gens. De verbetervoorstellen zijn:

huurverhoging gebruiken we om extra te investeren in de

• Geen huurverhoging voor zittende huurder voor verduur-

sociale woningvoorraad en duurzaamheid. Omdat dit niet

zamen van schil en Cv-installatie. Voor overige duurzaam-

in de prestatieafspraken voor 2017 is vastgelegd, tellen

heidsmaatregelen wordt 50% van de geraamde bespa-

deze extra huurinkomsten wel mee in de huursombena-

ring in rekening gebracht;

dering;

• Als aansluiting van Het Groene Net niet tot woonlastenre-

- Om de maximale huursomstijging niet te overschrijden, is
de range van huurverhogingspercentages tussen de 0%

ductie leidt, maar wel tot streefhuurverhoging, dan wordt
er een afslag op de streefhuur toegepast;

en de 1,3% (inflatie over 2016 is vastgesteld op 0,3%) bij-

• Zonnepanelen worden met een aparte contractcompo-

gesteld naar tussen 0% en 1%. Op deze manier houden

nent in rekening gebracht. Ook hier geldt de lijn: 50%

we een kleine marge, omdat de huurharmonisatie een

van de besparing. Als het plaatsen van zonnepanelen tot

aanname is en pas begin 2018 bekend is. Voor de gelibe-

een streefhuur verhoging leidt, dan wordt er een afslag

raliseerde woningen is de beleidslijn tussen 0% en 1,3%

op de streefhuur toegepast zodat de huurder niet dubbel

gehanteerd.

betaalt;
• Invoeren van een meerhurenbeleid waarbij keuzevrijheid

In 2017 was de gemiddelde huurverhoging:

vergroot wordt en de streefhuur afgetopt wordt op de

- voor de gereguleerde woningen 0,99%;

eerste of tweede aftoppingsgrens als de woning toege-

- voor gereguleerde én geliberaliseerde woningen in totaal

wezen wordt aan een huishouden uit de primaire doel-

0,97%.

groep;

De 0,99% telt mee in de huursombenadering.

• Invoeren van huurgewenning bij doorstroming naar een
passende zorgwoning;

Huursombenadering

• 1.000 woningen aanwijzen waarbij jongeren en GGZ pa-

De huursom mag per 1 januari 2018 maximaal 1,3% ho-

tiënten een afgetopte huurprijs krijgen (de kwaliteitskor-

ger zijn dan per 1 januari 2017. Onzelfstandige woningen,

tingsgrens);
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• Streefhuren bepalen voor woonwagens, chalets en standplaatsen na inventarisatie van WWS punten.

recente inkomensdaling en woningen die al een lange tijd
leeg staan.

Het streven is om de regels medio 2018 te operationaliseren.

Woonruimteverdelingsbeleid
In 2017 hebben we het beleid geëvalueerd. De verbeter-

2.2 Servicekostenbeleid

voorstellen leggen we begin 2018 ter advies voor aan de
huurdersorganisaties en vervolgens kan de implementatie-

In 2017 selecteerden we de firma Rooden Landscape So-

fase starten. De verbetervoorstellen zijn:

lutions als nieuwe leverancier voor het groenonderhoud van

• Regels voor herhuisvesten na uithuiszetting door huur-

de algemene terreinen. Het nieuw contract geeft een impuls

schuld, overlast, brandstichting, harddrugs en hennep zijn

aan de kwaliteit van de uitvoering van het groenonderhoud

verwoord in het Laatste Kans beleid;

en de samenwerking rondom renovatieprojecten. De totale
contract(service)kosten zijn door de nieuwe samenwerking

• Maatwerk leveren bij medische urgentie door een passende woning aan te bieden;

met 10% gedaald. Het contract voorziet ook in het bieden

• Naast de doelgroepgerichte toewijzing (Passend Toewij-

van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

zen), is het voorstel om toe te wijzen op basis van een

in ons werkgebied.

beschrijving van de woning (vastgoedkenmerken). De
huidige leeftijdsgrenzen 40+ en 55+ worden losgelaten

Evaluatie en actualisatie van het huidig servicekostenbeleid
staat voor 2018 gepland.

zodat iedereen op een passende woning kan reageren;
• Huishoudens met kinderen met voorrang toewijzen aan
eengezinswoningen met 3 of meer slaapkamers;

2.4 Woonruimteverdeling

• Jongeren en GGZ-patiënten met voorrang toewijzen aan
1.000 nog aan te wijzen woningen (met een afgetopte

Passend toewijzen

huurprijs tegen de kwaliteitskortingsgrens).

In 2017 hebben we 98,71% passend toegewezen. Van de

We streven ernaar om de regels medio 2018 te operatio-

in totaal 773 toewijzingen zijn er 763 passend toegewezen

naliseren.

en 10 niet-passend. De 10 niet-passende toewijzingen zijn
gedaan aan medisch of sociaal urgente kandidaten vanuit

Woonruimteverdeelsysteem

herstructureringsgebieden en statushouders.

Met oog op de verbetering van de dienstverlening aan onze
bewoners is in 2017 ons Woonruimteverdeelsysteem tegen

EU-norm

het licht gehouden. Uiteindelijk hebben we een afweging

In 2017 hebben we 94,69% passend toegewezen aan huis-

gemaakt tussen twee opties: Thuis in Limburg (TIL, samen-

houdens met een inkomen tot aan € 36.165, 3,70% met een

werkingsverband) en ZIG (stand alone). vVanuit onze ambi-

inkomen van € 36.166 tot aan € 40.349 en 1,61% met een

tie om samen te werken, hebben we nadrukkelijk gekeken

inkomen van € 40.350 of meer. In ons woonruimteverde-

naar TIL. Uit het onderzoek is gebleken dat op dit moment

lingsbeleid worden in principe de inkomens van € 40.350

ZIG de meest passende voor ons is.

of meer uitgesloten voor de sociale huurwoningen. Van de
1.054 verhuringen in 2017 zijn 16 woningen toch toegewezen aan deze doelgroep (1,61%). Redenen zijn: medische
urgentie, kandidaten vanuit herstructureringsgebieden,
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Inkomen (EU-norm)

94,7%

Huurprijs (Passend Toewijzen)

1,6%

10% inkomen < € 40.349

3,8%

10% inkomen € 36.135 - € 40.349

21,4%

80% tussen € 30.150 en € 36.135 secund
max. € 22.200 en € 30.150 primair

95%

bijpassende huurprijs voor
de huurtoeslag
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98,71%

Hoofdstuk 3 Betrekken bewoners en stakeholders bij beleid en beheer

3.1 Huurdersorganisaties

voor een projectbureau die ondersteunende werkzaamheden voor de huurdersorganisatie verricht. Helaas was eind

Huurdersorganisaties

2017 de structuur nog niet ingevuld en bovendien was de

We betrekken huurders tijdig bij zaken op het terrein van

samenwerking op dat moment nog niet hersteld. Het is de

beleid en beheer. Met deze werkwijze bereiken we dat huur-

uitdaging om in 2018 te onderzoeken welke mogelijkheden

ders vroegtijdig meedenken en invloed uitoefenen op ons

openstaan om de samenwerking weer vlot te trekken. Daar-

doen en laten. Net als voorgaande jaren hebben we in 2017

na wordt bekeken of en hoe de structuur ingevuld wordt.

frequent overleg gevoerd met huurders. Dit vond plaats op
het niveau van de corporatie, wijk, complex en huurder. Ze-

3.2 Bewonerscommissies

ker op corporatieniveau willen we nagaan of het overleg
anders kan worden ingericht. Zo neemt het aantal overleg-

Samen met alle 11 bewonerscommissies hebben we afge-

gen jaar op jaar toe wat voor de huurdersorganisaties een

lopen jaar invulling gegeven aan de participatieovereen-

behoorlijk belasting betekent. Nieuwe overlegvormen bie-

komst. We hebben afspraken gemaakt en de rol van een

den mogelijk uitkomst.

bewonerscommissie geduid. Ook hebben we de drempel
verlaagd om een bewonerscommissie te vormen. Drie nieu-

De huurdersorganisaties hebben in 2017 over 9 onderwer-

we bewonerscommissies hebben zich aangemeld en de

pen advies uitgebracht waaronder de begroting ZOwonen

leefbaarheidsactiviteiten zijn toegenomen. Extra aandacht

2018, duurzaamheid, woonruimteverdeling, huuraanpas-

mogen we nog schenken aan communicatie, daar gaan we

sing 2018, lokale en regionale prestatieafspraken, wonen &

in 2018 dan ook mee aan de slag. Zo gaan we vaker in ge-

zorg en fusie met Woningstichting Spaubeek. Acht adviezen

sprek over het woongenot in en rondom de woning. Door

waren positief. De huurders hebben daarbij wel aandachts-

een betere communicatie zal de kwaliteit van dienstverle-

punten benoemd die we deels hebben overgenomen. Het

ning immers toenemen.

advies over de jaarlijkse huuraanpassing was negatief. We
hebben kort daarna met de huurdersorganisaties overlegd

Het Groene Net-aansluiting Eisenhowerflats 1 en 2

en afgesproken dat zij vroegtijdig betrokken worden bij het

In aanloop naar de aansluiting van de eerste bestaande wo-

opstellen van de nieuwe begroting van ZOwonen.

ningen op Het Groene Net (HGN) hebben we intensief over-

De samenwerking tussen de huurdersorganisaties staat

legd met de bewonerscommissies van deze flats. Alvorens

onder druk. Begin 2017 werkten de zes huurdersorganisa-

we over gegaan zijn tot ondertekening van het contract met

ties van ZOwonen nog samen in de Adviesraad Huurders

HGN zijn alle gevolgen voor de huurders met deze com-

(ARH). In de loop van 2017 hebben huurdersorganisatie

missie doorgesproken. Dit overleg heeft ertoe geleid dat

Sittard-Munstergeleen en Geleen aangegeven de samen-

er zowel beheersmatige als contractuele aanpassingen zijn

werking met de ARH op te zeggen. Als gevolg van het uit-

gedaan om kwaliteit, comfort, leveringszekerheid en betaal-

stappen van twee van de zes huurdersorganisaties heeft

baarheid veilig te stellen. Bij dit traject is de mogelijkheid

de doorontwikkeling in 2017 deels stilgelegen. Inzet was

van de bewonerscommissies om invloed uit te kunnen oe-

de nieuwe organisatiestructuur te bemensen op basis van

fenen op ons beheer en beleid nadrukkelijk zichtbaar in het

vooraf vastgestelde functieprofielen. De nieuwe structuur

uiteindelijke resultaat. In februari 2018 zijn de complexen

maakt onderscheid in strategisch, tactisch en operationeel

daadwerkelijk aangesloten op HGN.

niveau, wat meer duidelijkheid tot stand brengt in de aard
van de werkzaamheden. Binnen de structuur was ruimte
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3.3 Dialoog stakeholders

en onvoldoende capaciteit op is ingezet (niet beschikbaar).
In het laatste kwartaal zijn verbeteracties opgezet om vol-

We hebben ons verder verbonden met onze (maatschappe-

doende aandacht te kunnen geven aan opvolging en aan

lijke) omgeving. Voorheen hadden we de neiging om ons

het analyseren van de klachten zodat structurele problemen

(voorgenomen) beleid uit te leggen. Nu gaan we open en

ook verholpen worden.

transparant de discussie met onze omgeving aan. We halen
op, verankeren het in ons handelen en verantwoorden ons

Afgelopen jaar zagen we een stijgende lijn in het aantal ge-

achteraf.

bruikers van het Online Platform. De woningzoekende weet

Er zijn diverse bijeenkomsten belegd waarbij we er voor heb-

het platform goed te vinden én te waarderen. Waar nog

ben gekozen om de gemeenten en huurdersorganisaties af-

winst te behalen valt, is het gebruik onder de huurders, gaan

zonderlijk van elkaar uit te nodigen. Deze werkwijze gaf ons

we komend jaar meer op focussen. Vanuit de organisatie

de mogelijkheid tot verdieping. Zo was er meer ruimte om

worden er regelmatig (kleine) verbeteringen doorgevoerd:

argumenten over en weer uit te wisselen. Besproken zijn on-

denk hierbij aan het beter zichtbaar krijgen van informatie in

der meer de thema’s: leefbaarheid, maatschappelijke kader

het woningaanbod maar ook het aanbrengen van structuur

ZOwonen, wonen & zorg en de begroting ZOwonen 2018.

in informatie die de gebruiker online aanlevert. Het online

De lokale en regionale prestatieafspraken 2018 zijn in over-

platform wordt gemiddeld gewaardeerd op een 7.

leg met de huurders en gemeenten tot stand gekomen. De
wijze waarop dat is gebeurd, noopt tot heroverweging. Reden om in 2018 een strak tijdschema op te stellen waarin
expliciet is aangegeven welke producten op welk moment
beschikbaar dienen te zijn.
3.4 Klanttevredenheid en online platform
Het huurdersoordeel is toegespitst op de processen ‘woning verlaten’, ‘woning betrekken’ en ‘reparatie proces’. De
Aedes Benchmark is licht gestegen ten opzichte van 2016:
van gemiddeld een 7,2 (2016) naar een 7,3 (2017). In 2017
is in het proces opgenomen dat elke CES score van een 5
of lager wordt nagebeld door het team waar de score betrekking op heeft: reparatie proces en woning verlaten door
Dagelijks Onderhoud, woning betrekken door Verhuur.
Door opvolging van concrete acties (opschonen vragenlijst
en sturen op kpi’s) die zijn bepaald in de projectgroep Klanttevredenheid wordt in 2018 een stijging van de CES score
verwacht.
Op de afhandeling van klachten presteerden we in 2017
ondermaats omdat er onvoldoende inzicht (rapportage)
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Hoofdstuk 4 Leefbaarheid

Jaarverslag 2017

4.1 Maatschappelijke waarde

missies. Ook zijn we veelvuldig met individuele huurders in
gesprek geweest en hebben we bewonersinitiatieven gefa-

Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

ciliteerd.

Met bewoners en maatschappelijke partners zijn we de dialoog gestart om deze nader te duiden. Daarbij hebben we

4.3 Leefbaarheidsbudget

vastgesteld dat maatschappelijk actief zijn geen excuus mag
zijn voor inefficiëntie. Werksessies leverden een veelvoud

Uitgaven Leefbaarheid 2017 (excl. personele kosten)

aan thema’s op, die te clusteren vielen in zeven maatschap-

€ 150.340

Huurdersorganisaties en bijdrage SWWM

pelijke prestatievelden. Belangrijkste is de betaalbaarheid

€

5.810

Bijdrage bewonerscommissies

van onze woningen. Niet alleen in kale huur, maar ook in

€

18.690

Bijdrage wijktoezichthouders

totale woonlasten. Dat hangt nauw samen met onze duur-

€

26.920

Bijdrage leefbaarheidsinitiatieven

zaamheidsambitie. Dat is een voorbeeld van maatschappe-

€ 145.290

lijke inzet, die op huurdersniveau rendeert.

€

22.760 		Schoonmaakonderhoud (geen servicekosten)

€

12.040

Als onderdeel van de dialoog zijn bestuur en MT bij bewo-

€

10.270 		Toegankelijkheid

ners thuis op de koffie geweest. Dat leverde een inkleuring

€

10.070 		Bijdrage zelfbeheer

van abstracte, maatschappelijke begrippen op. Bewoners

€

1.050

ervaren onze dagelijkse prestatie nadrukkelijk als onze

€

29.740

maatschappelijke taak. Wij kunnen strategisch wel sturen op

€

7.440

Overig

de lange termijn, als we vandaag de telefoon niet oppak-

€ 441.420

Totaal

Groenonderhoud (geen servicekosten)
Veiligheid

Bijdrage VBT
Preventie maatregelen woninginbraken

ken, ervaart onze klant dat als niet-maatschappelijk.
Naast bovenstaande uitgaven wordt in de jaarrekening
Leefbaarheid

2017 € 435k aan indirecte (organisatie)kosten en € 544k aan

Een nadrukkelijke maatschappelijke taak van een corporatie

personeelslasten toegerekend aan leefbaarheid.

is het zorgdragen voor leefbaarheid in wijken en kernen.
Daar liggen factoren als ‘schoon, heel en veilig’ aan ten

4.4 Sociale projecten in aandachtswijken

grondslag. In 2017 zagen we de effecten van decentralisaties in de zorg. Zo hebben we in 2017 25 nieuwe bewo-

In 2017 hebben we de samenwerking met onze partners

ners mogen verwelkomen voor een maatwerkoplossing, die

(gemeente, zorg) geïntensiveerd en een nieuwe samenwer-

voorheen op een instellingsterrein verbleven. De verwach-

kingsstructuur in het leven geroepen. Daaruit volgden nieu-

ting is dat dit aantal de komende jaren sterker toeneemt.

we mandaten en werkafspraken. Het gevolg hiervan is dat
de professionals in de wijk beter in staat zijn om zelfstandig

4.2 Samen werken aan leefbare wijken

de juiste keuzes te maken en daarnaar te handelen.
Daarnaast zijn de volgende aandachtswijken benoemd: Ge-

In Sittard-Geleen zijn we vooral gericht op versterking sa-

leen-Zuid, Geleen-Centrum en de Landgraaf in Geleen en

menwerking met sociaal domein. Zo namen we succesvol

Stadbroek en Sanderbout in Sittard.

deel aan de pilot Gebiedsgericht werken. Onze wooncon-

Voor een aantal complexen in Geleen-Zuid, Geleen-Cen-

sulenten zijn een vaste waarde in deze teams.

trum en de Landgraaf in Geleen zijn Veilige Buurten Teams-

Op complexniveau werken we actief met bewonerscom-

light (VBT) opgezet. In deze complexen hebben we met
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onze partners en de bewoners gewerkt aan leefbaarheid en

buurt extra te ondersteunen op leefbaarheidszaken.

sociale cohesie. Deze aanpak was vooral succesvol in Geleen-Zuid en Geleen-Centrum waar blijvende initiatieven

4.5 Kennismakingsgesprekken

van bewoners zijn ontstaan op het gebied van leefbaarheid
en zelfbeheer. Voorbeelden van deze initiatieven:

In 2017 zijn voor het eerst kennismakinggesprekken met

- Kinderen gaan als portiekportiers onder begeleiding van

nieuwe huurders ingezet als nieuw instrument. We gaan bij

enkele ouders één keer per maand het zwerfvuil prikken

elke nieuwe huurder op bezoek in de tweede huurmaand

in en rondom de flats aan de Pijperstraat en Wagenaar-

om de huurder welkom te heten. Daarnaast hebben we een

straat.

gestructureerde vragenlijst die we doorlopen om te toet-

- Braderie op zaterdag 7 oktober 2017 op het binnenterrein van de Goyenflat.

sen of de eerder verstrekte informatie is begrepen, of ze op
hun plek zijn in de nieuwe woning en of er nog hulpvragen

- Succesvolle schoonmaakdag van de galerijen samen met

zijn voor ZOwonen. Op deze manier weten we waar extra

de bewoners van Pijperstraat en Wagenaarstraat op zater-

aandacht en hulp nodig zijn en kunnen we eventueel gelijk

dag 8 april.

ingrijpen.

- In de complexen Pijperstraat-Wagenaarstraat, Amer-Dom-

Dat is ook in lijn met onze Zorgvisie. We willen dichter bij

mel, Marten Luther King en Van Goyen/Tenier waren in

onze huurder staan om eerder te signaleren. Het verande-

2017 veilige buurtenteams actief.

rende maatschappelijke veld vraagt dat van ons.

- In complex Dommel is in samenwerking met PIW, gemeente en politie gewerkt om problematiek in wijk aan

4.6 Zelfbeheer

te pakken en bewoners om te buigen naar zelfbeheer en
eigen verantwoording.

In het kader van zelfbeheer is vooral intern gewerkt om het

- In de Van Goyenstraat is samen met de bewoners geke-

begrip te duiden en de behoefte van bewoners op het ge-

ken naar de inrichting van de gezamenlijke binnentuin,

bied van zelfbeheer en leefbaarheid goed te kunnen facili-

waarbij ontmoeten centraal staat.

teren. Hierdoor weten medewerkers welke middelen ze ter

- In de Wagenaarstraat is een ruimte vrijgemaakt om met
kinderen te knutselen. Ook hier zijn huurders en enkele
vrijwilligers van PIW de kartrekkers. Dit vindt niet wekelijks
plaats, maar rondom thema´s, zoals carnaval, pasen, moederdag, vaderdag, vakanties en Halloween.
In Sanderbout is in het laatste kwartaal van 2017 het sociaal
beheer van het project Mijn Zuid overgedragen naar het regulier leefbaarheidsproces. Om dit moment te markeren is
een bewonersbijeenkomst georganiseerd.
In Stadbroek is in 2016 het VBT-project na een periode van
5 jaar afgerond. Met deze leefbaarheidsaanpak werd een
nieuwe basis gelegd om verder te investeren in de woningbouw en renovatie in deze wijk. Vanuit team Leefbaarheid is
in 2017 16 uur extra buurtbeheer per week ingezet om die
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beschikking hebben zodat zij pro-actief kunnen handelen.

360°

Hoofdstuk 5 Wonen en Zorg

Jaarverslag 2017

5.1 Wat is ons beleid?

WMO-convenant Midden Limburg. In beide convenanten is
de lijn van het WMO convenant Westelijke Mijnstreek dui-

In 2017 hebben we onze Zorgvisie herijkt. Groot verschil

delijk terug te zien.

met de vorige visie is een vergrote aandacht voor maat-

Het WMO-convenant Westelijke Mijnstreek is in 2017

schappelijke zorg en geestelijke gezondheidszorg. Wijzi-

geëvalueerd en loopt eind 2018 af. Belangrijkste verbe-

gingen in deze zorgsectoren zorgen voor een ander bewo-

terpunten zijn de standaard prijslijst (verbeteren van prijs-

nersprofiel. In toenemende mate zien we huurders met een

afspraken en duidelijkere omschrijving van het uit te voeren

begeleidingsbehoefte. Dat vergt veel van onze collega’s,

werk) en de opleverkwaliteit van uitgevoerde woningaan-

samen met een breed veld aan maatschappelijke organisa-

passingen door ketenpartners. In 2018 wordt gewerkt aan

ties. In de Zorgvisie geven we dan ook prioriteit aan het be-

deze verbeterpunten zodat ook na 2018 het convenant

antwoorden van deze maatschappelijke opgave. Dat doen

voorgezet kan worden.

wij onder meer door financiële bereikbaarheid voor deze
doelgroep.
In de Zorgvisie is tevens fors aandacht voor de vergrijzende
samenleving in ons werkgebied. Dit gaat gepaard met de
trend dat onze senioren langer thuis wonen. In samenspraak
met bewonersorganisaties is gezocht naar een oplossing in
zowel vastgoed als dienstverlening. Deels ligt die in geschiktheid van onze woningen. Ook is er aandacht voor wisselwerking tussen zorgkosten en woonlasten van kwetsbare
ouderen.
Belangrijk voor onze opgave op het snijvlak van wonen en
zorg is samenwerking met zorgorganisaties. Waar deze in
het verleden veelal gedreven werd door traditionele huurrelaties, is nu een kentering te zien. Goed voorbeeld is
‘Housing Westelijke Mijnstreek’. Daarin trekken corporaties,
gemeenten en zorginstellingen samen op om de extramuralisatie in de zorg in goede banen te leiden. Voormalig
intramurale cliënten worden begeleid in het zoeken van
een passende woning. Hun begeleidingstraject loopt daar
parallel aan. In 2017 hebben we 25 nieuwe bewoners via
Housing verwelkomd.
5.2 WMO
In januari 2017 hebben we het WMO-convenant met gemeente Onderbanken getekend en in september 2017 het
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Hoofdstuk 6 ZOwonen, de organisatie

360°

Jaarverslag 2017

6.1 Organisatieontwikkeling
Vanuit onze visie op HRM hebben wij in 2017 gewerkt aan
In lijn met de in 2016 ingezette koers heeft team HRM een

inspirerende leiders en bevlogen medewerkers. Bevlogen

aantal speerpunten afgestemd om bij te dragen aan de or-

medewerkers, die werken vanuit hun hart en dat weerspie-

ganisatiedoelstellingen.

gelen in de kwaliteit van hun werk.

Er is voor gekozen om te focussen op de volgende
kernthema’s:

Werkgeverschap

- in een keer alles goed doen (operational excellence);

Vanuit goed werkgeverschap is het initiatief genomen om

- procesgericht en resultaatgericht werken;

een arbeidsvoorwaardenbeleid op te stellen dat aansluit bij

- verbinden strategie, tactiek en operatie;

de behoefte van medewerkers. Aantrekkelijkheid, flexibili-

- verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de or-

teit, uitwisselbaarheid en ontwikkelingsgerichtheid zijn de

ganisatie;

sleutelwoorden. Onder de werknaam ZOflex is in 2017 een

- zelforganisatie en autonomie bij medewerkers.

start gemaakt met het initiëren, inventariseren en formuleren van een gewenst arbeidsvoorwaardenbeleid. Besloten

Om die opgave waar te kunnen maken, heeft de bestuur-

is om de ontwikkeling van ZOflex in de 2de helft van 2018

der aan HRM een ontwikkelingsopdracht gegeven. Op het

op te pakken.

aandachtsgebied personeelsmanagement moet de einduitkomst zijn dat we beschikken over betrokken, enthousiaste

Strategische personeelsplanning

en trotse medewerkers. Dat zijn medewerkers, die weten

Met strategische personeelsplanning wordt onze core busi-

waar onze klanten behoefte aan hebben. En die willen leren

ness, rekening houdend met de veranderende markt, afge-

van geleverde prestaties en van de gemaakte fouten. Om

zet tegen de personele inzet en in welke mate deze aansluit

steeds beter te willen worden.

op lange termijn. Met deze aanpak wordt een doorkijk gemaakt naar ZOwonen 2020. We hebben intern onderzoek

We hebben als visie op het te voeren HR-beleid gekozen

uitgevoerd dat basisinformatie verschaft over de ontwikke-

voor:

ling van de formatie in relatie tot toekomstige vraagstukken.

‘Vanuit goed werkgeverschap en de voortrekkersrol die

In 2018 voeren we een diepgaander vervolgonderzoek uit

ZOwonen wil innemen, focust HRM zich op

zodat gerichter kan worden gestuurd op de toekomstig ge-

mensontwikkeling. Deze focus leidt tot kwalitatief

vraagde kwaliteiten.

excellente medewerkers, waarmee ZOwonen met minder
meer kan realiseren.’

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun

We streven naar ‘meer met minder’ maar hebben dit, door

arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare

de uitbreiding van het functiegebouw met nieuwe functies,

mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken

nog niet gerealiseerd.

om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een

Verder heeft HRM in 2017 op grond van deze visie vooral

werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de at-

ingezet op de ontwikkeling van dienend leiderschap, uitge-

titude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk

breide en intensieve opleidingsprogramma’s en een inspire-

te benutten. In 2017 is intern en extern (in samenwerking

rende werkomgeving.

met bij de C8 aangesloten corporaties) gewerkt aan stimu-
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leringsprogramma’s en uitwisselingsmogelijkheden voor de

van een afvaardiging van de OR en zeepkistsessies ten

medewerkers. Deze activiteiten zijn gebundeld in een sa-

behoeve van de medewerkers is aan participatie van me-

menwerkingsvorm onder de naam Transferpunt.

dewerkers in veranderingsprocessen invulling gegeven.
In overleg met de OR wordt in 2018 een pilot uitgevoerd

De leidende organisatieprincipes zelfsturing, resultaatge-

waaraan een representatieve dwarsdoorsnede van de me-

richtheid en samenwerken (in teams) ontwikkelen wij vanaf

dewerkerspopulatie (30%) zal deelnemen.

2017 met behulp van een Leergang Persoonlijk Leiderschap
en de ZOteamtrainer.

Cijfermatige gegevens 2017

De Leergang Persoonlijk Leiderschap bestaat uit groepstrai-

Vaste aanstelling		

110

ningen en individuele coaching en is gericht op het ontwik-

Tijdelijke aanstelling		

17

kelen van dienend leiderschap. Aan de Leergang hebben

Mannen		

76

ca. 25 medewerkers (bestuurder, MT-leden, procesleiders,

Vrouwen		

51

De ZOteamtrainer is een HR-instrument voor zelfanalyse.

Lengte dienstverband

Vast

Tijdelijk

Teams kunnen met behulp van feedback principes zelf een

< 5 jaar

22

17

analyse uitvoeren en bepalen in welke mate zij beschikken

5-10 jaar

29

-

over de kwaliteiten, die nodig zijn voor zelfsturing, resultaat-

10-15 jaar

21

-

gerichtheid en samenwerken (in teams).

15-20 jaar

8

-

> 20 jaar

30

-

danige wijze aan dat zij beschikken over veel energie en

Leeftijdscategorie

Vast

Tijdelijk

veerkracht, zowel fysiek als mentaal. Medewerkers voelen

< 25 jaar

4

2

zich sterk en fit, raken niet snel vermoeid en zetten door als

25-35 jaar

16

7

het tegenzit. We hebben met externe partners (benVitaal

35-45 jaar
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5

en Werk-Vitaal) een werkvermogen-onderzoek uitgevoerd.

45-55 jaar

37

2

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn individu-

> 55jaar

29

1

sleutelfiguren) deelgenomen.

Vitaliteit
We ondersteunen en moedigen onze medewerkers op dus-

ele gesprekken gevoerd met medewerkers om te komen tot
aanpassingen van de levensstijl.
Verzuim
Medewerkersparticipatie

Gemiddeld verzuimpercentage		

5.6%

We hechten belang aan de input van onze medewerkers.

Verzuimfrequentie		

0.81

Participatie lukt alleen als we laten zien dat we de input van
onze medewerkers op waarde weten te schatten en serieus
nemen in onze besluitvorming. We zijn is onder de naam
ZOwaarderen gestart met het opzetten van een vernieuwd
functionerings- en beoordelingssysteem. Door deelname
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1 januari 2017 t/m 31 december 2017
Instroom

28 medewerkers (alle contractvormen)

Doorstroom

21 medewerkers hebben een andere functie* binnen ZOwonen gekregen.

		

*Dat kan zijn doorstroming naar een ander domein, maar kan ook doorstroming

		

binnen eigen domein of binnen eigen functielijn (bijv. van junior naar medior of

		

van medior naar senior).

Uitstroom

17 medewerkers (alle contractvormen)
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360°
ZOwonen in beweging
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Hoofdstuk 7 Governance

Jaarverslag 2017

7.1 Verslag Raad van Commissarissen

De Raad heeft overleggen gehad met de OR op verschillende momenten over schillende onderwerpen. Medio 2017 is

De tijd dat commissarissen 10, 20 jaar aan een en dezelfde

er een uitgebreide consultatie gehouden met de OR, het

organisatie verbonden zijn is inmiddels wel voorbij. Bij een

managementteam en vertegenwoordiging van de staf over

te lange verbondenheid dreigt het toezicht één te worden

een mogelijke wijziging in de topstructuur van de organi-

met de organisatie, hetgeen voor de scherpte van construc-

satie. Op basis daarvan heeft de RvC besloten nog geen

tief kritisch intern toezicht niet bevorderlijk is. Ik heb het

keuze te maken voor een zelfsturende of zelforganiserende

voorzitterschap per 21 april overgenomen van Jan Haazen.

organisatie onder een tweehoofdig bestuur.

In 2017 zijn Jan Haazen (21 april), Michel van Sloun (21 april)

Als gevolg van de invoering van het driekamermodel is de

en Harrie Bloemen (31 december 2017) afgetreden en zijn

organisatie bezig met een kanteling ten behoeve van pro-

Ton van Heumen en Seph Braun (beiden per mei 2018) als

cesoptimalisaties. Het doel is om daarmee nog klantgerich-

commissaris benoemd. Zo lag in 2017 een van de accenten

ter en nog doeltreffender te kunnen functioneren. Daarbij

bij werving en selectie, in eerste instantie van de nieuwe

hoort dat de huurders 7 dagen per week 24 uur per dag

commissarissen en in tweede instantie bij de werving van

terecht kunnen met hun vragen en meldingen. In 2017 heeft

een nieuwe bestuurder.

de organisatie hier stappen in gezet, mede onder het motto

Met het oog op het einde van de tweede bestuurstermijn

‘rust en focus’ dat door de RvC is opgesteld/verwoord.

van de directeur-bestuurder en zijn naderend pensioen be-

ZOwonen is in 2017 gefuseerd met de Woningstichting

gin 2018 heeft de Raad van Commissarissen de organisatie

Spaubeek. Dit draagt bij tot een sterkere invulling van de

actief betrokken bij het opstellen van het profiel van be-

werkzaamheden als regionale woningcorporatie.

stuurder. Dit geldt eveneens voor de profielen van commissarissen. De huurders hebben actief geparticipeerd in de

Onder meer met dit verslag wil de Raad van Commissaris-

opstelling van het profiel van de huurderscommisarissen en

sen vorm geven aan zijn /haar publiekelijke verantwoording

in de wervingsgesprekken.

hoe de Raad invulling heeft gegeven aan de uitvoering van
zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Wij func-

In de loop der jaren is een integrale visie ontwikkeld en in

tioneren immers formeel en naar eigen overtuiging namens

uitvoering genomen waarbij alle stakeholders sterk wor-

de samenleving.

den betrokken bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering
daarvan. Met de gemeenten worden ‘Prestatieafspraken’

Governance: Regels, gedragingen en verantwoording voor

gemaakt. De huurders worden betrokken bij beleid t.a.v.

bestuur en toezicht.

verhuurbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en bij de
dienstverlening, service, bereikbaarheid, etc. Met toeleve-

Bestuur en Commissarissen werken in een structuur, waarin

ranciers wordt in de keten geopereerd evenals met zorgin-

hun onderscheiden taken, bevoegdheden en verantwoor-

stellingen. ZOwonen staat open naar en voor de samenle-

delijkheden helder zijn vastgelegd, in externe wet- en regel-

ving in het besef dat leefbaarheid een veelzijdige kwaliteit

geving en in interne reglementen.

is die uitsluitend samen met andere partijen en samen met

Wij hebben een gezamenlijke visie op bestuur en toezicht

de huurders kan worden gerealiseerd. Daarom wordt ook

en de onderscheiden verantwoordelijkheden om de doel-

waarde gehecht aan participatie van de huurders. De Raad

stellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de

heeft overleggen gehad met de ARH, de verenigde huur-

wijze waarop wij binnen de governancestructuur in onder-

dersvertegenwoordiging van ZOwonen.

linge wisselwerking samenwerken, te realiseren.

28

Voor zover besluitvorming van het bestuur niet geregeld is

Deze missie, visie en strategie is door de Raad van Commis-

in wet- en regelgeving geldt het door het bestuur vastge-

sarissen in 2017 gebruikt bij het nemen van beslissingen,

stelde en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde

het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking

bestuursreglement.

van de realisatie van de corporatiedoelstellingen.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de

Het hiervoor aangeduide toetsingskader is opgebouwd uit:

Raad van Commissarissen zijn in artikel 19 van de statuten

• De door de Raad van Commissarissen goedgekeurde mis-

van de Stichting Woonmaatschappij ZOwonen omschreven. De RvC is naast toezichthouder ook werkgever van en
klankbord/adviseur voor het bestuur. Een en ander is verder

sie
• Het ondernemingsplan 2015 t/m 2019
- Het strategisch voorraadbeleid

uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Commissa-

• Het jaarplan

rissen, waarin het toezichtkader is uitgewerkt naar een toet-

• De begroting

singskader.

• Aanvullende (strategische) beleid- en uitvoeringsplannen

Ten slotte dient in het kader van de governance in algeme-

• Concrete normen voor financiële continuïteit: het treasury

ne zin gemeld te worden dat de Raad van Commissarissen
heeft besloten in de loop van de komende jaren in omvang

reglement, het investeringsstatuut en……
• Afspraken met belanghouders.

terug te gaan van de huidige 7 leden naar 5. De gewenste
situatie wordt eind 2018 bereikt.

In maart 2017 is een gesprek geweest met de Autoriteit
Woningcorporaties in het kader van de landelijke inspectie

Toetsingskaders

van de governance. Hierbij was de voltallige RvC aanwe-

Het in 2017 door de Raad van Commissarissen gehanteerde

zig en is teruggekeken op de governance van de laatste 4

toezichtskader was opgebouwd uit:

jaren. Hoewel het officiële oordeel van de AW nog niet is

• De governancecode voor toegelaten instellingen Volks-

ontvangen, waren er geen ernstige bedenkingen. Wel heeft

huisvesting.

de Autoriteit aangegeven dat het aftreedrooster ruimer ge-

• Het wettelijk kader BCFV en Bbsh:

spreid had kunnen zijn.

- Statuten.
- Bestuursreglement.

Waar ziet de Raad van Commissarissen concreet op toe?

- Reglement Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te hou-

- Reglementen Financieel Beleid en Beheer: treasury

den op het bestuur en op de algemene gang van zaken in

reglement, investeringsstatuut.

de woningcorporatie en de met haar verbonden onderne-

- Integriteitscode en klokkenluidersregeling.

mingen en staat tevens het bestuur met raad terzijde. De

Deze reglementen geven het bestuur de kaders waarbinnen

Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op:

moet worden bestuurd en is voor de Raad van Commissaris-

• Realisatie van de doelstellingen van de corporatie, waar-

sen richtinggevend voor zijn toezicht.

onder de maatschappelijke prestaties maar ook de mate

Om daar ‘handen en voeten’ aan te geven wordt dit voor

van doelgerichtheid en doeltreffendheid.

alle corporaties geldende toezichtkader toegesneden op

• Realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven, waarbij be-

het voor ZOwonen specifieke ‘Toetsingskader’, waarin de

taalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor onze

missie, visie en strategie van ZOwonen hun weerslag heb-

doelgroepen bepalend zijn.

ben gekregen.

• Strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van

29

de corporatie, waaronder de wijze van opdrachtgeverschap en partnerships in samenwerkingsverbanden.
• Opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en
controlesystemen.
• Kwaliteitsbeleid.
• Kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording.
• Financiële verslaggevingproces.
• Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
Samenstelling Raad van Commissarissen ZO Wonen (peildatum 31-12-2017)
Naam

RvC-

Ge-

Geb.

Eerste

Aftredend

Her-

Aftredend

Bezoldiging

		

functie

slacht

datum

benoeming

per

benoemd

per

(per jaar		

functies

€ 3.896

Zelfstandig

Voorzitter Raad van

adviseur

Toezicht Levanto

									

excl. BTW)

De heer

21-4-2017

Voorzitter tot M

8-9-1955

April 2009

21-4-2013

ja

J.B. Haazen april 2017									

Beroep

Neven-

												

Voorzitter RvA

												

Science Programm

												

UM

Ing.M.M.S.

Lid/Huurders- M

6-4-1967

April 2009

21-4-2013

ja

21-4-2017

€ 2.597

Senior bouw-

van Sloun

vertegen-									

adviseur 		

		

woordiging									

Bisdom

											

Roermond

M.J.

Lid/Huurders- M

Directeur

Clemens

vertegen-				2010					

		

woordiging

H.P.F.

Lid

M

10-03-1961 Augustus

26-02-1956 Januari

1-8-2014

ja

1-1-2014

ja

1-8-2018

1-1-2018

€8.500

€8.500

Orcus
Zelfstandig		

Bloemen RA					2010					

Consulent

Mr. J.

Lid

M

6-6-1953

April 2010

April 2014

ja

1-4-2018

€8.500

Voorzitter

Secretaris

Verwijlen										

Raad van

stichting Immens

											

Bestuur

Lid Raad van

												

Commissarissen

												

WML

J. Hekking

Lid vice-

Penningmeester

Tonnaer

voorzitter per										

Stichting

		

nov. 2010										

Gemeentemuseum

		

voorzitter per										

Het Land van Thorn

		

april 2017

Mr. S.P.

Lid

V

M

11-1-1950

April 2010

21-10-1960 Oktober

Claessen					

2010

April 2014

Oktober

ja

ja

1-4-2018

1-10-2018

€11.688		

€8.500

MT-lid

2014					

Vertrouwenspersoon van de

												

stichting Wonen

												

Wittem

J.E.M.G.

Lid Huurders- M

Braun

vertegen-									

Vastgoed

		

woordiging									

Radar

T. van

Lid

CFO Royal		

M

1-5-2017

1-5-2017

Mei 2017

Mei 2017

1-5-2021

nee		

1-5-2021

nee		

€5.667

€5.667

Manager

Heumen										

Canin

											

Nederland

											

BV		

Conform de Governancecode zijn nevenfuncties vermeld - voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als
lid van de Raad van Commissarissen - waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken.
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Werkwijze

onaal, televisie, internet, enz.;

Hiervoor is weergegeven, dat het toezichts- en het toet-

• overeenkomstig de eisen die in het kader van de nieuwe

singskader richting gevend zijn voor de wijze waarop de

woningwet aan de commissarissen worden gesteld ne-

RvC vormt en inhoud geeft aan zijn rollen van toezichthou-

men de leden deel aan bijeenkomsten in het kader van

der, werkgever en klankbord. In toenemende mate spelen

de verplicht gestelde Permanente Educatie;

de belangen van onze belanghouders mee in de afwegingen die bestuur en toezichthouders maken.

• De Raad kent een remuneratie- en auditcommissie. Deze
commissies kwamen tien respectievelijk vijf maal bijeen;
• De Raad van Commissarissen heeft in de loop van het

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen

verslagjaar naast de reguliere overleggen meer informe-

laat de Raad van Commissarissen zich mondeling dan wel

le contacten gehad met zowel (leden van) de onderne-

schriftelijk door het bestuur informeren inzake de financiële,

mingsraad als de huurdersorganisaties. Ook met (leden

volkshuisvestelijke en maatschappelijke resultaten in relatie

van) het managementteam is enkele malen zowel in for-

tot de beoogde doelen, relevante in- en externe ontwikke-

mele vergaderingen als bij informele gelegenheden en

lingen en de wensen en behoeften van belanghouders.

themabijeenkomsten gesproken en overleg gevoerd.

De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boek-

•De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boek-

jaar het volgende ondernomen om zich op de hoogte te

jaar de volgende besluiten genomen, goedkeuring ver-

houden van wat er speelt in het speelveld van Woonmaat-

leend aan en gesproken over de volgende onderwerpen:

schappij ZOwonen. De Raad van Commissarissen

• goedgekeurd zijn:

• voerde 11 keer regulier overleg met het bestuur, waarvan

• Jaarverslag 2016

een maal in het bijzijn van de accountant en twee sessies

• Jaarrekening 2016

in het kader van risicomanagement;

• Begroting 2018 en Meerjarenbegroting

• heeft een themabijeenkomst georganiseerd met als thema Fraude & Integriteit;

• Het volkshuisvestingsverslag
• Treasury jaarplan 2018

• heeft eenmaal in beslotenheid met controller vergaderd;

• BBII en BIII investeringsvoorstel transformatie 71 apparte-

• heeft tweemaal in beslotenheid zonder de bestuurder
vergaderd;

menten Gansbeek en Venbeek te Geleen
• Afkoop aannemer Wozoco

• voerde eenmaal als raad en tweemaal als auditcommissie
overleg met de externe accountant;

• Voorstel tot fusie WS Spaubeek
• Transactievoorstel 2017-05 vervroegde aflossing leningen

• voerde zijn jaarlijks overleg met de huurdersorganisaties;

met rentevoorziening

• voerde zijn jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad,

• Renovatie 143 eengezinswoningen Chrystantenstraat

waarbij door de OR zijn visie de voortgang van zijn ‘On-

• Benoeming Ton van Heumen en Seph Braun

dernemingsraadplan’ uiteen heeft gezet;

• Prestatieafspraken met de gemeenten

• voerde overleg met andere belanghouders;
• leden van de RvC bezochten verschillende (regionale en
landelijke) bijeenkomsten van de VTW en Aedes;•

Besproken zijn de volgende beleidsvelden en thema’s:
• Prioriteiten van de corporatie in het licht van het Rijksbe-

de leden namen kennis van relevante informatie over de

leid

sector via diverse binnen de sector georganiseerde bij-

• Beleidsplan / ondernemingsplan (integraal)

eenkomsten, geschreven en digitale media, waaronder

• Samenwerking Coöperaties

vakbladen, dag- en weekbladen zowel regionaal als nati-

• Driekamermodel
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• Maatschappelijk rendement
• Informatiebehoefte RvC

De Raad van Commissarissen heeft bij de besprekingen van

• Sociaal jaarverslag 2015

de hiervoor genoemde onderwerpen tevens invulling gege-

• Strategisch voorraadbeleid

ven aan zijn adviesrol. Als specifieke punten kunnen hierbij

• Fraude en risicobeheersing/risicomanagement

worden genoemd:

• Interne organisatie

• De positionering van ZOwonen in de regio

• Governance

• De invulling van de relatie met stakeholders

• Relatie belanghouders

• Toetsing staand risicomanagement.

• Ketensamenwerking
• (Bijzondere) Projecten

De RvC stelt vast dat ZOwonen bestendigt in het nemen

• Financieringsbehoefte

van haar verantwoordelijkheden als grootste corporatie van

• Aanwending van niet noodzakelijke middelen

de Westelijke Mijnstreek. ZOwonen treedt actief in overleg

• Verkopen

met haar belanghouders van haar huurders, gemeenten tot

• Huisvesten primaire doelgroep

zorgorganisaties om de agenda op basis van ieders verant-

• Betrekken bewoners bij het beleid en beheer

woordelijkheid op te stellen en ten uitvoer te brengen.

• Zorgvisie & Zorgvastgoed

De relaties met de stakeholders worden meer dan serieus

• Leefbaarheid

genomen en er wordt gewerkt aan een stevige verankering

• Kwaliteit woningbezit

van de dienstverlening in samenwerking met deze stakeholders. De nieuwe woningwet van 1 juli 2015 heeft de

De genoemde gespreksonderwerpen kenden zowel een

keuzes die ZOwonen in de afgelopen jaren al had gemaakt

integrale als op onderdelen een specifieke benadering,

bekrachtigd. Zo is al jaren gewerkt aan de professionalise-

waarbij als aandachtspunten kunnen worden genoemd:

ring van de huurdersorganisaties en worden de huurders al

doelmatigheid, rechtmatigheid, integriteit, governance,

geïntensiveerd betrokken bij projecten rond renovatie, on-

inzet vermogen, weglek van maatschappelijk vermogen en

derhoud en leefbaarheid. Ook streeft ZOwonen met haar

financiële continuïteit. Er is een start gemaakt met de imple-

huurders naar het stijgen op de participatieladder.

mentatie van het Drie Kamer Model om te kunnen relateren

Onafhankelijkheid

aan het beoogd rendement.

De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat haar leden

De gekozen richting ten aanzien van de organisatieont-

onafhankelijk zijn in de zin van de in de Governancecode

wikkeling is verder doorgezet, waarbij – om het maximaal

woningcorporaties bepaling III 2.2 aangeduide criteria.

mogelijk te maken om de huurder centraal te stellen – de

Ook in dit jaar is geen sprake geweest van (transacties met)

organisatie gekanteld wordt. ZOwonen streeft naar een

tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad van

maximale klantgerichtheid en wil haar huurders de moge-

Commissarissen en/of het bestuur betrokken waren.

lijkheid bieden zoveel als mogelijk zelf te regelen. Natuurlijk

Ook is er in dit jaar binnen de organisatie van ZOWonen

worden de huurders die hiertoe niet in staat zijn maximaal

geen gebruik gemaakt van de ’regeling melding onregel-

ondersteund. Vanzelfsprekend stellen de gewenste concep-

matigheden’.

ten eisen aan de partners die in de keten met ZOwonen samenwerken. In dit kader hebben de ervaringen zich in 2016

Deskundigheid en samenstelling

door een proces van continue verbetering van de samen-

De Raad van Commissarissen is samengesteld op basis van

werking in de keten positief ontwikkeld.

de vastgestelde profielschets. Ter actualisering van de ge-
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wenste deskundigheid nemen de leden deel aan seminars,

Remuneratiecommissie

cursussen en congressen en (regio)vergaderingen van de

De Remuneratiecommissie is in het verslagjaar 2017 twee-

VTW. De raad heeft het goede gebruik, dat op de deelna-

maal regulier bijeengeweest. De remuneratiecommissie

me aan een dergelijke activiteit in het collectief van de Raad

heeft zich als werkgeverscommissie in een apart overleg

wordt teruggeblikt.

gebogen over de selectie van de nieuwe bestuurder en RvC
leden.

Sinds de invoering van de verplichting tot het behalen van
punten voor ‘Permanente Educatie’ hebben de leden aan

Auditcommissie

de volgende punten behaald:

De Raad van Commissarissen kent uit zijn midden een Auditcommissie bestaande uit de leden de heren H. Bloemen

Aantal PE punten 2017

RA (voorzitter), M.J. Clemens en mr. J. Verwijlen.

J. Haazen		

0

Ten behoeve van de uitvoering van haar taken heeft de Au-

J. Hekking		

14

ditcommissie vijfmaal vergaderd, waarvan tweemaal in aan-

H. Verwijlen		

10

wezigheid van de externe accountant.

H. Bloemen		

13

M. van Sloun		

0

S. Claessen		

9,5

In de bijeenkomst van december is het eigen functioneren

M. Clemens		

5

van de Raad van Commissarissen besproken evenals dat

S. Braun		

11

van de individuele leden. Tevens is het functioneren van het

T. van Heumen		

0

bestuur besproken. In de besloten vergadering buiten de

Zelfevaluatie

aanwezigheid van het bestuur heeft de Raad van CommisVanwege langdurige ziekte (juli 2017 tot heden) van Ton van

sarissen zijn eigen functioneren als collectief en de bijdrage

Heumen heeft hij geen PE punten behaald.

van de afzonderlijke leden besproken. Ter voorbereiding en
ter verdieping van dit overleg respectievelijk zelfevaluatie

Mutaties

heeft de Raad er net als vorig jaar tot zijn volle tevredenheid

In het afgelopen verslagjaar zijn er in de samenstelling van

voor gekozen om bij zijn evaluatie gebruik te maken van

de raad geen mutaties geweest.

ondersteuning door de NKCC (Nederlands KennisCentrum
voor Commissarissen en Toezichthouders). De externe be-

Commissies

geleiding betrof naast de gebruikelijke schriftelijke enquête

De Raad van Commissarissen kent een tweetal commissies,

ook de nabespreking van de resultaten.

te weten de audit- en remuneratiecommissie. Beide commissies functioneren onder de respectievelijke reglementen.

De Raad van Commissarissen heeft hiertoe uitdrukkelijk de

Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de commissies

visie van het bestuur gevraagd en deze betrokken in de be-

beschreven. De commissies zijn op basis van dit reglement

spreking.

namens de Raad van Commissarissen onder meer belast

De evaluatie heeft plaatsgevonden op basis van:

met het adviseren van de Raad van Commissarissen inzake

• De governancecode woningcorporaties.

bedrijfsvoering en financieel beheer respectievelijk inzake

• Het reglement Raad van Commissarissen.

de beoordeling en beloning van de raad van bestuur.

• Een enquête t.a.v. het persoonlijk alsmede het collectief
functioneren.
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• Als aandachtspunten voor het jaar 2017 heeft de Raad

initiatieven nemen.

t.a.v. het eigen functioneren het volgende geformuleerd:

De ontwikkeling van huurdersparticipatie is naast duurzaam-

• Niet te veel agendapunten, aanbrengen prioritering, on-

heid de grote constante. Kleine corporaties in de regio die

derscheiden hoofd- en bijzaken, focus aanbrengen in in-

zich in het belang van de continuïteit van goede volkshuis-

formatievoorziening

vesting daartoe aangetrokken voelen, kunnen in het belang

• Expliciete aandacht voor wisseling van de wacht.

van de samenhang worden gezien als partner.

Beoordeling bestuur

Sittard-Geleen, februari 2017

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor goed
bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag

Jos Hekking

en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. De remuneratiecom-

Voorzitter Raad van Commissarissen

missie heeft met de bestuurder de grote waardering die
de Raad van Commissarissen voor zijn functioneren heeft
gedeeld. De honorering van de bestuurder geschiedde op
basis van de door de brancheverenigingen Aedes en VTW
opgestelde governancecode voor woningcorporaties. Het
regime waaronder bezoldiging in de toekomst zal plaats
vinden volgt de nationale regelgeving.
Honorering Raad van Commissarissen
Ook de honorering van de Raad van Commissarissen geschiedt overeenkomstig de nationale regelgeving. Deze regeling is te downloaden op www.vtw.nl.
Een blik op de toekomst
ZOwonen streeft naar een zo groot mogelijke klanttevredenheid. Dit betreft veel aspecten van het verhuren van
een woning: kwaliteit, huurprijs, service (bij ‘komen, zijn en
gaan’), leefbaarheid, duurzaamheid en meer. Ook de prestaties van andere actoren zijn hierop van invloed. Daarom
neemt ZOwonen het voortouw om samen met gemeenten, zorginstellingen, ketenpartners en niet te vergeten in
toenemende mate de huurders zelf samenhangend volkshuisvestingsbeleid te realiseren in een economisch en
maatschappelijk samenhangend werkgebied. De beoogde
samenwerking dient te leiden tot het overbruggen van de
kloof tussen de systeemwereld van de maatschappelijke instellingen en de leefwereld van de burgers, de huurders van
ZOwonen, die zelf voor zover zij dat kunnen ook zelf actief
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360°
ZOwonen in beweging
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360°

Hoofdstuk 8 Financiële continuïteit

Jaarverslag 2017

ZOwonen Vastgoed BV. Het bestuur van deze BV’s wordt

tot uiting in de vorm van de marktwaarde

gevoerd door ZOwonen (100% zeggenschap). De 2 groepsmaatschappijen verrichten geen activiteiten en zijn begin
2018 opgeheven. ZOwonen maakt op grond van art.2:407
lid 1 sub a BW, gebruik van de consolidatievrijstelling. Sinds

Marktwaarde

Niet te realiseren

Bedrijfswaarde

Ongerealiseerd

Kostprijs/
boekwaarde

Gerealiseerd

de fusie met Vitaal Wonen in 2015 is ZOwonen ook, samen
met Woongoed 2-Duizend, eigenaar van de VOF Agnetenberg. Beiden vennoten zijn gelijk bevoegd. Woongoed
2-Duizend heeft ingestemd met de verkoop van het klooster Sint Agnetenberg, die naar verwachting in 2018 in gang
wordt gezet.
De ‘niet te realiseren’ reserve is inherent aan de rol van wo8.1 Financiële positie

ningcorporaties. Daar waar een commerciële vastgoedex-

Ons financieel beleid is gericht op integrale sturing. De kos-

ploitant zijn vastgoed zo winstgevend mogelijk in de markt

ten die gepaard gaan met het realiseren van de gewenste

zet, kiezen woningcorporaties er bewust voor om de huren

vastgoedportefeuille en maatschappelijke doelen moeten

betaalbaar te houden en te investeren in hun woningbezit.

worden opgebracht uit de operationele kasstromen. Het

Dit wordt ook wel maatschappelijke opoffering genoemd.

budget voor deze doelen is dus geen uitkomst of streef-

Ogenschijnlijk heeft de corporatie dus een groot vermogen,

waarde meer, maar geldt als uitgangspunt voor het vermo-

maar dit is grotendeels ongerealiseerd vermogen.

gen, wat leidt tot een actievere sturing op de vermogensontwikkeling en kasstromen.

Bij de marktwaardering worden twee scenario’s berekend.
Eén scenario op basis van door-exploiteren en één scenario

We hanteren primair onze begroting als financieel sturings-

op basis van uitponden. De hoogste van deze twee bepaalt

instrument. De financiële consequenties van voorgenomen

de marktwaarde in verhuurde staat. Corporaties moeten

programma’s worden doorgerekend, waarna resultaten wor-

vervolgens aangeven op welk deel van het eigen vermo-

den beoordeeld aan de hand van de in het financieel be-

gen op basis van marktwaarde een volkshuisvestelijke be-

leid opgenomen (minimum) normen. De jaarrekening wordt

stemming ligt. Dit betekent concreet dat de marktwaarde

vooral beschouwd als een verantwoordingsinstrument.

van de DAEB portefeuille herrekend wordt waarbij rekening
gehouden wordt met 1) het doorexploiteren van de gehele

Waardering vastgoed

vastgoedportefeuille en 2) met de streefhuur in plaats van

Vanaf verslagjaar 2016 passen we de nieuwe Richtlijn voor

de markthuur. Het verschil tussen de waarde conform deze

de jaarverslaggeving, 645 Toegelaten Instellingen Volks-

parameters en de oorspronkelijke marktwaarde is de volks-

huisvesting (2016) toe. Hierin is bepaald dat woningcor-

huisvestelijke bestemming, ofwel het beklemd vermogen.

poraties hun vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde
in verhuurde staat moeten waarderen. De marktwaarde is

De marktwaarde in verhuurde staat kan op twee manieren

de waarde waarvoor vastgoed in een zakelijke transactie

bepaald worden. Bij de basisversie wordt het ‘Handboek

op de waardepeildatum zou worden overgedragen. Waar

modelmatig waarderen marktwaarde’ volledig gevolgd.

er voorheen sprake was van gerealiseerde reserves (o.b.v.

Tussenkomst van een (externe) taxateur is daarbij niet ver-

kostprijs/boekwaarde) en ongerealiseerde reserves (o.b.v.

plicht. Bij de full-versie is het toegestaan om op specifie-

bedrijfswaarde), komt nu ook een ‘niet te realiseren’ reserve

ke onderdelen van het waarderingshandboek af te wijken,
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maar is tussenkomst van een taxateur wel verplicht. De taxa-

is sterk afhankelijk van ons beleid. De mogelijkheid om vrij-

teur moet de afwijkingen kunnen verantwoorden.

elijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de

ZOwonen bepaalt de marktwaarde op basis van de full-ver-

marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB bezit in ex-

sie. Het is hierbij toegestaan om de cyclische methode te

ploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatrege-

hanteren, waarbij elk jaar 1/3 van het bezit getaxeerd wordt,

len en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie

en voor het andere deel een hertaxatie of aannemelijkheids-

en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huur-

verklaring afdoende is.

woningen. Voorzichtigheidshalve kunnen we er vanuit gaan
dat de ongerealiseerde herwaarderingen ook niet gereali-

De totale marktwaarde in verhuurde staat voor het vast-

seerd gaan worden, wat neerkomt op 59% van het totale

goed in exploitatie bedraagt ultimo 2017 € 1.198 miljoen

vermogen.

(2016: € 1.117 miljoen).
Jaarresultaat
Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie

Het jaarresultaat bedraagt € 87,3 miljoen; over 2016 was

Per 31 december 2017 is in totaal € 508 miljoen aan onge-

dit € 49,4 miljoen. Ten opzichte van vorig boekjaar is sprake

realiseerde herwaarderingen in de overige reserves begre-

van een positief verschil van € 37,9 miljoen.

pen (2016: € 443 miljoen) uit hoofde van de waardering van
het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde

De resultaat verschillen ten opzichte van vorig boekjaar kun-

staat. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering

nen als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1 miljoen)
Bij:

Hogere huuropbrengsten

0,5

Resultaat servicecontracte

0,1

Lagere rentelasten

0,8

Lagere overige directe operationele lasten exploitatie bezit

1,5

Hoger resultaat verkoop vastgoedportefeuille

0,2

Hogere overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

39,5

Hogere niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

12,3

Lagere kosten leefbaarheid

0,2

Hoger resultaat deelnemingen

0,3

Subtotaal bij:

55,4

Af:
Hogere lasten onderhoudsactiviteiten

-13,7

Hogere belastingen

-3,7

Lasten verhuur- en beheeractiviteite

-0,1

Subtotaal af:

-17,5

Totaal gunstiger resultaat 2017 t.o.v. 2016

37,9
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Solvabiliteit

Onrendabele investeringen

De belangrijkste buffer om financiële tegenvallers op te

Voor 2017 hebben onrendabele investeringen plaatsge-

vangen is het eigen vermogen. Ons eigen vermogen is in

vonden inzake de volgende in exploitatie genomen nieuw-

2017 met zo’n 11% toegenomen van € 779 miljoen tot € 867

bouwprojecten:

miljoen. De solvabiliteit bedraagt ultimo 2017 63,4% en voldoet daarmee aan de interne en de externe norm.

• Molenbeek Oost fase 2,
29 eengezinswoningen		

Liquiditeit

€ 836.720

• Anemoonstraat Achtbunder,

‘Cash is king’ ofwel: zorg er steeds voor dat voorgenomen
activiteiten kunnen worden betaald. Daarvoor is grip nodig
op de kasstromen die met de activiteiten zijn verbonden.

6 patiowoningen		

€ 361.112

• Sanderbout fase 2,
24 eengezinswoningen		

€ 686.652

De kasstromen zijn te onderscheiden naar operationele,
(des)investerings- en financieringskasstromen. Daarbij is

De gemiddelde onrendabele investering per woning be-

het van belang dat de operationele kasstroom voldoende

draagt daarmee circa € 31.940.

ruimte overlaat om rente en aflossing van de benodigde
financiering te kunnen betalen en om een deel van de in-

Risicobeheersing

vesteringen met eigen middelen te kunnen financieren. De

Derivaten						

rentedekkingsgraad (ICR) wordt hierbij als meetinstrument

We hebben geen derivaten in bezit en het is conform het in

ingezet.

2016 geactualiseerde treasury statuut niet toegestaan om
derivaten aan te trekken. 					

De berekende kasstroom uit operationele activiteiten vóór

						

rente bedraagt € 26,6 miljoen (2016: € 40,7 miljoen). Dit is

Basisrenteleningen					

ruim voldoende om zowel de rentelasten als de reguliere af-

We hebben in het verleden basisrenteleningen aangetrok-

lossingen te kunnen voldoen. De ICR bedraagt ultimo 2017

ken en deze zijn rechtmatig omdat deze enerzijds voor 1

2,2 en ligt ruim boven de interne en externe norm.

december 2012 zijn aangetrokken en er anderzijds geen
toezicht belemmerende bepalingen in de overeenkomsten

Loan to value

zijn opgenomen. Basisrenteleningen die na 1 december

Financiering is niet oneindig maar wordt begrensd door

2012 worden afgesloten, moeten voldoen aan de nieuwe

wat de organisatie kan betalen. Naast de operationele kas-

Beleidsregels.

stroom wordt daarom ook naar de LTV of schuldquote geke-

						

ken. Dit is kortweg de verhouding tussen de omvang van de

Beleggingen

leningenportefeuille enerzijds en de waarde van het bezit in

We hebben geen beleggingen in bezit en in het treasury

exploitatie anderzijds. Eind 2017 bedraagt het totaal van de

statuut wordt ook bepaald dat er als hoofdregel geen be-

leningenportefeuille 52,7% van de bedrijfswaarde van het

leggingsactiviteiten zullen worden ontplooit.

bezit in exploitatie (2016: 57,1%). De daling (verbetering)

						

van de LTV-ratio wordt met name veroorzaakt door de toe-

Prijs/marktrisico 					

name van de bedrijfswaarde.

We beheersen het prijs/marktrisico door stratificatie aan te

De Loan to value op basis van marktwaarde is 27,2%.

brengen in de leningenportefeuille en door limieten te stellen.
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Renterisico						moment (voor 1 december), maar gedurende het jaar. De
We lopen renterisico zowel over de bestaande leningen-

beoordeling voor het verslagjaar 2016 vindt plaats in de 1e

portefeuille als over nieuw aan te trekken leningen. Rente-

helft van 2018.

risico’s worden in principe beheerst door a) volledige inzet
van eigen middelen in de eigen bedrijfsvoering/bedrijfsac-

Uit de beoordeling van het WSW is gebleken dat ZOwo-

tiviteiten en b) tijdig renteafspraken te maken. Daarnaast

nen voldoet aan de gedefinieerde financiële ratio’s van het

kan een gelimiteerd deel van de financieringsbehoefte door

WSW. Op grond van de in 2017 ontvangen borgingspla-

middel van kort geld faciliteiten (bv rollover-leningen) wor-

fondverklaring van ZOwonen bedraagt het totale borgings-

den gefinancierd.

plafond ultimo 2017 336,45 miljoen euro. Het totale door

		

WSW geborgde leningdeel bedraagt ultimo 2017 334,51

Financierings-/beschikbaarheidsrisico			 miljoen euro. Voor 2018 bedraagt het totaal toegestane
Uit de liquiditeits-/kasstroomprognose blijkt onze totale

borgingsplafond 346,51 miljoen euro. Dit leningbedrag is

financieringsbehoefte. Het betreft hier zowel herfinancie-

voldoende om alle voorgenomen investeringsplannen uit te

ringen als uitbreidingsfinancieringen. Onze leningenporte-

voeren.

feuille kent geen significante concentraties van kredietrisico’s. Limieten in deze zijn formeel vastgelegd in het treasury

Het WSW en de Aw willen een koppeling zien tussen missie,

statuut en worden permanent gemonitord. De liquiditeits-

visie en bedrijfsplan. Het WSW gebruikt voor de beoorde-

prognose wordt periodiek geactualiseerd en in de Treasury

ling hiervan 24 business risk en 5 financial risk vragen, zodat

Commissie besproken.

een volledige risicobeoordeling kan worden gegeven van

				

een corporatie. Het doel hiervan is om risico’s te beheren bij

Krediet/liquiditeitsrisico					zowel corporaties afzonderlijk als voor het gehele borgstelWe maken gebruik van meerdere banken om het krediet/li-

lingssysteem. Het oordeel van de risicoclassificatie is maat-

quiditeitsrisico te spreiden en te beheersen. Ter beheersing

gevend voor de hoogte van het borgingsplafond. Jaarlijks

van het liquiditeitsrisico hebben we een RC krediet limiet

moeten de antwoorden op deze vragen voor 1 september

van €5 miljoen afgesloten bij haar huisbankier.

zijn ingediend.
Naar aanleiding van gesprekken die met enkele medewer-

Het oordeel van de sectorinstituten: Aw en WSW

kers zijn gevoerd, met name over de strategische, tactische

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op alle

en operationele invulling van de vastgoedsturing, is het risi-

woningcorporaties in Nederland. De Aw is ondergebracht

coprofiel van ZOwonen niet gewijzigd.

bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het toezicht is uitgewerkt in een integraal toezichtkader, waarbij het

8.2 Financiële doorkijk

zich onder meer richt op risico realisatie beleid, efficiency
en doelmatigheid, omvalrisico, integriteit, rechtmatigheid

Financieel beleid ZOwonen

en financieel toezicht.

Elke corporatie heeft ten gevolge van de nieuwe Woningwet een Reglement Financieel Beleid en Beheer (RFBB)

De Aw, geeft één keer per jaar een oordeel over onze finan-

opgesteld. Hierin zijn onder meer de uitgangspunten voor

ciële positie: op basis van de jaarrekening (dVi) én op ba-

financieel beleid en beleggingsbeleid vastgelegd. De mi-

sis van de meerjarenbegroting (dPi). Vanwege de integrale

nister wil hiermee transparantie bieden over dit beleid en

wijze van beoordeling gebeurt dit niet meer op hetzelfde

risico’s als derivaten indammen. Enkele zaken die aan bod
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komen in het financieel reglement zijn: de relatie met het

ringswijze van voorgenomen investeringen, bestaande uit

volkshuisvestelijk beleid, het waarborgen van financiële

de Investerings-/financieringsratio (IFR) en de aflossingsra-

continuïteit, beheersing van risico’s en risicobereidheid en

tio (AR). De IFR stelt eisen aan de mate waarin investeringen

de positionering van control in de organisatie.

met vreemd vermogen mogen worden gefinancierd. De AR

Ook bestaat het reglement uit de statuten aangaande in-

stelt eisen aan de mate waarin jaarlijks stelselmatig aflossing

vesteringen, beleggingen, verbindingen en treasury. De

van vreemd vermogen plaatsvindt. Dat geheel stelt ZOwo-

corporatie licht toe hoe de doelstellingen zo efficiënt en

nen in staat haar (maatschappelijke) doelen te bereiken en

effectief mogelijk worden bereikt zonder daarbij onverant-

voldoende buffer aan te houden om eventuele tegenvallers

woorde risico’s te nemen.

op te kunnen vangen.

Het uitgangspunt van ons financieel beleid is dat het be-

Door definiëring van de ratio’s solvabiliteit, ICR, DSCR, LTV,

leid zich niet enkel richt op één aspect van de financiële

ER en IFR houden wij zicht op de interne en de door het

huishouding; via een set van ratio’s wordt de financiële po-

WSW en Aw geformuleerde toetsingskaders. Gezien het

sitie en continuïteit beheerst. In onderstaand schema zijn

grote belang van een positieve beoordeling van het WSW

de bouwstenen van het financieel beleid schematisch weer-

en de Aw, sluit ZOwonen minimaal aan op de rationormen

gegeven.

(en definities) van deze sectorinstituten.

Financieel gezonde

ZOwonen blijft naar verwachting in de toekomst - ondanks

corporatie...

de negatieve financiële effecten van de overheidsheffingen
- voor wat betreft de kasstroomratio’s voldoen aan de intern
en extern gehanteerde normen. Wel is het zo dat door de
(nog) toenemende overheidslasten (belastingen en heffin-

Weerstand

gen) de druk op de operationele kasstroom groter wordt,

(solvabiliteit)
Eigen vermogen

IFR

AR

Vreemd vermogen

ICR

DSCR

Kasstromen

ABA norm

ER

Onderpand

LtV

Dekkingsratio

waardoor er minder middelen overblijven voor onze vastgoed- en maatschappelijke doelen.
De intern gestelde financieringsnorm wordt naar verwachting tijdelijk niet gehaald.
Financiële ratio’s ZOwonen
Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van
de verwachte vermogens-en kasstroomratio’s op basis van
onze meerjarenbegroting 2018-2022.

Allereerst worden strikte normen gesteld aan de operationele exploitatie kasstromen met behulp van de ICR, de
DSCR, de bedrijfskosten (ABA)norm en de Efficiency Ratio
(ER; verhouding tussen exploitatielasten en huur). Aan de
investeringskant worden kaders gesteld voor de financie-

40

Ratio/Kengetal

Norm

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ICR

>1,5

220

2,30

2,24

2,90

1,91

2,74

ICR-WSW

>1,4

DSCR

>1

1,75

1,89

1,76

1,94

1,57

1,93

Loan to value

<75%

49%

54%

56%

56%

57%

56%

Financieringsratio

<50%

<0

55%

64%

12%

62%

-7%

-

55%

60%

49%

52%

45%

63%

60%

61%

62%

60%

61%

Cumulatief
Solvabiliteitsratio

<20%

Uit de cijfers blijkt dat er nu nog een forse buffer is. Dit is

Ondanks de extra overheidsheffingen, die naar verwachting

echter nodig voor het opvangen van risico’s (bijvoorbeeld

nog zullen stijgen door zowel toenemende WOZ waardes

inflatiegevoeligheid), het opvangen van extra lasten en het

als de marktwaardering (want: hoger vermogen), blijft de

realiseren van eventuele wijzigingen in het investeringspro-

vermogenspositie zich in de begrotingsperiode binnen de

gramma.

gestelde normen bewegen. De solvabiliteit (op basis van
beklemde marktwaarde) ligt in de gehele begrotingsperio-

In ons bedrijfsplan ‘ZOwonen stuurt op waarde’ is voor de

de met een waarde van minimaal 60% ruim boven het mini-

periode van 2016 tot en met 2019 vastgelegd wat onze

mum van 20% en de LTV blijft met maximaal 57% vanaf het

doelen zijn en hoe we deze willen bereiken. In de actue-

1e begrotingsjaar ruimschoots binnen de norm van 75%.

le meerjarenprognose zijn daarvan financiële vertalingen
gemaakt, waarbij onder meer rekening is gehouden met

De IFR, waarbij er vanuit wordt gegaan dat minimaal 50%

professionalisering van de vastgoedsturing, de nieuwe Wo-

van de voorgenomen investeringen met eigen middelen

ningwet en de gevolgen van project Spirit.

wordt gefinancierd, wordt naar verwachting niet de gehele
begrotingsperiode gehaald. Hoewel dit in strijd is met ons

De kasstroomprognoses blijven, onder de gestelde uit-

financieel beleid wordt het geaccepteerd omdat de over-

gangspunten, positief. De overheidsheffingen leggen wel-

schrijding niet structureel is.

iswaar extra druk op de uitgaande cashflow maar per saldo
blijft deze ruim voldoende om aan de bestaande rente- en

Scheidingsvoorstel DAEB en NDAEB

aflossingsverplichtingen te voldoen. Ook resteert voldoen-

Volgens de nieuwe Woningwet dient er per 31 december

de ruimte om zowel aan de ICR- als de DSCR norm te blij-

2016 een administratieve of juridische splitsing te zijn tussen

ven voldoen; de ICR ontwikkelt zich naar verwachting de

DAEB en niet-DAEB bezit. Wij hebben gekozen voor een

komende 5 jaar tussen de 1,91 en 2,90 (norm 1,5). De DSCR

administratieve scheiding. De Aw heeft in 2017 het inge-

ontwikkelt zich tussen 1,57 en 1,94 bij een minimale norm

diende scheidingsvoorstel DAEB-niet-DAEB goedgekeurd.

van 1.
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Driekamermodel

Risicomanagement wordt inmiddels organisatiebreed uit-

We gaan scherper (in samenhang) sturen op het gewenste

gevoerd. In 2017 hebben wij in een tweetal risico-inven-

resultaat op het gebied van maatschappelijke, vastgoed en

tarisatiesessies met MT en RvC de risico’s herijkt. Risico’s

financiële doelen. Onze vastgoedopgave conform de be-

voortkomend uit opdrachtgeverschap, het sluiten van con-

groting 2018 is fors. Bij het realiseren van onze vastgoed- en

tracten, samenwerkingsverbanden en grote transacties met

maatschappelijke doelen zijn de financiële doelen onder-

derden zijn in 2015 in het inkoopbeleid geïncorporeerd. De

steunend en begrenzend. We gebruiken het Driekamermo-

onderkende risico’s worden periodiek (minstens eenmaal

del als “kapstok” om de keuzes inzichtelijk te maken. Het

per trimester) geanalyseerd (o.b.v. risico inschatting en de

model wordt ook ingezet om vroegtijdig onze belangheb-

mate van “risk appetite”) en gerapporteerd door team Con-

benden in de discussie over onze keuzes mee te nemen en

trol in samenwerking met de risico-eigenaren. Daarnaast

om verantwoording af te leggen.

wordt actief gemonitord welke beheersmaatregelen reeds

De vastgoed investerings commissie (VIC) is daar een voor-

getroffen zijn en welke beheersmaatregelen gepland zijn

beeld van. Deze is in 2017 ingesteld en adviseert het be-

ten behoeve van de opvolging van de beheersing van de

stuur over investerings- en programmabesluiten. Door per

risico’s. Er vindt een periodieke controle plaats o.b.v. de ef-

“kamer” een set criteria te stellen, is het besluitvormings-

fectiviteit van de georganiseerde beheersing en deze wordt

proces scherper en het uiteindelijke bestuursbesluit meer

in de risicomanagement rapportage gerapporteerd.

afgewogen.
We hebben in ons financieel beleid randvoorwaarden ver8.3 Beleggingen

woord waaraan de meerjarenbegroting moet voldoen, zodat ook wordt voldaan aan de voorwaarden van het WSW

We hebben geen beleggingen in bezit en in het treasury

zonder beklemming van de kasstromen. Daarnaast hante-

statuut wordt ook bepaald dat er als hoofdregel geen be-

ren we een treasurystatuut dat invulling geeft aan de be-

leggingsactiviteiten zullen worden ontplooit.

heersing van ons financieringsstructuur conform het financieel beleid en het RFBB. Jaarlijks worden de begroting en

8.4 Risico- en procesmanagement

het treasuryjaarplan getoetst aan het financieel beleid en
het RFBB. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de door

We hebben sinds 2012 actief risicomanagement in haar

het WSW onderkende 24 business risks zodat er voor het

bedrijfsvoering geïmplementeerd op basis van het CO-

WSW geen aanleiding is om de kasstromen van ZOwonen

SO-raamwerk. Dit betreft een continu proces van risico-

te beklemmen voor verplichte aflossing. In het jaarlijkse ge-

beoordeling, monitoring en het organiseren van passende

sprek met de accountmanager van het WSW over de 24

beheersing.

business risks is gebleken dat deze door ZOwonen voldoende beheerst worden en er geen aanleiding is voor nader

Ons risicomanagement heeft zich in de afgelopen jaren ont-

onderzoek en/of inperken van de borgbaarheid. Ontwik-

wikkeld. Aanvankelijk lag de focus voornamelijk op de stra-

kelingen ten aanzien van financiering, renteniveaus en de

tegische risico’s, sinds 2015 zijn hier operationele risico’s die

beschikbaarheid van geld worden periodiek in de treasury-

verband houden met vastgoedontwikkeling en renovaties

commissie besproken. Per maand, tertiaal en/of jaar worden

aan toegevoegd. In het eerste jaar van risicomanagement

rapportages opgesteld betreffende de realisatie begroting,

lag de focus primair op bewustwording van risico’s en het

kasstroom, liquiditeit en diverse ratio’s.

adequaat uitvoeren van het risicomanagementproces.

We participeren in geen enkele vorm van (speculatieve) be-
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leggingen. Daarmee is er geen separaat beleggingsstatuut

wordt gezien is het vertalen van de strategie naar tactisch

(naast het treasurystatuut) opgesteld.

en operationeel niveau. Voeren de medewerkers daadwerkelijk die activiteiten uit die bijdragen aan de doelrealisatie?

Vanuit onze maatschappelijke doelen werken we aan de

Deze vertaling en activiteitenbeheersing vraagt leiderschap

transformatie van haar vastgoed. De risico’s die voortkomen

en inzet van de sleutelfunctionarissen in onze organisatie.

uit de vastgoed-ontwikkelactiviteiten zijn opgenomen in het

De eerste ervaringen met de inzet van assetmanagement

operationele risicomanagement. Daarnaast verbeteren we

zijn uiterst positief. Het relatief hoge aantal nieuwkomers

het proces van vastgoedsturing inclusief de Driekamerstu-

in onze organisatie – waarbij soms ook de sectorspecifieke

ring, om haar maatschappelijke doelkeuze en doelrealisatie

ervaring ontbreekt – vergt veel van onze aandacht. Door

transparanter te maken.

middel van periodiek overleg, wordt aandacht besteed aan

Ons bestuur heeft het risicomanagement ingericht om ener-

besluitvorming, (eventuele bijstelling van) koers en voort-

zijds de operatie te voorzien van een sturingsmechanisme

gang van programmering.

(ontwikkelen van beheersing) en anderzijds de RvC te voorzien van een monitoringsmechanisme (monitoring mate van
effectiviteit van de beheersing). De RvC wordt minstens 1
keer per tertiaal geïnformeerd via de risicomanagement
rapportage. De RvC bespreekt jaarlijks de thema’s ‘risicomanagement en fraudepreventie’. In 2017 is via een drietal
workshops uitgebreider ingegaan op de genoemde thema’s, met daarbij ook aandacht voor de zogenaamde soft
controls.
Ook het procesmanagement heeft bij ons afgelopen jaren
een vlucht genomen. De belangrijkste processen zijn gemodelleerd en via het auditplan wordt de uitvoering periodiek
getoetst door de onafhankelijke afdeling Control volgens
het ritme van bestaan-opzet-werking van een proces. In
2016 zijn alle vastgoed gerelateerde processen, conform
onze nieuwe organisatiestructuur, op strategisch en tactisch
niveau herijkt. In 2017 zijn ook de operationele processen
beschreven.
8.5 Strategie
Strategisch gezien onderkennen we een aantal toprisico’s.
Een van de belangrijkste toprisico’s is het risico van de strategie executie. Met andere woorden: er is een kans dat wij
onvoldoende in staat zijn om onze strategische koers en ambitie in de praktijk te brengen. Het grootste risico dat hier
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360°

Hoofdstuk 9 Verkort financieel overzicht

Jaarverslag 2017

Balans per 31 december 2017 (voor resultaatbestemming)

9.1 Balans
ACTIVA
Ref.*
				
VASTE ACTIVA

2017
x @ 1.000

2016
x @ 1.000

Materiële vaste activa
9.1			
Onroerende en roerende zaken ten
dienste van de exploitatie
9.1.1
8.113
8.601
				
8.113
8.601

Vastgoedbeleggingen
9.2			
DAEB vastgoed in exploitatie
9.2.1.
1.111.789
1.045.128
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
9.2.2.
86.124
71.442
Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie
9.2.3.
3.076
4.412
				
1.200.989
1.120.982
Financiële vaste activa
9.3			
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
9.3.1
340
390
Latente belastingvorderingen
9.3.2
7.550
16.556
Overige vorderingen
9.3.3
99
2.229
				
7.990
19.176
1.217.091

				
VLOTTENDE ACTIVA

1.148.757

Vorderingen
9.4			
Huurdebiteuren
9.4.1
1.114
1.255
Overheid		
317
345
Vorderingen op
groepsmaatschappijen
9.4.2
5
5
Overige vorderingen		
240
504
Overlopende activa
9.4.3
2.148
454
				
Liquide middelen

9.5

				

TOTAAL		

3.824

2.563

557

3.377

4.381

5.940

1.221.472

1.154.699

* Ref is de afkorting van referentie en verwijst naar het paragraafnummer waarin een nadere toelichting is opgenomen van de betreffende post.
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PASSIVA
Ref.*
				
EIGEN VERMOGEN
9.6

2017
x @ 1.000

2016
x @ 1.000

Algemene reserve
9.6.1
Herwaarderingsreserve
9.6.2
Resultaat boekjaar		
				

271.854
517.503
87.322
866.679

287.294
442.615
49.447
779.358

7.682
293
7.974

34.328
237
34.565

VOORZIENINGEN

9.7

Voorzieningen onrendabele
investeringen en herstructureringen 9.7.1.
Overige voorzieningen
9.7.2.
				
LANGLOPENDE SCHULDEN

9.8		

Leningen overheid
9.8.1
Leningen kredietinstellingen
9.8.2
Overige schulden
9.8.3
				
KORTLOPENDE SCHULDEN

5.829
292.817
360
299.006

6.759
296.620
560
303.940

26.279
930
4.947
4

18.496
921
3.370
4

3.843
105
11.706
47.813

2.109
100
11.837
36.837

1.221.472

1.154.699

9.9

Schulden aan kredietinstellingen
9.9.1
Schulden aan gemeenten
9.9.2
Schulden aan leveranciers 		
Schulden aan groepsmaatschappijen		
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
9.9.3
Schulden ter zake van pensioenen		
Overlopende passiva
9.9.4
				

TOTAAL		
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9.2 Winst- en verliesrekening
		
Ref.*
				

Boekjaar 2017
x @ 1.000

Boekjaar 2016
x @ 1.000

Huuropbrengsten
10.1.1
Opbrengsten serviceonderdelen
10.1.2
Lasten servicecontracten
10.1.3
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
10.1.4
Lasten onderhoudsactiviteiten
10.1.5
Overige directe operationele lasten
exploitatie bezit
10.1.6
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 		

85.620
5.579
-6.294
-5.806
-38.429

85.156
5.838
-6.671
-5.740
-24.725

-9.907
30.762

-11.421
42.436

Verkoopopbrengsten vastgoedportefeuille
10.2.1
Toegerekende organisatiekosten
10.2.2
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
10.2.3
Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille 		

4.776
-227
-4.375

6.648
-372
-6.323

175

-48

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
10.3.1
Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
10.3.2
Waardeverandering vastgoedportefeuille 		

14.511

-25.040

66.056
80.567

53.727
28.687

Opbrengst overige activiteiten
10.4.1
Kosten overige activiteiten
10.4.2
Netto resultaat overige activiteiten 		

237
-251
-14

268
-246
22

-1.648
-1.420

-1.631
-1.615

Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren 10.7.1
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
10.7.2
Rentelasten en soortgelijke kosten
10.7.3
Saldo financiële baten en lasten 		

117
137
-12.268
-12.015

125
141
-13.064
-12.798

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN		

96.406

55.053

-9.005
-79

-5.267
-338

87.322

49.447

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

Belastingen
Resultaat deelnemingen

10.5
10.6

10.8
10.9

RESULTAAT NA BELASTINGEN		

* Ref is de afkorting van referentie en verwijst naar het paragraafnummer waarin een nadere toelichting is opgenomen van de betreffende post.
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9.3 Kasstroomoverzicht
		
2017
2016
		Kasstroom uit operationele activiteiten
Huren
85.533		 85.047
Vergoedingen
6.926		 6.959
Overheidsontvangsten
2		
414
Overige bedrijfsontvangsten
354		
390
Renteontvangsten
225		
261
Saldo ingaande kasstromen		93.040		 93.071
Erfpacht
-22		
-7
Personeelsuitgaven
-7.856		 -8.098
Onderhoudsuitgaven
-31.549		-19.053
Overige bedrijfsuitgaven
-20.378		
-18.796
Renteuitgaven
-12.628		-13.605
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
-65		
-66
Verhuurderheffing
-5.891		
-5.737
Leefbaarheid externe uitgave niet investering gebonden
-483		
-397
Saldo ingaande kasstromen		-78.872		 -65.759
Kasstroom uit operationale activiteiten		
14.168		
27.312
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en
niet woongelegenheden
5.082		
6.519
(Des)investeringsontvangsten overig
0		
331
Tussentelling ingaande vastgoedbeleggingen		5.082		 6.850
Nieuwbouw huur, woon- en niete woongelegenheden
-7.437		
-3.169
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
-16.648		
-9.833
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
-597		
-532
Investeringen overig
-477		
-1.172
Externe kosten bij verkoop
-33		
-93
Tussentelling uitgaande vastgoedbeleggingen		-25.192		 -14.799
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten		
-20.110		
-7.949

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuwe door WSW geborgde leningen
22.900		
10.000
Tussentelling inkomende kasstromen		22.900		 10.000
Aflossing door WSW geborgde leningen
-19.737		
-28.805
Aflossing door niet WSW geborgde leningen
0		
0
Tussentelling uitgaande kasstromen		-19.737		 -28.805
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
3.163		
-18.805
Mutatie liquide middelen		
-2.779		
558
Liquide middelen per 1-1		
3.331		
2.773
Liquide middelen per 31-12		
552		
3.331
Mutatie		-2.779		 558
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9.4 Grondslagen

Groepsverhoudingen				
ZOwonen staat aan het hoofd van de groep welke bestaat

ALGEMENE TOELICHTING

			uit:						-

		

ZOwonen Holding B.V.				

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari

- ZOwonen Vastgoed B.V.

2017 tot en met 31 december 2017.			

- VOF Agnetenberg					

				

		

Alle bedragen luiden in euro’s.				

De groepsmaatschappijen ZOwonen Holding B.V. en ZOwonen Vastgoed B.V. verrichten momenteel geen activiteiten.

Algemeen					

Deze worden geliquideerd.				

ZOwonen is een stichting met de status van “Toegelaten

			

Instelling volkshuisvesting”. De statutaire vestigingsplaats is

ZOwonen en Woongoed 2-Duizend hebben beiden een

Sittard, de feitelijke vestigingsplaats is Luxemburgstraat 30

aandeel van 50% in de VOF Agnetenberg.			

te Sittard en is ingeschreven bij het handelsregister onder

		

nummer 14021205. De activiteiten bestaan voornamelijk uit

Fusiegrondslagen

de exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de socia-

ZOwonen is op 22 december 2017 door middel van een

le huursector. We hebben specifieke toelating in de regio’s

juridische fusie samengegaan met Woningstichting Spau-

Westelijke Mijnstreek, Midden-Limburg en Parkstad Lim-

beek. Bij deze fusie was ZOwonen de verkrijgende instelling

burg en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit

en was Spaubeek de verdwijnende instelling. Ten gevolge

de Woningwet.						van de fusie heeft ZOwonen onder algemene titel het gehele vermogen van de verdwijnende instelling verkregen.
Continuïteit

De financiële gegevens van de gefuseerde instellingen zijn

De corporatie neemt in haar overwegingen mee de bete-

verwerkt als een samensmelting van belangen. De activa

kenis van de verhuurderheffing en saneringssteun. De be-

en passiva van de gevoegde rechtspersonen, alsmede hun

paling van de hoogte van het heffingsbedrag vindt jaarlijks

baten en lasten zijn samengevoegd alsof de fusie al per 1

plaats. De Autoriteit Woningcorporaties (hierna Aw) heft in

januari 2017 plaatsvond.					

2017 geen bijdrage voor saneringssteun.			

		

				

De waarderingsgrondslagen en winstbepalingsgrondsla-

Ondanks de heffingen wordt de continuïteit van de corpo-

gen van de nieuwe organisatie zijn gebaseerd op de door

ratie niet in gevaar gebracht. De operationele kasstromen

ZOwonen toegepaste grondslagen, die overigens niet af-

blijven ondanks deze extra heffingen voldoende om aan de

weken van de grondslagen die Spaubeek hanteerde. De

Interest Coverage Ratio en de Debt Service Coverage ratio

vergelijkende cijfers over 2016 zijn daarom niet aangepast,

toets te blijven voldoen.					

maar gebaseerd op de financiële gegevens van de jaarreke-

		

ningen 2016 van beide instellingen.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook

De volgende bedragen aan activa en passiva zijn door elk

gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de

van de fusiepartners ingebracht per 1 januari 2016:		

instelling.											
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ZOwonen

ZOwonen

Spaubeek

		

x€1.000

x€1.000

x€1.000

					
Materiële vaste activa

1.076.355

1.058.180

18.175

Financiële vaste activa

24.884

24.884

0

5.305

4.743

562

1.106.544

1.087.807

18.737

Vlottende activa
Totaal activa
Grondslagen voor consolidatie

van deze wijziging zijn de mutaties verwerkt in het lopend

Op grond van art. 2:406 lid 1 BW rust op het groepshoofd

boekjaar en heeft geen aanpassing van de vergelijkende cij-

ZOwonen een consolidatieplicht.				

fers plaatsgevonden.					

			

						

Aangezien de gezamenlijke betekenis van de dochtermaat-

In de jaarrekening van 2017 is sprake van de volgende pre-

schappijen Holding B.V. en Vastgoed B.V. in financiële zin

sentatiewijzigingen:		

ultimo 2017 slechts zeer beperkt van invloed is op het in-

				

zicht dat de jaarrekening dient te geven in het vermogen

Op grond van RJ 645 worden de modellen voor de balans,

en resultaat, maakt ZOwonen gebruik van de consolidatie-

de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht ge-

vrijstelling op grond van artikel 2:407 lid 1 sub a BW. Deze

publiceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

dochtermaatschappijen hebben geen personeel in dienst,

Deze modellen wijken af van de modellen en de indeling

hebben geen activiteiten in het verslagjaar en het financi-

zoals deze tot en met 2016 gehanteerd werden. De belang-

eel belang van zowel het balanstotaal, het resultaat, als de

rijkste verschillen betreffen het toewijzen van de kosten en

onderliggende individuele posten is in verhouding tot het

opbrengsten in de winst- en verliesrekening:

geheel te verwaarlozen.					- Kosten erfpacht worden nu verantwoord onder de Ove					

rige directe operationele lasten exploitatie bezit (in

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen

2016:Lasten verhuur en beheeractiviteiten).

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equi-

- De verhuurderheffing wordt nu verantwoord onder de

valent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit (in

van de overgenomen onderneming vermeerderd met even-

2016: Lasten verhuur en beheeractiviteiten).

tuele direct toerekenbare kosten. 				

- De opbrengsten verhuur zendmasten worden nu verant-

			

woord onder de Opbrengsten overige activiteiten (in

Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van

2016: Huuropbrengsten).

de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva,

- De kosten m.b.t. assetmanagement en portefeuillema-

dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopen-

nagement worden nu verantwoord onder Overige organi-

de passiefpost opgenomen. 				

satiekosten (in 2016: toegerekend aan activiteiten).		
				

Presentatiewijziging				

Met bovenstaande presentatiewijzigingen sluit ZOwonen

In 2017 heeft ZOwonen een presentatiewijziging doorge-

aan bij de verwerkingswijze zoals geldend onder de nieuwe

voerd voor de classificatie van het DAEB- en niet-DAEB be-

RJ 645 en de vereisten vanuit de Woningwet. De vergelij-

zit. De classificatie sluit hierbij direct aan op het splitsings-

kende cijfers over 2016 zijn als gevolg van deze presentatie-

plan zoals deze is goedgekeurd door de Aw. Gezien de aard

wijzigingen dienovereenkomstig aangepast.			
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Schattingen

Vergelijking met voorgaand jaar

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het op-

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resul-

stellen van de jaarrekening vormt de directie van ZOwonen

taatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voor-

zich verschillende oordelen en maakt schattingen die es-

gaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwij-

sentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen

zigingen zoals opgenomen in hoofdstuk 4.			

bedragen. In 2017 heeft ZOwonen geen interne beleidsmatige aanpassingen doorgevoerd die van invloed zijn op de

Verwerking verplichtingen

marktwaarde.						Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van
						

in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW

de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oorde-

worden ook gerekend verplichtingen die kunnen worden

len en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstel-

gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecom-

lingen opgenomen in hoofdstuk 7 of bij de toelichting op

municeerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de

de betreffende jaarrekeningpost.				

corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en

		

overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toe-

9.5 Grondslagen van balanswaardering en resultaatbe-

komstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouw-

paling							projecten. 						
					
Regelgeving

Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvor-

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met arti-

mingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling

kel 35 van de Herzieningswet toegelaten instellingen volks-

en herstructurering.					

huisvesting 2016, artikel 30 en 31 van Besluit toegelaten in-

						

stellingen volkshuisvesting (BTIV) 2016, richtlijn 645 van de

MATERIËLE VASTE ACTIVA				

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (herzien 2017) en de
Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging top-

Algemene uitgangspunten

functionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’).

Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt
vermeld gelden voor alle materiële vaste activa de volgen-

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaar-

de algemene uitgangspunten.				

deerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrond-

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

slag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrij-

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploi-

gingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het

tatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardi-

kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen.		

gingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen

					

bepaald op basis van de verwachte economische levens-

Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

duur. De afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire

Toelichtingen op posten in de balans, winst- en verliesreke-

systeem en starten vanaf het moment van ingebruikname.

ning en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening ge-

					

nummerd.		
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VASTGOEDBELEGGINGEN				zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is
Algemene uitgangspunten 			

opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie

Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt

d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toe-

vermeld, gelden voor alle vastgoedbeleggingen de volgen-

gelaten instellingen.					

de algemene uitgangspunten.				

						
Niet-DAEB vastgoed omvat woningen en overige objecten

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

welke niet voldoen aan het criterium van DAEB vastgoed

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als

(zoals parkeerplaatsen, BOG e.d.)				

de som van alle direct toe te rekenen uitgaven. Voor zover

			

verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie

Kwalificatie

worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of

Het beleid van ZOwonen is er primair op gericht de socia-

vervaardigingsprijs.					le vastgoedportefeuille aan te houden voor de doelgroep.
		

Slechts voor een deel van het sociale vastgoed vindt opti-

Tevens worden hierbij direct toerekenbare interne kosten

malisatie van het financiële rendement plaats. Basis voor de

alsmede transactiekosten geactiveerd. Er wordt rekening

waardering is het Handboek modelmatig waarderen markt-

gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op

waarde.							

balansdatum worden verwacht.				

					
Waarderingsgrondslag

Verwerking van groot onderhoud

Vastgoed in exploitatie wordt ingaande de jaarrekening

ZOwonen verwerkt de kosten van groot onderhoud in haar

2016 op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet

materiële vaste activa als onderdeel van de boekwaarde

gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat.

indien wordt voldaan aan de criteria voor activering.		

ZOwonen waardeert haar vastgoed in exploitatie bij eerste

		

verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs minus de onrendabele top. Daarna tegen de actuele waarde

DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in ex-

zijnde de marktwaarde in verhuurde staat. De waardering

ploitatie							tegen marktwaarde in verhuurde staat vindt plaats overeen				

komstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van

Typering

de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2016

DAEB vastgoed omvat woningen in exploitatie met een

(‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017’).

huurprijs onder de huurtoeslaggrens op het moment van
het afsluiten van de huurovereenkomst, geliberaliseerde

ZOwonen past voor het volledige bezit de full versie van

woningen die per balansdatum een huurprijs kennen lager

het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde toe.

dan de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en
het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een

Complexindeling

algemeen huurprijsniveau dat door de Minister van Bin-

Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen

nenlandse zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld.

marktwaarde vindt waardering op waarderingscomplex-

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat

niveau plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit verge-

is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder

lijkbare verhuureenheden voor wat betreft type eenheid en
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locatie. Alle verhuureenheden van ZOwonen maken deel

complex in zijn geheel aan een derde wordt verkocht en

uit van een waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk

per complex wordt uiteindelijk het scenario met de hoog-

waarderingscomplex.

ste uitkomst gelijk gesteld aan het begrip ‘marktwaarde

				

verhuurde staat’, zijnde de actuele waarde waartegen de

Waarderingsmethode

waardering van het vastgoed plaats vindt.

De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in ex-

		

ploitatie is gebaseerd op een modelmatige, op kasstromen

Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt op ba-

gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de metho-

sis van marktconforme uitgangspunten gedaan. De volgen-

diek zijn als volgt:

de parameters worden hierbij gehanteerd:

- De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstro-

- Prijsinflatie ten behoeve van de jaarlijkse indexatie van

men zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen

de ingerekende contracthuur, de markthuur, de maximale

van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed.

huur en de liberalisatiegrens, belastingen, verzekeringen

- De overige (na de contractperiode in acht te nemen)
aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop de toegelaten instelling actief
is.

en overige zakelijke lasten.
- Loonstijging als uitgangspunt voor de stijging van de beheerskosten.		
- Bouwkostenstijging vormt het uitgangspunt voor de stij-

- Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen die niet specifiek aan het vastgoed zijn toe te rekenen (zoals bijvoorbeeld in de toekomst te maken prestatie afspraken), zijn niet opgenomen

ging van de onderhoudskosten, de verkoopkosten en de
verouderingskosten.
- Leegwaardestijging is de basis voor de stijging van de
verkoopopbrengst in het uitpondscenario.			

in de waardering van het vastgoed maar maken onderdeel uit van de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

ZOwonen heeft de in het Handboek modelmatig waarde-

- Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contan-

ren marktwaarde 2017 voorgeschreven parameters en uit-

te Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted Cash

gangspunten toegepast. Onder toepassing van de full ver-

Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode

sie heeft ZOwonen voor de volgende vrijheidsgraden van

van 15 jaar de inkomsten en uitgaven betrouwbaar wor-

het Handboek afwijkende standpunten ingenomen, reke-

den geschat en dat deze aan de hand van een disconte-

ning houdend met de specifieke omstandigheden van het

ringsvoet ‘contant’ worden gemaakt naar het heden.

bezit en/of de omgeving waarbinnen ZOwonen opereert.

Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de
DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit-yield).		
Het inschatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan
aan de hand van twee scenario’s: doorexploiteren of uitponden. Bij doorexploiteren is de veronderstelling dat het
volledige complex in bezit blijft gedurende de volledige
DCF-periode. Het inrekenen van de markthuur geschiedt bij
mutatie. Bij uitponden is de veronderstelling dat bij mutatie
tot verkoop van individuele woningen wordt overgegaan.
Bij beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het object/
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Woningen
Handboek

ZOG
Handboek

Aanpassing

BOG

Aanpassing

Handboek

X

X

Aanpassing

Schematische vrijheid
opbrengsten
Schematische vrijheid kosten

X
X

Markthuur

X
X

X
X

X
X

Markthuurstijging

X

X

Exityield

X

X

X

X

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Leegwaarde
Historische leegwaarde-

X
X

ontwikkeling
Leegwaarde ontwikkeling

X

Discontovoet

X

Mutatiegraad

X

Onderhoud

X

X
nvt

nvt
X

Schematische vrijheid

Markthuurstijging

De antenne-opstelpunten worden als extra kasstroom (in-

Voor het woningendeel van haar bezit heeft ZOwonen de

komsten) toegevoegd aan het bijbehorende wooncomplex

uitgangspunten van het handboek gehanteerd. Bij het BOG

en worden dus niet apart gewaardeerd. Er is hier geen spra-

en ZOG deel van haar bezit is wel gebruik gemaakt van de

ke van uitgaande kasstromen omdat deze opstelpunten

mogelijkheid om af te wijken van de verwachte stijging van

geen onderhoud nodig hebben. 				

de markthuur.						

			
Twee woningcomplexen zijn gelegen op erfpachtgrond.

Exit yield

Hierbij wordt jaarlijks canon betaald zodat deze in de be-

ZOwonen heeft in overleg met de taxateur besloten hier de

rekening terugkomt als jaarlijkse exploitatielast. Verdere

voorgeschreven parameters uit het handboek te gebruiken

financiële correctie is dan niet nodig. Wel is in de disconte-

voor de woningen. Voor het BOG/MOG/ZOG is gebruik ge-

ringsvoet een opslag toegepast voor deze objecten, i.v.m.

maakt van de handboek methodiek en daar waar die door

de toekomstige risico’s van de hoogte van de canon.		

de taxateur niet als marktconform wordt beschouwd overru-

					

led.						

Markthuur
ZOwonen heeft de markthuur bepaald op basis van de

Leegwaarde

leegwaarde. De leegwaarde is voor het 1/3 deel full te

Voor 1/3 deel is middels volledige taxatie door de taxateur

waarderen gedeelte bepaald op basis van de geïndexeerde

de leegwaarde bepaald. Voor 1/3 deel middels een markt-

WOZ-waarde per 1-1-2017.				

technische update op basis van referenties en leegwaarden

Voor de markttechnische update en aannemelijkheidsver-

taxateur en 1/3e deel middels aannemelijksheidsverklaring

klaring is de markthuur geïndexeerd voor de meergezins-

is de gehanteerde leegwaarden (=WOZ) 1-1-2017, geïn-

woningen met 2% en de eengezinswoningen worden gelijk

dexeerd naar 31-12-2017 op basis van NVM cijfers.

gelaten. Dit op basis van marktreferenties.			
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Leegwaardestijging

- Aandachtspunt: daar waar het gemende complexen

ZOwonen maakt gebruik van het toepassen van deze vrij-

betreft en het grotendeels onzelfstandige eenheden is

heidsgraad en gebruikt hiervoor de leegwaardestijging zo-

mutatiegraad op 0% gezet.				

als aangeleverd door de taxateur.				

		

			

Voor het scenario doorexploiteren geldt:

Disconteringsvoet

- De mutatiegraden doorexploiteren zijn gebaseerd op het

Voor blijvend gereguleerd vastgoed is naar aanleiding van

5 jaars gemiddelde conform opgave. De mutatiegraden

recente marktontwikkelingen en verkooprestricties de op-

doorexploiteren zijn gebaseerd op het 5 jaars gemiddel-

bouw van de disconteringsvoet ten opzichte van vorig jaar

de conform opgave.

veranderd. Hier is de best practice gehanteerd.		

- ZOwonen analyseert of (extreem) hoge mutatiegraad ver-

					

oorzaakt wordt door uitplaatsing: deze kunnen worden

De discontovoet is bij ZOwonen tot stand gekomen door

afgetopt tot 15%.

het bepalen van 8 kwalitatieve aspecten die gezamenlijk als

			

volgt tot stand zijn gekomen:

Onderhoud

- De kans scoreschaal risicofactoren is bepaald o.b.v. 5

ZOwonen heeft op basis van de VTW-types de waardering

puntschaal van zeer laag: 0% tot zeer hoog: 100%.

met eigen interne data doorgevoerd, aangevuld met de ko-

- Maximum % object risico-opslag (per complextype) is 5%.

zijnspecificatie (houten kozijnen, dan wel kunststofkozijnen).

- De risicofactoren en weging (per complextype).

De onderhoudskosten zijn uiteraard wel geactualiseerd naar

					

VTW-2017.

Mutatiegraad

De invulling van deze vrijheidsgraden is door de externe

ZOwonen heeft voor de waardering de volgende inschattin-

taxateur beoordeeld op aannemelijkheid.

gen gemaakt en doorgevoerd in haar waardering:

					

Voor scenario uitponden geldt:

De belangrijkste uitgangspunten welke bij de bepaling van

Uitgangspunt bij de mutatiegraad uitponden is het door

de marktwaarde verhuurde staat van het DAEB en niet-

ZOwonen opgegeven passieve meerjaarsgemiddelde muta-

DAEB vastgoed in exploitatie zijn gehanteerd zijn uiteenge-

tiegraad. Deze is hetzelfde bepaald als vorig jaar, met het

zet in hoofdstuk 9.1.1 Materiele vaste activa vastgoed in ex-

verschil dat de verkoopbeperking dit jaar van toepassing is.

ploitatie. In dit hoofdstuk staan ook de parameters vermeld

Dit betekent dat voor woningen die blijvend gereguleerd zijn

die per type vastgoed per vrijheidsgraad gehanteerd zijn.

een verplichting geldt om deze woningen 7 jaar door te ex-

De onderstaande parameters met een bijzondere invloed

ploiteren. De mutatiegraad wordt pas in jaar 8 meegenomen

op de uitkomsten van de waardering kennen ten tijde van

in plaats van in jaar 1.

het opmaken van deze jaarrekening een bijzondere onze-

- De mutatiegraden uitponden zijn afgetopt op maximaal

kerheid. De parameters huurverhoging tot en met exit yield

10% en minimaal 2%.

zijn gebaseerd op inschattingen van de taxateur. Voor deze

- Voor jaar 8 is de maximale mutatiegraad 10% +2% (indien

parameters heeft ZOwonen in kaart gebracht wat het effect

complexen nog onaangebroken zijn en HW verhouding

op de marktwaarde in verhuurde staat zou zijn als de para-

< 4%).					

meter 1% hoger respectievelijk lager zou zijn.

- Voor jaar 8 is de minimale mutatiegraad 2% +2% (indien
complexen nog onaangebroken zijn en HW verhouding <
4%).
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Mogelijke afwijkingen

Effect marktwaarde

+1%

42.338.079

-1%

-47.147.850

+1%

9.136.376

-1%

-4.341.864

+1%

49.419.584

-1%

-27.938.054

+1%

19.760.325

-1%

-23.955.179

+1%

-108.816.721

-1%

174.840.280

Huurverhoging
Leegwaarde
Leegwaardeontwikkeling
Mutatiegraad
Disconteringsvoet

Gehanteerde werkwijze taxaties

stromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening

Jaarlijks wordt de waardering van 1/3 deel van de porte-

van het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de

feuille vastgoed in exploitatie door externe onafhankelijke

contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit

taxateurs gevalideerd door middel van gevel/zicht taxatie.

hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toe-

Tevens vindt een toets op de waardering plaats op basis

komstige exploitatielasten over de geschatte resterende

van de beschikbare referentietransacties. Voor het boekjaar

looptijd van de investering. De kasstroomprognoses zijn

2017 is tevens 1/3 deel van de portefeuille vastgoed in ex-

gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellin-

ploitatie bepaald door middel van een markttechnische up-

gen die de beste schatting van de directie weergeven van

date en 1/3 deel middels een aannemelijkheidsverklaring.

de economische omstandigheden die van toepassing zullen

						

zijn gedurende de resterende levensduur van het actief.

Mutatie marktwaarde in verhuurde staat

						

Mutaties in de marktwaarde verhuurde staat van vastgoed

De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2017 geforma-

in exploitatie worden in de winst- en verliesrekening ver-

liseerde meerjarenbegroting rekening houdend met de

antwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.			

vastgoedportefeuille’.

						

					

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Herwaardering
De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve

Typering

verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat en de ini-

Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om

tiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder rekening te

te worden ingezet als vastgoed in exploitatie. Dit betreft

houden met enige afschrijving of waardevermindering) en

tevens complexen die gerenoveerd worden en gebiedsont-

onder aftrek van (latente) belastingverplichtingen.		

wikkeling.
				

Bepaling bedrijfswaarde (ten behoeve van de toelichting)

Waarderingsgrondslag

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waar-

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

de van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom

wordt gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende

genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kas-

kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding,
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toezicht en directievoering of lagere marktwaarde.

Overige vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd

FINANCIËLE VASTE ACTIVA				

tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk

			

de nominale waarde en na eerste verwerking gewaardeerd

Deelnemingen

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens

Kapitaalbelangen waarin ZOwonen een beleidsbepalende

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boek-

invloed heeft, worden gewaardeerd volgens de vermogens-

waarde van de vordering.					

mutatiemethode en wel de netto vermogenswaarde. Voor
deelnemingen met een negatieve netto vermogenswaarde

De te vorderen koploperspilots zijn op het moment waarop

wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de

de aanspraak is ontstaan voor het totale bedrag opgeno-

vorderingen op deze deelnemingen en voor het overige

men en worden jaarlijks vermeerderd met de bij toekenning

onder de voorzieningen. De nettovermogenswaarde wordt

vastgestelde rentevergoedingen en verminderd met de

berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze

door de budgethouders uitbetaalde bedragen.		

jaarrekening.											
Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt

Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële in-

waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaarde-

strumenten, beoordeelt ZOwonen op iedere balansdatum

ring vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening.

of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waarde-

						

verminderingen van een financieel actief of een groep van

Latente belastingvorderingen

financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzin-

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor

gen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt ZOwo-

verrekenbare verliezen en voor verrekenbare tijdelijke ver-

nen de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere

schillen tussen de waarde van de activa en verplichtingen

waardeverminderingen en verwerkt dit direct in de winst-

volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaar-

en verliesrekening. 					

rekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds,
met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamorti-

worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er

seerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waar-

toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke ver-

devermindering bepaald als het verschil tussen de boek-

schillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen wor-

waarde van het actief en de best mogelijke schatting van de

den gecompenseerd.					toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effec		

tieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald

De berekening van de latente belastingvordering geschiedt

bij de eerste verwerking van het instrument. 			

tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belas-

		

tingtarieven, voor zover deze al door de wet zijn vastge-

Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt

steld.						

teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis

Latente belastinvorderingen worden gewaardeerd tegen de

na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal

contante waarde.

het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de
geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugna-
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me, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere

een waardevermindering is verantwoord, dan wordt pas

waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in

een herwaarderingsreserve gevormd voor het betreffende

de winst- en verliesrekening verwerkt.			

complex voor zover de marktwaarde hoger is dan de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

VORDERINGEN 							
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd te-

op marktwaarde gewaardeerde onroerende zaken in ex-

gen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen

ploitatie worden rechtstreeks ten gunste van de overige

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de ge-

reserves verantwoord. Daar de waardevermeerdering van

amortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waar-

de onroerende zaken in exploitatie reeds ten gunste van

de. Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een

de winst- en verliesrekening is gebracht - en in verband

statische beoordeling per balansdatum wordt in mindering

hiermee een herwaarderingsreserve is gevormd - is verwer-

gebracht op de boekwaarde van de vordering.

king van de daaropvolgende realisatie ten gunste van de
winst- en verliesrekening niet toegestaan.			

LIQUIDE MIDDELEN					
		

VOORZIENINGEN					

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en zijn op-

		

genomen tegen nominale waarde. Rekening-courantschul-

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingba-

den bij banken zijn opgenomen onder schulden aan krediet-

re of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansda-

instellingen onder de kortlopende schulden.			

tum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat uitstroom van

			

middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijker-

EIGEN VERMOGEN					wijs kan worden geschat. De voorzieningen worden ge				

waardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af

een herwaarderingsreserve.				te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
			

de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting

HERWAARDERINGSRESERVE				noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen, ten			

zij anders vermeld.					

Een herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van activa en de boek-

Voorziening onrendabele investeringen en herstructurerin-

waarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

gen

			

Deze voorziening strekt tot dekking van de onrendabe-

In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde

le investeringen in projecten waarvan de realisatie intern

waardevermeerderingen van de onroerende zaken in ex-

geformaliseerd en extern gecommuniceerd is. Het betreft

ploitatie opgenomen. Er is sprake van een ongerealiseer-

hier investeringen voor nieuwbouw, grondexploitaties en

de waardevermeerdering indien de marktwaarde van een

renovaties.						

waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de
boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigings-

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investe-

prijs. Indien op een waarderingscomplex in het verleden

ringen en herstructureringen worden als bijzondere waar-
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deverandering in mindering gebracht op de boekwaar-

in verband met de afvloeiing van personeel en wordt ge-

de (op historische kostprijs) van het complex waartoe de

vormd indien per balansdatum een feitelijke of juridische

investeringen gaan behoren.				

verplichting is ontstaan. De omvang van de voorziening is
gebaseerd op de salariskosten en een eventuele ontslag-

OVERIGE VOORZIENINGEN				vergoeding. De voorziening wordt tegen nominale waarde
			

van de verwachte uitgaven gewaardeerd.		

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen de
voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting

Voorziening pensioenen

noodzakelijke uitgaven. Deze uitgaven zijn gewaardeerd

ZOwonen heeft voor bijna al haar werknemers een toege-

tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is aan-

zegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende

gegeven. 						werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het
loon van dat jaar (middelloonregeling). De verplichtingen,
Voorziening uitgestelde beloningen

welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn

Werknemers krijgen op grond van de CAO bij een jubileum

ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Wo-

(bepaald aantal jaren in dienst) een eenmalige uitkering. Bij

ningcorporaties (SPW). ZOwonen betaalt hiervoor premies

de berekening is rekening gehouden met de kans dat werk-

waarvan de werkgever iets meer en de werknemer iets min-

nemers in dienst blijven op basis van historische gemiddel-

der dan de helft betaalt.					

den. De verplichtingen zijn contant gemaakt, waarbij een

		

disconteringsvoet is gehanteerd van 3%.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien

		

en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds

Voorziening persoonlijk loopbaan ontwikkel budget

(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar

De werknemer die op 1 januari 2010 vijf jaar of langer in

financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van het

dienst is bij ZOwonen heeft voor de periode 1 januari 2010

gemiddelde over 2017 is de zogenaamde beleidsdekkings-

tot en met 31 december 2014 recht op een persoonlijk

graad van het pensioenfonds 113,4%. Op 31 december

loopbaan ontwikkelingsbudget (PLOB) van €4.500. De om-

2017 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten

vang van de voorziening van deze opgebouwde rechten is

minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hier-

gebaseerd op het geschatte gebruik daarvan.		

aan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de

					

aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten.

Werknemers die korter dan 5 jaar in dienst zijn, hebben

ZOwonen heeft geen verplichting tot het voldoen van aan-

recht op een PLOB naar rato van het aantal dienstjaren.

vullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders

Hierin wordt een differentiatie gemaakt voor medewerkers

dan het effect van hogere toekomstige premies.		

die voor 2010 in dienst zijn getreden en medewerkers die

		

in 2010 of later in dienst zijn getreden. Deze voorziening

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalin-

is verlengd tot 31 december 2017 onder voorbehoud van

gen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en

de CAO. De voorziening wordt tegen nominale waarde ge-

worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis pre-

waardeerd.

mies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen
betaald door ZOwonen. De premies worden verantwoord

Voorziening personeel

als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Voor-

Deze voorziening heeft voornamelijk betrekking op kosten

uitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende

58

activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een ver-

huuractiviteiten, tevens activiteiten verricht op het gebied

mindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde

van ontwikkeling van vastgoed en verkoop van delen van

premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

de vastgoedportefeuille, geeft de functionele indeling de
gebruiker van de jaarrekening een beter inzicht dan de ca-

LANGLOPENDE EN KORTLOPENDE SCHULDEN		

tegoriale indeling.			

				
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking

In de functionele winst- en verliesrekening zijn alle opbreng-

gewaardeerd tegen reële waarde, waaronder de basisren-

sten direct toe te rekenen aan de activiteiten van ZOwo-

te-leningen. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen

nen. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct

aan de verwerving van de schulden worden in de waarde-

toerekenbare kosten en de indirecte kosten. De direct toe-

ring bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden

rekenbare kosten worden bij het betreffende onderdeel

na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde

verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten aan

kostprijs. De aflossingsverplichting voor het komend jaar

de onderscheiden onderdelen van de functionele winst- en

van de langlopende schulden is opgenomen onder de kort-

verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels.		

lopende schulden.

					
Bijzondere posten

De waarborgsommen en de kortlopende schulden zijn ge-

Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de

waardeerd tegen de reële waarde.

gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van de aard,
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toe-

Onderhoudsverplichtingen

gelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat

Deze verplichting betreft uitgevoerde onderhoudswerk-

uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met

zaamheden waarvoor opdracht is verstrekt, maar waarvoor

name de ontwikkeling daarin.

nog geen factuur is ontvangen.				
			

Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de

RESULTAATBEPALING					vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar
aard en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd toegelicht.
ALGEMEEN

								
BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de op-

						

brengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten

Opbrengstverantwoording algemeen

en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties

Opbrengsten uit de levering van goederen worden ver-

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd;

werkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrek-

verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.			

king tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen

				

aan de koper.						

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van
de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen

Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar

van op actuele waarde gewaardeerde vast activa.

rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte

De winst- en verliesrekening wordt verantwoord op basis

diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in

van de functionele indeling. Omdat ZOwonen naast ver-

totaal te verrichten diensten.				
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Huuropbrengsten

kosten:						

Betreft de (te) ontvangen nettohuren. Dit zijn de huren ex-

- De niet direct toewijsbare personeelskosten zijn naar rato

clusief (te) ontvangen opbrengsten voor servicecontracten

toegewezen aan de activiteiten lasten verhuur en be-

onder aftrek van huurderving en dotatie voorziening du-

heer, lasten servicecontracten, lasten onderhoud, overige

bieuze debiteuren.					 activiteiten, verkoop vastgoedportefeuille en project
ontwikkeling (verantwoord onder de overige waardeverDe jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2017 bedroeg

anderingen).
- De niet toerekenbare overige bedrijfslasten zijn naar rato

dit maximumpercentage 2,8% voor huishoudinkomens

van de tijdsbesteding van het personeel toegewezen

tot €40.349 en voor inkomens hierboven maximaal 4,3%.

aan de activiteiten. Dit leidt tot de volgende verdeling:

Opbrengsten servicecontracten
Betreft van huurders, naast de netto-huurprijs, (te) ontvan-

		 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

45,47%

gen opbrengsten voor servicecontracten. De opbrengsten

Projectontwikkeling

zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte service-

(verantwoord onder de overige

kosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedin-

waardeveranderingen)

20,71%

gen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden

Lasten onderhoudsactiviteiten

18,37%

verantwoord onder de lasten servicecontracten.		

Leefbaarheid

7,25%

					

Lasten servicecontracten

5,67%

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Toegerekende organisatiekosten verkoop

Onder deze rubriek is de gerealiseerde verkoop van vast-

vastgoedportefeuille

1,52%

goed in exploitatie opgenomen. Opbrengsten worden ver-

Overige activiteiten (werk derden)

1,01%

antwoord op het moment van levering van het onroerend
goed (passeren transportakte). De kosten die toe te rekenen
zijn aan de verkoop van de vastgoedportefeuille worden

		
Totaal

100,00%

		

verantwoord onder de toegerekende organisatiekosten.
						

Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedbeleggin-

Overige bedrijfsopbrengsten

gen				

Hieronder worden alle opbrengsten verantwoord die niet

De afschrijvingen betreffen de afschrijvingslasten van on-

direct voortvloeien uit de reguliere verhuur- en verkoopac-

roerende en roerende zaken ten dienste van de exploita-

tiviteiten.						tie op basis van de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode
BEDRIJFSLASTEN					op basis van de geschatte economische levensduur, tot de
		

restwaarde bereikt is.

Lastenverantwoording algemeen

				

Lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking

Over terreinen en op marktwaarde verhuurde staat gewaar-

hebben. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen direct

deerd vastgoed in exploitatie wordt niet afgeschreven.

en indirect toe te rekenen kosten. ZOwonen hanteert de

		

volgende verdeelsleutels voor de toerekening van indirecte

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekom-
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stige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvin-

Overige bedrijfslasten

gen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van

Hieronder worden alle overige beïnvloedbare en niet beïn-

onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploita-

vloedbare exploitatiekosten verantwoord. 			

tie zijn begrepen onder de afschrijvingen.			

				

		

De niet beïnvloedbare bedrijfslasten bestaan uit: Belastin-

Afschrijvingen worden via verdeelsleutels toegerekend aan

gen en verzekeringen, verhuurderheffing, heffing Aw en

de afzonderlijke activiteiten.				

heffing saneringsfonds. De beïnvloedbare kosten bestaan

			

uit: overige personeelskosten, huisvestingskosten, automa-

Operationele leasing

tiseringskosten, overige bedrijfslasten en directe bedrijfs-

Leasecontracten, waarbij een groot deel van de voor- en

kosten. De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan

nadelen verbonden aan de eigendom niet bij ZOwonen ligt,

het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

worden verantwoord als operationele leasing. Betalingen uit

		

hoofde van operationele leasing worden verwerkt in de winst-

Leefbaarheid

en verliesrekening voor de looptijd van het contract.

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen
en sociale activiteiten die de leefbaarheid in buurten en

Lasten servicecontracten

wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de

De gemaakte servicekosten voor huurders worden verant-

daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben

woord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar

plaatsgevonden.

waarop de servicekosten betrekking hebben. Het betreft
hier de door derden verrichte levering en diensten.

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren				

Lasten onderhoudsactiviteiten

Hieronder wordt de bijgeschreven rente op koploperspilot

Hieronder worden alle direct aan het verslagjaar toere-

verantwoord.						

kenbare onderhoudsuitgaven (anders dan groot onderhoud) verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de

Rentebaten en rentelasten

daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben

De rentebaten betreffen voornamelijk de opbrengsten uit

plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan

hoofde van rentevergoeding op creditsaldi van de rekening

de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansda-

courant. Onder de rentelasten zijn de aan het vreemd ver-

tum worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende

mogen verbonden kosten verantwoord.			

verplichtingen.					
						

Lonen en salarissen en sociale lasten

Erfpacht

Lonen en salarissen en de daaruit voortvloeiende sociale

Jaarlijks wordt voor het gebruik van de grond onder de

lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden ver-

verhuureenheden bij 2 complexen erfpacht in rekening ge-

werkt in de winst- en verliesrekening.			

bracht op basis van canons.

				

De eenmalig afgekochte meerjarige erfpachtcontracten

Pensioenlasten

maken onderdeel uit van de vervaardigingsprijs en zijn

ZOwonen heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens

daarmee onderdeel van de materiële vaste activa in exploi-

de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar ver-

tatie.

schuldigde premie wordt als last verantwoord. Het bedrag
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dat als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste

De belasting over het resultaat wordt berekend over het

schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die

resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening,

noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per

rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele

balansdatum af te wikkelen.				

verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde

WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kos-

						

ten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

optreden in de latente belastingvorderingen en latente be-

Dit betreffen waardeverminderingen, en eventuele terug-

lastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hante-

name hiervan, die gedurende het verslagjaar zijn ontstaan

ren belastingtarief.					

vanuit nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtin-

		

gen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw, wo-

9.6 Financiële instrumenten en risicobeheersing		

ningverbetering en herstructurering. Ook waardeverande-

				

ringen als gevolg van projecten die geen doorgang vinden

Reglement Financieel Beleid en Beheer (RFBB)

worden onder deze categorie verantwoord.			

Het RFBB is opgesteld om ervoor te zorgen dat de financiële continuïteit niet in gevaar wordt gebracht zodat

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedporte-

ZOwonen haar volkshuisvestelijke doelstellingen blijvend

feuille				

kan realiseren. Vanwege de Veegwet per 1 juli 2017 zijn

De niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedpor-

wijzigingen doorgevoerd conform het nieuwe model van

tefeuille hebben betrekking op waardemutaties van op ac-

de AW/ILT. Het betreft het toevoegen van deze bepalin-

tuele waarde geactiveerde activa.				

gen:

			

- Er is bij ZOwonen geen sprake van een bestaande deri-

BELASTINGEN					

vaatportefeuille die in het verleden is opgebouwd;
- ZOwonen en de verbonden ondernemingen genoemd in

Vennootschapsbelasting

bijlage A zetten slechts middelen uit bij banken als be-

ZOwonen is met ingang van 1 januari 2008 integraal belas-

doeld in BTIV artikel 13 lid 1b en c die ten minste twee

tingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De verschul-

van de ratingbureaus Moody’s, Standard and Poor’s en

digde vennootschapsbelasting wordt berekend, rekening

Fitch.						

houdend met de bepalingen van de vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst (VSO II). De in de winst- en

Derivaten

verliesrekening verantwoorde vennootschapsbelasting be-

ZOwonen heeft geen derivaten in bezit en het is conform

treft het saldo van de verschuldigde vennootschapsbelasting

het in 2016 geactualiseerde treasury statuut niet toegestaan

en de mutaties in de actieve (en passieve) belastinglatenties.

om derivaten aan te trekken.				

						

			

De rechtspersoon staat met ingang van 1 januari 2008 aan

Beleggingen

het hoofd van een fiscale eenheid voor de vennootschaps-

ZOwonen heeft geen beleggingen in bezit en in het treasu-

belasting waarin verder opgenomen zijn ZOwonen Holding

ry statuut wordt ook bepaald dat er als hoofdregel geen

B.V. en ZOwonen Vastgoed B.V.. Deze rechtspersonen wor-

beleggingsactiviteiten zullen worden ontplooid.		

den geliquideerd.											
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Prijs/marktrisico

worden gesaldeerd met de vermogensbehoefte uit hoofde

ZOwonen beheerst het prijs/marktrisico door stratificatie

van ons investeringsprogramma. 				

aan te brengen in de portefeuille en limieten te stellen.

						
Renterisico’s worden in principe beheerst door a) volledi-

Renterisico

ge inzet van eigen middelen in de eigen bedrijfsvoering/

ZOwonen loopt renterisico zowel over de bestaande lenin-

bedrijfsactiviteiten en b) tijdig renteafspraken te maken.

genportefeuille als over nieuw aan te trekken leningen. Het

Daarnaast kan een gelimiteerd deel van de financierings-

renterisico kan als volgt worden onderverdeeld:

behoefte door middel van kort geld faciliteiten (bijv. roll-

- Contractueel overeengekomen renteconversies in de be-

over leningen) worden gefinancierd.			

staande leningenportefeuille.
- Contractueel overeengekomen volledige aflossingen in

Financierings/beschikbaarheidsrisico

de bestaande leningenportefeuille die voor herfinancie-

Uit de liquiditeits-/kasstroomprognose blijkt de totale finan-

ring in aanmerking komen.

cieringsbehoefte van ZOwonen. Het betreft hier zowel her-

- Volledig nieuwe financiering uit hoofde van ons investe-

financieringen als uitbreidingsfinancieringen. De leningpor-

ringsprogramma.					tefeuille van ZOwonen kent geen significante concentraties
van kredietrisico’s. Limieten in deze zijn formeel vastgelegd
Contractueel overeengekomen renteconversies

in het treasury statuut en worden permanent gemonitord.

- Voor leningen die in het jaar 2018 een renteconversie ken-

De liquiditeitsprognose wordt periodiek geactualiseerd en

nen, is 1 nieuwe rente overeengekomen bij de NWB.

in de Treasury Commissie besproken.			

- De 2 roll-over leningen (totaal €20 miljoen) kennen een

				

maandelijks terugkerend renterisico, aangezien deze le-

Krediet/liquiditeitsrisico

ningen tegen 1-maands tarieven worden gefinancierd. Dit

ZOwonen maakt gebruik van meerdere banken teneinde

bedrag wordt aangehouden uit oogpunt van flexibiliteit.

het krediet/liquiditeitsrisico te spreiden en te beheersen.

Vastzetten van de rente betekent het kwijtraken van deze

Ter beheersing van het liquiditeitsrisico heeft ZOwonen een

flexibiliteit.				

RC krediet limiet van 5 miljoen afgesloten bij haar huisban-

- De basisrenteleningen kennen een vaste basisrente over
de gehele looptijd en een kredietopslag die conform het

kier, ultimo 2017 een RC saldo van 0,5 mln en 10 mln nog
te storten lening vastgelegd.				

leningcontract op enig moment wordt herzien. Komt men
op het moment van opslagherziening niet tot overeen-

Het oordeel van de sectorinstituten: Aw/ILT en WSW

stemming over de nieuwe kredietopslag, dan dient het

De Aw/ILT ziet, naast het financiële toezicht, ook toe op de

schuldrestant van de lening tegen marktwaarde te wor-

governance, integriteit en rechtmatigheid bij corporaties.

den afgerekend. ZOwonen heeft 3 basisrenteleningen

De Aw is ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en

met een hoofdsom van €10 miljoen elk, waarvan 1 op-

Transport (ILT). De Aw, onze belangrijkste toezichthouder,

slagherziening in 2018.

geeft één keer per jaar een oordeel over onze financiële

						

positie: op basis van de jaarrekening (dVi) én op basis van

Contractueel overeengekomen volledige aflossingen

de meerjarenbegroting (dPi).

Contractueel volledig af te lossen leningen brengen renterisico met zich mee. In 2018 wordt voor €27,2 miljoen aan le-

Uit de beoordeling van het WSW is gebleken dat ZOwonen

ningen volledig contractueel afgelost. De herfinancieringen

voldoet aan de gedefinieerde eisen die WSW stelt aan
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een corporatie als deelnemer, conform artikel 8 van het re-

Verwerking fiscaliteit

glement van Deelneming.

ZOwonen kent ultimo 2016 over de periode 2008-2015

			

€103 miljoen aan fiscale compensabele verliezen op basis

9.7 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waarde-

van (voorlopige/herziene) aanslagen. Omdat er met ingang

ring en resultaatbepaling

van 2014 weer sprake is van positieve fiscale resultaten
hebben we onder de financiële vaste activa een latente

Het management dient bepaalde veronderstellingen en

belastingvordering opgenomen. Hiermee kunnen verliezen

schattingen te maken die van invloed zijn op de waardering

uit de afgelopen jaren worden gecompenseerd en kun-

van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de

nen verrekeningsmogelijkheden worden benut.		

rapportage van voorwaardelijke activa en verplichtingen.
De latente belastingvordering is gebaseerd op de verwachWaardering vaste activa					te fiscale resultaten tot en met 2018 waarbij rekening wordt
		

gehouden met een onzekerheidscorrectie die toeneemt

Materiële vaste activa, marktwaarde verhuurde staat

naarmate de toekomstverwachtingen in de tijd verder weg

De belangrijkste uitgangspunten welke bij de bepaling van

liggen. Deze onzekerheidsfactor wordt gehanteerd omdat

de marktwaarde verhuurde staat van het DAEB en niet-

er met name onzekerheid bestaat ten aanzien van de WOZ

DAEB vastgoed in exploitatie zijn gehanteerd zijn uiteenge-

waarde ontwikkeling die het resultaat sterk kan beïnvloe-

zet in hoofdstuk 5. De volgende aspecten met een bijzon-

den.

dere invloed op de uitkomsten van de waardering kennen

						

ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening een bij-

Ten aanzien van de fiscale afwaardering als gevolg van de

zondere onzekerheid.		

WOZ waardeontwikkeling is met de fiscus overleg geweest

Timing en verwerking van onrendabele investeringen reno-

over het percentage waarbij fiscale afwaardering zal plaats-

vatie, nieuwbouw en herstructurering			

vinden. Het door ZOwonen voorgestelde en gehanteerde

				

percentage van 19% (fiscale verliesneming vindt plaats bij

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare ver-

een cumulatieve WOZ daling ten opzichte van de fiscale

plichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die

openingsbalans van 19%) is ook voor de fiscus acceptabel.

kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd
en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer

ZOwonen volgt in haar fiscale strategie en fiscale planning

uitingen namens ZOwonen zijn gedaan richting huurders,

de binnen de sector gangbare standpunten die naar de me-

gemeenten en overige stakeholders aangaande verplich-

ning van belastingadviseurs pleitbaar zijn.			

tingen inzake toekomstige herstructureringen en toekom-

			

stige nieuwbouw- en renovatieprojecten. Een feitelijke ver-

In het kader van de juridische fusie met WS Spaubeek gaan

plichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van

alle vermogensbestanddelen van Spaubeek over op ZOwo-

ZOwonen rondom projectontwikkeling en herstructurering.

nen. Voor de heffing van vennootschapsbelasting wordt

Onrendabele investeringen worden genomen nadat het

deze overgang gezien als een overdracht. Dit houdt in dat

programmabesluit genomen is (formalisering van de defini-

Spaubeek op het moment van fusie het verschil tussen de

tieve ontwerp fase en in de overtuiging dat de bouwvergun-

waarde in het economisch verkeer en de fiscale boekwaarde

ning afgegeven zal worden).

van alle activa en passiva als resultaat in de aangifte vpb in
aanmerking moet nemen (afrekenen). Na deze overdracht
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houdt Spaubeek op te bestaan. De heffing over het resultaat dat met de overdracht wordt behaald, wordt verwerkt
in de laatste aangifte van Spaubeek. Dit zal de aangifte vpb
2017 zijn.						
Fiscaal wordt geen gebruik gemaakt van de faciliteit van de
zogenaamde geruisloze fusie. Hierdoor kan voor de fusie
geen terugwerkende kracht aan de orde zijn. Spaubeek is
derhalve gedurende 2017 tot het moment van fusie geheel
zelfstandig belastingplichtig.		
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Hoofdstuk 10 Verklaren

Jaarverslag 2017

10.1 Bestuursverklaring
Het bestuur verklaart hierbij dat in het verslagjaar alle middelen zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting.
Sittard-Geleen, 11 juni 2018
Bestuurder,
Janine Godderij
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2017

2016

2015

2014

2013

13.611
238
296
14.144
1.893
54
181
1
14
16.287

13.413
237
296
13.946
1.681
54
170
1
14
15.866

13.506
237
296
14.039
1.555
53
60
3
14
15.724

13.369
237
306
13.912
1.102
48
189
3
15
15.269

13.363
237
296
13.896
1.103
49
161
3
14
15.226

69
52
87

62
72
83

16
77
84

78
61
0

230
46
126

Woningen naar klassen
Goedkoop (< € 409,92)
Betaalbaar (€ 409,92-€ 710,68)
Leegstand (o.a. voor sloop of verkoop)*
Duur (>€ 710,68)

2.131
11.076
nvt
44

1.961
10.651
430
414

1.542
11.108
382
517

1.423
11.104
406
480

1.762
10.804
370
427

Prijs/kwaliteitverhouding
Gemiddeld aantal WWS-punten
Gerealiseerde huurprijs in euro’s

143,25
521,67

142,41
513,27

141,33
504,97

140,17
494,68

140,48
478,17

Verhuur woningen
Mutatiegraad in %
Huurachterstand in %
Huurderving in %

8,1
1,21
3,21%

8,5
1,37
1,47%

8,5
1,60
1,75%

8,2
1,73
2,49%

9,2
1,67
2,71%

Financiële continuïteit
Solvabiliteit in %**
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit vreemd vermogen in %
Rentabiliteit totaal vermogen in %
Loan-to-value in % (o.b.v. bedrijfswaarde)
Rentedekkingsgraad (ICR)

63,4
0,09
3,54
8,90
52,67
2,15

57,66
0,16
3,83
5,90
57,06
3,09

42,68
0,21
3,96
8,97
56,85
2,65

37,2
0,05
4,03
6,81
62,72
2,28

23,29
0,06
4,04
-7,23
72,97
2,17

61.275
564
6.375
1.509
6.174

55.884
2.478
6.465
1.651
3.428

19.238
782
6.341
1.603
3.027

15.657
497
6.070
1.744
3.298

8.523
1.058
5.876
1.605
-3.858

10.2 Kengetallen
Gegevens woningbezit
Huurwoningen
Eenheden in verzorgingshuizen
Overige woongelegenheden
Totaal aantal woongelegenheden
Garages/parkeerplekken
Bedrijfsruimten/winkels
Overig bezit
Strategische aankopen
Maatschappelijk vastgoed
Totaal aantal verhuureenheden
Mutaties woningbezit
Aantal opgeleverd
Aantal verkocht
Aantal gesloopt

Balans/W&V (in euro’s per woongelegenheid
Eigen vermogen
Voorzieningen
Totaal opbrengsten
Overige bedrijfslasten
Jaarresultaat

* M.i.v. 2017 is voor de sloop- en verkoopwoningen de nettohuur opgenomen.
** M.i.v. 2016 wordt de solvabiliteit bepaald o.b.v. marktwaarde volkshuisvestelijke bestemming.
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ZOwonen in beweging
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0. Inleiding

gerealiseerd. De verduurzaming, die fors geïntensiveerd is
met een extra programma tot een totaalniveau van circa

Dit is het bestuursverslag van ZOwonen. Het is een reflectie

€ 11 miljoen, is volgens plan uitgevoerd. Er is een route-

van het bestuur, terugkijkend op de prestaties van de orga-

kaart opgesteld voor onze verduurzamingsinspanningen tot

nisatie enerzijds en vooruitkijkend naar strategie, risico’s en

2050. Alle onderleggers voor de herijking van onze porte-

onzekerheden anderzijds.

feuillestrategie begin 2018 zijn gereed. Ook zijn opvallend
positieve resultaten behaald op het gebied van terugdrin-

ZOwonen onderkent het belang van een goede interne

gen huurachterstand en huisuitzettingen (met 1/3 gedaald!).

beheersing en goed functionerend risicomanagement en
management control systeem. Samen met de Raad van

Daarnaast is in de Woningwet bepaald dat de DAEB activi-

Commissarissen hebben bestuur en management zich ge-

teiten gescheiden dienen te worden van de niet-DAEB ac-

bogen over de actuele strategische risico’s. Dat heeft geleid

tiviteiten. Bij deze scheiding kan gekozen worden voor een

tot een herijking die in de eerste helft van 2018 afgerond

juridische dan wel een administratieve scheiding. ZOwonen

wordt. We zoeken naar een afgewogen balans tussen mo-

heeft hierbij voor een administratieve scheiding gekozen.

gelijke impact en kosten van een risicosituatie en de kosten

Het vastgoed blijft in eigendom van de Toegelaten Instel-

van mitigatie van het risico.

ling (TI) en de activiteiten-scheiding beperkt zich tot een
financieel administratieve scheiding.

In 2017 is koersvast gewerkt aan de strategische doelen
conform bedrijfsplan 2016-2019, de vereisten die gesteld

We hebben in 2017 een aantal (vervolg)stappen gezet in de

worden in de woningwet en de effectiviteit van ons (vast-

ontwikkeling van de werkorganisatie. Daarbij stond het tot

goed)sturingsmodel. Assetmanagement met een directe

stand brengen van een procesgerichte organisatie centraal.

link naar portefeuillemanagement is verder organisatorisch

Door middel van procesgericht werken kunnen we onze

geborgd. Vooral verduurzaming van het vastgoed en opti-

klanten beter bedienen, met lagere kosten en een hogere

malisatie van de dienstverlening aan onze huurders ston-

klanttevredenheid als doel. In 2016 is de waardering van

den daarbij centraal. We maken een verdiepingsslag in het

huurders voor onze dienstverlening significant gestegen

driekamermodel door uitwerking te geven aan het maat-

(op 2 significante onderdelen met 10% t.o.v. 2016). De vast-

schappelijk kader en de maatschappelijke prestatievelden.

goedkolom (portefeuillemanagement, asset management

Prestatievelden op het gebied van o.a. betaalbaarheid, be-

en property management) is doorontwikkeld, waarbij o.a.

schikbaarheid, welzijn van de bewoner en kwaliteit van de

de start van onze interne Vastgoed Investerings Commissie

buurt. We sturen scherp (en in samenhang) op het gewenste

vermeld mag worden.

resultaat op het gebied van maatschappelijke, vastgoed en
financiële doelen en rendementen. Het Driekamermodel als

Een van de maatregelen gericht op kostenoptimalisatie is

sturingsmodel leidt tot transparantie en legitimatie, waar-

het inzetten op ketenpartnerschap. Met onze partners in

door we beter in staat zijn onze keuzes te expliciteren en

het niet planmatig onderhoud hebben we een intensief

onze maatschappelijke rol inzichtelijk te maken. Dit maken

verbetertraject in gang gezet dat moet leiden tot een be-

we tevens inzichtelijk in onze begroting en onze jaarreke-

tere service aan onze bewoners en minder faalkosten (o.a.

ning.

door herhaaltelefoontjes en klachten). Met onze twee vaste
ketenpartners voor renovatie- en nieuwbouwprojecten heb-

De geplande vastgoedproductie is voor het overgrote deel
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uitgevoerd dan wel in gang gezet. Via onze gecentraliseer-

Terugkijkend hebben we onze volkshuisvestelijke doelen

de inkoopafdeling zijn we erin geslaagd om (meerjaren)con-

gerealiseerd en onze financieel gezonde positie verder ver-

tracten af te sluiten met leveranciers tegen marktconforme

sterkt.

tarieven. Onze beïnvloedbare bedrijfslasten zijn in de Ae-

Er is nog veel te doen. In 2018 wordt verder gewerkt aan

des Benchmark geclassificeerd in de kopgroep (A).

het op orde brengen van onze primaire processen, de informatiebeveiliging conform de A.V.G., HRM ontwikkelingen

Naar aanleiding van de wijzigingen in de nieuwe woningwet

zoals 360 graden feedback in teams, doorontwikkeling van

en RJ Richtlijn 645 heeft ZOwonen een organisatiebreed

ketengerichte samenwerking, en het ordenen van onze da-

Business Intelligence programma opgestart genaamd ZO-

tahuishouding. De focus is er, de spirit ook, dus we gaan

Power, waar het belang van data en informatiehuishouding

ervoor!

onderkend wordt. Digitale stenen ontmoeten de bakstenen.
De verbeterplannen om nog meer te sturen op juistheid, volledigheid en de onbetwistbaarheid van onze klantdata, onze
vastgoedinformatie en overige data hebben hun vruchten
afgeworpen in 2017. Het belang van data en onbetwistbare informatie zal voor altijd een randvoorwaarde moeten zijn
voor een moderne corporatie. Om te voldoen aan AVG-wetgeving in mei 2018 en het toenemende belang van cybersecurity zijn werkgroepen druk bezig processen, systemen
door te lichten en indien nodig aan te passen. Alle voor de
verslaggeving benodigde data zijn en worden doorgelicht en
zoveel mogelijk ingebed in bestaande systemen.
Met de georganiseerde bewoners heeft in 2017 intensief
overleg plaatsgevonden. Helaas staat de samenwerking
tussen de zes huurdersorganisaties die ZOwonen kent onder druk. In 2018 dienen maatregelen getroffen te worden
om de ontstane impasse te doorbreken. Het tripartite overleg met gemeenten en bewonersorganisaties over regionale en lokale meerjaren prestatieafspraken en lokale prestatieafspraken voor de eerstvolgende jaarschijf is succesvol
geweest in die zin dat het proces is verbeterd maar ook dat
de uitkomst concreter en beter meetbaar is. Een kanttekening blijft dat het proces te veel overleg vraagt; de bestuurlijke drukte die dat met zich meebrengt dient te worden
verminderd.
Aan het einde van het jaar is ZOwonen gefuseerd met Woningstichting Spaubeek.
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1. Algemene informatie

1.3 Juridische structuur
Stichting ZOwonen is een toegelaten instelling Volkshuis-

1.1 Doelstelling

vesting. ZOwonen kent een eenhoofdig bestuur dat ook

ZOwonen is een vastgoedbedrijf met een maatschappelijke

de directie vormt. De Raad van Commissarissen houdt toe-

doelstelling, dat mensen met lage inkomens en kwetsbare

zicht. ZOwonen is – sinds de fusie per 1 december 2015

personen passende woonruimte biedt gelegen in een leef-

met VitaalWonen uit Limbricht - vennoot in VOF Agneten-

bare woonomgeving.

berg, samen met WoonGoed 2-Duizend op basis van een
50%/50%-verhouding. In deze vennootschap is een klooster

1.2 Activiteiten

ondergebracht, gelegen in het centrum van Sittard.

Primair werkt ZOwonen aan het beschikbaar hebben en
houden van voldoende betaalbare woningen voor de so-

1.4 Interne organisatiestructuur

ciale doelgroep. Het beheren, onderhouden, renoveren,

ZOwonen wordt geleid door een Directeur-Bestuurder.

slopen, nieuwbouwen en verkopen van woningen zijn de

Deze staat aan het hoofd van een managementteam dat

voornaamste activiteiten. Door deze activiteiten kan ZOwo-

gevormd wordt door de manager Vastgoed & Strategie, de

nen kwalitatief goede en betaalbare woningen nu en op ter-

manager Financiën en Stafdiensten, de manager Operatie

mijn blijven aanbieden. De beheeractiviteiten zijn met name

en de Business Controller. De organisatie wordt gekenmerkt

gericht op:

door een platte structuur; naast het management team zijn

- het afhandelen van klantcontacten (volgens het click-call-

er procesleiders die meewerken en voorgaan in de onder-

face principe);

scheiden processen. Ultimo 2017 zijn bij ZOwonen 116,2

- leefbaarheids- en buurtbeheeractiviteiten om het woon-

fte in dienst (2016: 104,4). Daarnaast heeft ZOwonen afge-

en leefklimaat niet alleen schoon, heel en veilig maar ook

lopen jaar gebruik gemaakt van gemiddeld 8,6 fte aan in-

aangenaam te houden;

huurkrachten (i.v.m. niet ingevulde vacatures en vervanging

- administratief beheer, dusdanig dat de huur- en service-

bij ziekte).

kostenadministratie correct en tijdig verloopt.
1.5 Belangrijke elementen in het gevoerde beleid
Om zoveel mogelijk middelen beschikbaar te stellen voor

In 2017 heeft ZOwonen een aantal belangrijke stappen ge-

onze maatschappelijke speerpunten (betaalbaarheid &

zet op weg naar verdere beheersing van organisatie en pro-

beschikbaarheid, duurzaamheid, participatie en wonen &

cessen en verdergaande verbinding met belanghouders.

zorg), werken we aan het verbeteren van onze interne or-

De belangrijkste elementen zijn:

ganisatie. Door efficiënt te werken zijn de bedrijfskosten

• 2017 was het tweede jaar van ons bedrijfsplan 2016 –

beperkt. Door middel van onder meer ketensamenwerking

2019 met de titel ‘ZOwonen stuurt op waarde’. In het

werken we met onderhoudspartners aan een goede prijs/

bedrijfsplan zijn missie, visie en strategische keuzen expli-

kwaliteitsverhouding voor het onderhoud van ons bezit,

ciet toegelicht. Vier thema’s staan daarbij centraal: in één

waardoor de exploitatiekosten ook in balans blijven. Ook in

keer goed (dienstverlening), ZOwonen stuurt op waarde

de vastgoedtransformatie wordt gezocht naar innovatie en

(vastgoed), ZOwonen meer naar buiten (belanghouders)

samenwerking met ketenpartners, teneinde via innovatieve

en ZOwonen gaat sprankelen (organisatie).

oplossingen een kwalitatief goed en betaalbaar product te

• De externe verantwoording krijgt een steeds prominen-

realiseren en bovenal: de woonlasten voor onze huurders te

tere rol: begin 2018 is net als één jaar eerder een pagina

beperken (of zelfs te reduceren).

vullende advertentie verschenen in de lokale weekbladen,
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waarin we in de vorm van een zogenaamde ‘infographic’

vaandel. Door kwaliteitsinspecties op uitgevoerde onder-

in één oogopslag de prestaties van 2017 in beeld bren-

houdswerkzaamheden monitoren we de geleverde kwali-

gen.

teit door onze ketenpartners.

• In 2017 was het eerste volle jaar in het kader van de inter-

• De klanttevredenheid van onze huurders is toegenomen

ne organisatie ontwikkeling SPIRIT die halverwege 2016

met voor twee processen een stijging van ca. 10%. Voor

is gestart. Opvallende resultaten zijn dat de vastgoedor-

de drie belangrijkste processen in de Aedes Benchmark

ganisatie geprofessionaliseerd is door een helder on-

is de score 7,5, 7,4 en 7,7 (in 2016 resp. 6,8, 6,8 en 8).

derscheid in strategie (portefeuillemanagement), tactiek

Daarmee werd de doelstelling op dit gebied behaald.

(assetmanagement) en operatie (property management).

• Online platform: om onze klanten nog beter en 24/7 te

Er wordt gestuurd aan de hand van het Driekamermodel,

kunnen bedienen, is sinds juli 2016 onze nieuwe website

hetgeen zichtbaar is bij vastgoedinvesteringen waarin

online. In 2017 zijn aanzetten gemaakt om de klantenser-

het financieel, het vastgoed en het maatschappelijk ren-

vice via dit kanaal te verbeteren door een aantal proces-

dement wordt belicht. Met name het maatschappelijk

sen te digitaliseren waardoor klanten rechtstreeks in ons

rendement is nog niet zo duidelijk kwantificeerbaar. Het

systeem kunnen om aanvragen te doen of informatie te

procesgericht werken vanuit logisch bij elkaar horende

vergaren. Dit wordt in 2018 voortgezet.

processen heeft verder vorm gekregen, maar kende niet

• Vastgoedtransformatie: ZOwonen bepaalt de vastgoed-

het gewenste tempo in de beoogde verandering. In 2018

transformatie door een vastgoed wensportefeuille op te

worden slagen afgemaakt met het oogmerk om de basis

stellen en deze af te zetten tegen de huidige vastgoed-

op orde te brengen. Een tegenvaller was dat vroegtijdig

portefeuille. Dit resulteert in complex strategieën en in

afscheid moest worden genomen van twee managers.

plannen voor sloop, renovatie en nieuwbouw. De daad-

• Procesoptimalisatie: Opvallend is dat het aantal huisuit-

werkelijke productie is nadat deze in 2015 en 2016 is

zettingen met één derde is verlaagd en huurachterstand

achtergebleven uiteindelijk op het gewenste niveau ge-

gedaald is van 1,37% in 2016 naar 1,21% in 2017. Zeer

komen, d.w.z. de plannen voor de jaren 2015 tot en met

goed is gescoord bij het uitplaatsen van huurders in het

2017 zijn verwezenlijkt.

kader van herstructureringsprojecten, daar zijn maanden

• Duurzaamheid en energie: in 2017 is een uitzonderlijk

tijdwinst geboekt. Voorts is de operatie erin geslaagd

hoog bedrag geïnvesteerd in de verduurzaming van ons

voor het eerst in jaren de geplande vastgoedproductie

bezit. In totaal investeerde ZOwonen circa € 11 miljoen,

(sloop, nieuwbouw, renovatie e.d.) nagenoeg volledig te

waarvan € 3 miljoen pas in een laat stadium is toege-

realiseren.

voegd. De hierin gemaakte keuzes zijn besproken met de

• Ketensamenwerking in de vastgoedsector. In de nieuw-

huurdersorganisaties. Inmiddels is ook de routeplanner

bouw en renovatie kent deze de gewenste ontwikkeling.

voor de verduurzaming in hoofdlijnen gereed. Deze im-

Op het gebied van niet planmatig onderhoud is, mede

pliceert dat in 2021 gemiddeld label B wordt gehaald.

op basis van een interne audit, in beeld gebracht welke

• Huurbeleid en passend toewijzen: In 2017 heeft ZOwo-

concrete verbeteringen nodig zijn. Dat traject wordt op

nen ruimschoots voldaan aan zowel de norm voor pas-

een gecontroleerde wijze uitgevoerd en in 2018 afge-

send toewijzen als de Europanorm. Het huurbeleid is her-

rond.

zien, waardoor het nu mogelijk is een tweehurenbeleid

• Kwaliteit is een belangrijk thema voor ZOwonen. Niet al-

toe te passen, waardoor woningzoekenden met een laag

leen het bieden van kwalitatief goede huisvesting, maar

inkomen een verlaagde huurprijs kunnen krijgen bij wo-

ook de kwaliteit van dienstverlening staat hoog in ons

ningen die boven de aftoppingsgrenzen zijn geprijsd.
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• Huurdersorganisatie en overige belanghouders: ZOwonen zet zich al langer in voor een stevige positie en inbreng van de huurdersorganisaties. In 2017 zijn in samenwerking met de huurdersorganisaties en gemeenten
opnieuw regionale en lokale meerjaren- en jaarprestatieafspraken gemaakt. Met deze belanghouders is overleg
gevoerd over de strategische keuzes in het kader o.a.
woonruimteverdeling, duurzaamheid en huurprijsbeleid.
Bovendien is met hen overlegd over de invulling van ons
maatschappelijk kader, waarin wij onze maatschappelijk
prestaties willen neerleggen. Dat moet ons helpen gedragen keuzes te maken en het moet de belanghouders helpen onze prestaties op dit gebied beter te beoordelen;
• Zelfbeheer door bewoners heeft in 2017 geleid tot meerdere bewonersinitiatieven.
• Het regionaal WMO-convenant, waarin afspraken over de
samenwerking op het gebied van WMO-woningaanpassingen staan, is geëvalueerd. In 2018 wordt aan de verbeterpunten gewerkt.
• Op 22 december 2017 is ZOwonen gefuseerd met Woningstichting Spaubeek.
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2. Financiële informatie

inspanningen gericht op de reductie van advieskosten, onderzoekskosten en personeelskosten.

2.1 Planning & Control cyclus
ZOwonen hanteert een Planning & Control-cyclus die aan-

Voor toelichting wordt verwezen naar de uitgebreide jaarre-

sluit bij de interne behoeften en de vereiste externe ver-

kening 2017 van ZOwonen en/of de verkorte jaarrekening

antwoording. In het najaar wordt een (meerjaren)begroting

zoals opgenomen in het volkshuisvestelijk verslag 2017.

opgesteld. De periodieke monitoring van doelstellingen en
budgetten is geregeld via interne rapportages per maand

2.3 Financiële situatie

en per tertiaal. Zes keer per jaar wordt – op basis van de ac-

ZOwonen is financieel gezond, zoals blijkt uit de kengetal-

tualiteit – een forecast opgesteld, waarmee wordt getracht

len die zijn opgenomen in het jaarverslag. De belangrijk-

zo goed mogelijk te voorspellen waar het jaarresultaat op

ste financiële graadmeters (zoals we deze ook hanteren in

uit gaat komen. De externe verantwoording bestaat uit een

ons financieel beleid) Loan to Value, Solvabiliteit en Interest

Dpi (o.b.v. begroting) en Dvi (o.b.v. jaarrekening) t.b.v. het

Coverage Ratio laten een positief beeld zien ten opzichte

WSW en de AW, een jaarrekening, jaarverslag en dit be-

van de interne en de externe normen. Het WSW heeft onze

stuursverslag.

financieel gezonde situatie bevestigd per brief d.d. 12 januari 2017, waarin – op basis van het jaarverslag 2015 en de

2.2 Behaalde financiële resultaten

prognosegegevens 2015 – het WSW verklaart dat wij vol-

In financieel opzicht heeft ZOwonen een goed jaar achter

doen aan de eisen die het WSW stelt conform artikel 8 van

de rug. Het positieve jaarresultaat over 2017 bedraagt € 87

het Reglement van Deelneming.

miljoen (2016: € 49 miljoen). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de niet gerealiseerde marktwaardestijging van

Het totale eigen vermogen ultimo 2017 bedraagt € 867 mil-

het bezit ad € 66 miljoen (2016: 54 miljoen). De stijging van

joen, waarvan € 508 miljoen bestaat uit (ongerealiseerde)

de marktwaarde in verhuurde staat in 2017 is voorname-

herwaarderingen. Ultimo 2017 bedraagt de marktwaarde

lijk het effect van de verbetering van de woningmarkt. De

in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie € 1.198

verbetering van de woningmarkt gedurende 2017 komt tot

miljoen. De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie

uiting in een lagere disconteringsvoet met name als gevolg

bedraagt ultimo 2017 € 613 miljoen. De commerciële pa-

van een lagere Interest Rate Swap ‘IRS’ in combinatie met

rameters die leiden tot de hoge marktwaarde correspon-

een stijging van de leegwaarde en de contracthuur/aan-

deren niet met de werkelijkheid van de woningcorporatie

vangshuur en de markthuur.

(vertaald in de bedrijfswaarde), waarin we juist streven naar
het betaalbaar houden van onze woningen en het leefbaar

Aan de lastenkant is de constatering dat de exploitatielas-

houden van onze wijken. Bovendien wordt in de marktwaar-

ten binnen de begroting zijn gebleven. Door de lage actu-

de waardering uitgegaan van een zogenaamde ‘exit yield’

ele rentestand is de gemiddelde vermogenskostenvoet van

die resulteert in veel hogere ‘restwaarde’ dan in de bedrijfs-

onze leningenportefeuille verder gedaald, met een lagere

waarde waardering het geval is. Deze restwaarde vertegen-

rentelast tot gevolg. De organisatiekosten per verhuureen-

woordigt weliswaar de geschatte economische eindwaarde,

heid zijn in 2017 €31,- lager uitgekomen dan de streef-

echter als woningcorporatie streven wij naar het langdurig

waarde: €977,- gerealiseerd versus €1.008,- begroot (2016:

in stand houden van ons bezit en niet naar het volledig ver-

€968,- gerealiseerd versus €1.036,- begroot). Deze daling

vreemden van ons bezit, waardoor deze hoge waarde nooit

is het resultaat van de vernieuwde organisatie inrichting en

te gelde zal worden gemaakt. In onderstaande grafiek is het
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verloop van marktwaarde naar bedrijfswaarde schematisch
weergegeven.
Waardeverloop JR 2017 (x100.000)
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De bovenstaande grafiek laat zien dat de marktwaarde op

Als gevolg van de positieve operationele kasstromen van

basis van doorexploiteren daalt met €103 miljoen wanneer

€ 14,2 miljoen, de verkoopopbrengsten van € 5,1 miljoen

geen verkopen (zonder het scenario uitponden) plaatsvin-

en het investeringsvolume van circa € 25,2 miljoen is de le-

den . De marktwaarde daalt met € 183 miljoen wanneer niet

ningenportefeuille in 2017 met € 3,1 miljoen toegenomen.

de markthuur maar ons eigen streef hurenbeleid wordt inge-

Ultimo 2017 is de schuld per woning hierdoor nagenoeg

rekend. Daarnaast hebben meer onderhoud (€ 72 miljoen),

gelijk gebleven.

meer bedrijfslasten (€ 148 miljoen) een verlagend effect op
de marktwaarde en resulteer dit in de beleidswaarde van €

De kasstromen laten zoals gezegd een gunstig beeld zien.

692 miljoen. Deze beleidswaarde is in feite de marktwaarde

De operationele kasstroom is sterk, de financieringskas-

op basis van het eigen ZOwonen beleid en geeft een betere

stroom is gunstig. De geschetste gezonde kasstromen naar

weerspiegeling van de te realiseren waarde op basis van het

de toekomst zijn nodig om de investeringen te kunnen

huidige beleid. Het verschil tussen de beleidswaarde en de

bekostigen (met minimaal 50% eigen geld) en de overige

bedrijfswaarde wordt tenslotte veroorzaakt door een lagere

lasten te kunnen betalen. De verhuurderheffing van € 4,1

discontovoet (+ € 193 miljoen), kortere levensduur (-€ 241

miljoen in 2017 – en de komende jaren naar verwachting

miljoen) en overige paramaterwijzigingen (-€ 31 miljoen),

oplopend naar ruim € 10 miljoen - en de in de toekomst

hetgeen resulteert in de bedrijfswaarde van € 613 miljoen.

onvermijdbare VPB-plicht van een bedrag van gemiddeld
circa € 7 miljoen, maken een gezonde beïnvloedbare kas-

De eigen vermogenspositie is solide, waardoor we in staat

stroom noodzakelijk.

zijn om eventuele tegenvallers, koerswijzigingen (ingegeven
door interne koersbijstelling of gewijzigd overheidsbeleid)
en/of risico’s die zich daadwerkelijk voordoen op te vangen.
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ZOwonen kent een treasurystatuut, waarin het gebruik van

(aanvankelijk beperkt, gezien de renterisicospreiding) van

financiële instrumenten wordt beperkt. ZOwonen heeft

invloed zijn op de jaarlijkse rentelast van ZOwonen;

geen derivaten. ZOwonen heeft drie zogenaamde basisren-

- ZOwonen kan – om moverende redenen – geen finan-

te leningen, waarbij op een bepaald moment de kredietop-

cieringen meer aantrekken. Bijvoorbeeld door een forse

slag zal worden aangepast en bij het ontbreken van over-

waardedaling van het vastgoed, waardoor LTV en sol-

eenstemming de leningsovereenkomst wordt beëindigd.

vabiliteit niet langer voldoen aan de normwaarden van

Onder het huidige regime mogen dit type leningen niet

de sectorinstituten, of omdat we een te zwaar lasten- en

meer nieuw worden afgesloten, onder het toen geldende

investeringsprogramma hebben verplicht, waardoor we

regime was dit wel toegestaan. Actieve afbouw van deze

boven het borgstellingsplafond van het WSW zijn uitge-

basisrenteleningen is niet nodig en niet wenselijk, gezien

komen;

de ongunstige condities van afkoop. Strikt genomen loopt

- Een structureel lage inflatie: hierdoor worden de toekom-

ZOwonen voor deze leningen met een totale omvang van

stige huuropbrengsten beperkt. Ook zal op dat moment

€30 miljoen een rendementsrisico.

sprake zijn van lagere kostenstijgingen;
- In combinatie met hierboven genoemde risico’s van kor-

2.5 Voornaamste financiële risico’s en onzekerheden

tere wachttijden en vraaguitval is een mogelijk risico dat

De voornaamste financiële risico’s en onzekerheden van

de prijs/kwaliteitverhouding verder onder druk komt te

ZOwonen betreffen:

staan. Daardoor ontstaat het risico van lagere huurop-

- Mogelijke vraaguitval als gevolg van de krimp enerzijds

brengsten en – om dit risico tegen te kunnen gaan – ho-

en/of als gevolg van een mismatch tussen vraag en aan-

gere onderhoudsuitgaven en hogere vastgoedinvesterin-

bod van een specifieke groep woonproducten. Hierbij

gen dan nu voorzien.

wordt aangetekend dat de gemiddelde wachttijd voor actieve woningzoekenden 14 maanden bedraagt, hetgeen

Voor een verdere uitwerking/uitdieping van (financiële) risi-

betekent dat sprake is van een ontspannen woningmarkt.

co’s wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

Huurwoningen kunnen daardoor langer leeg komen te
staan of erger, eerder uit exploitatie moeten worden genomen dan aanvankelijk voorzien. Ook ten aanzien van
het zorgvastgoed bestaat het risico van vroegtijdige
vraaguitval, bijvoorbeeld als gevolg van verdere bezuinigingen in de zorgsector. Gezien het specifieke karakter
van dit vastgoed is een herbestemming niet eenvoudig te
realiseren (vanuit financieel, markttechnisch en vastgoed
technisch oogpunt);
- Als gevolg van het vigerende overheidsbeleid nemen de
lasten voor woningcorporaties (verhuurderheffing en vennootschapsbelasting) de komende jaren toe. Deze lastenverzwaring heeft impact op de (omvang van de) investeringsmogelijkheden van ZOwonen en mogelijk ook op de
programmering van ZOwonen;
- Een significante stijging van de kapitaalmarktrente zal
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3. Terugblik vorige bestuursverslag

de inflatieverwachting wel een stijgende trend voorspelt;
• Financieringsstop: ZOwonen heeft in 2017 niet te maken

3.1 Ontwikkeling belangrijkste aangelegenheden vorig ver-

gehad met financieringsbeperkende maatregelen. Het

slag

door het WSW vrijgegeven borgingsplafond was vol-

In vergelijking met het bestuursverslag 2016 zijn de volgen-

doende om aan de financieringsbehoefte te voldoen.

de punten vermeldenswaardig:

Lage inflatie: de inflatie over 2017 is uitgekomen op 1,4%

• Bedrijfsplan: de voorgenomen doelstellingen voor 2017

(2016:0,3%), ook de komende jaren wordt een hogere in-

zijn grotendeels gerealiseerd. De huurderving wegens

flatie verwacht hetgeen een gunstig effect heeft op de

frictie en de huisuitzettingen scoorden boven begroting.

huurstijgingen.

De organisatiekosten vielen lager uit, maar het ziekteverzuim is gestegen. De vastgoedtransformatie is door de
productie in 2017 op het geplande niveau uitgekomen.
Er is een extra push gegeven aan de verduurzaming.
• SPIRIT: het veranderproject SPIRIT, gericht op het verbeteren van de klanttevredenheid, stakeholderstevredenheid en medewerkerstevredenheid, heeft geleid tot een
belangrijke verbetering van de klantwaardering. Het vastgoedproces is geprofessionaliseerd. Procesverbetering
is gewenst op het gebied van het niet planmatig en, in
mindere mate planmatig, onderhoud.
3.2 Ontwikkeling onzekerheden vorig verslag
Ten aanzien van de onzekerheden uit het bestuursverslag
2016 is de volgende ontwikkeling weer te geven:
• Vraaguitval: van vraaguitval was in 2017 geen sprake;
onderzoeken in dat kader spreken elkaar tegen qua moment van optreden van krimp, elk jaar opnieuw wordt het
omslagpunt later voorzien. Het huidige beeld is dat er in
Zuid-Limburg weliswaar sprake is van krimp, maar dat de
omvang van de sociale doelgroep nagenoeg gelijk blijft.
• Lastenverzwaring (overheid): de verhuurderheffing bedroeg voor ZOwonen in 2017 € 4,1miljoen ten opzichte
van € 5,7 miljoen in 2016. De daling van de heffing komt
door de vermindering verhuurderheffing in verband met
sloop (€ 25.000 per gesloopte woning) ZOwonen is er opnieuw in geslaagd de bedrijfslasten omlaag te brengen.
• Kapitaalmarktrente: de kapitaalmarktrente is in 2017 niet
gestegen, maar zelfs verder gedaald ten opzichte van
2016. Ook de prognoses zijn niet ongunstig; ondanks dat

78

Bijlage: bestuursverslag 2017

4. Voornaamste risico’s en onzekerheden

ZOwonen een treasurystatuut dat invulling geeft aan de beheersing van de financieringsstructuur van ZOwonen con-

4.1 Risico- en procesmanagement

form het financieel beleid en het RFBB. Jaarlijks worden de

ZOwonen heeft sinds 2012 actief risicomanagement in

begroting en het treasuryjaarplan getoetst aan het financi-

haar bedrijfsvoering geïmplementeerd op basis van het

eel beleid en het RFBB. Daarnaast wordt invulling gegeven

COSO-raamwerk. Dit betreft een continu proces van risico-

aan de door het WSW onderkende 24 business risks zodat

beoordeling, monitoring en het organiseren van passende

er voor het WSW geen aanleiding is om de kasstromen van

beheersing.

ZOwonen te beklemmen voor verplichte aflossing. In het
jaarlijkse gesprek met de accountmanager van het WSW

Het risicomanagement bij ZOwonen heeft zich in de afgelo-

over de 24 business risks is gebleken dat deze business ris-

pen jaren ontwikkeld. Aanvankelijk lag de focus voorname-

ks door ZOwonen voldoende beheerst worden en er geen

lijk op de strategische risico’s, sinds 2015 zijn hier operatio-

aanleiding is voor nader onderzoek en/of inperken van de

nele risico’s die verband houden met vastgoedontwikkeling

borgbaarheid. Ontwikkelingen ten aanzien van financiering,

en renovaties aan toegevoegd. In het eerste jaar van risico-

renteniveaus en de beschikbaarheid van geld worden perio-

management lag de focus primair op bewustwording van

diek in de treasurycommissie besproken. Per maand, tertiaal

risico’s en het adequaat uitvoeren van het risicomanage-

en/of jaar worden rapportages opgesteld betreffende de

mentproces.

realisatie begroting, kasstroom, liquiditeit en diverse ratio’s.

Risicomanagement wordt inmiddels organisatiebreed uit-

ZOwonen participeert in geen enkele vorm van (speculatie-

gevoerd. In 2017 hebben wij via een tweetal risico-inven-

ve) beleggingen. Daarmee is er geen separaat beleggings-

tarisatiesessies met MT en RvC de risico’s herijkt. Risico’s

statuut (naast het treasurystatuut) opgesteld.

voortkomend uit opdrachtgeverschap, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en grote transacties met

Vanuit haar maatschappelijke doelen werkt ZOwonen aan

derden zijn in 2015 in het inkoopbeleid geïncorporeerd. De

de transformatie van haar vastgoed. De risico’s welke voort-

onderkende risico’s worden periodiek (minstens eenmaal

komen uit de vastgoed-ontwikkelactiviteiten zijn opgeno-

per trimester) geanalyseerd (o.b.v. risico inschatting en de

men in het operationele risicomanagement. Daarnaast ver-

mate van “risk appetite”) en gerapporteerd door team Con-

betert ZOwonen het proces van vastgoedsturing inclusief

trol in samenwerking met de risico eigenaren. Daarnaast

de Driekamersturing, teneinde haar maatschappelijke doel-

wordt actief gemonitord welke beheersmaatregelen reeds

keuze en doelrealisatie transparanter te maken.

getroffen zijn en welke beheersmaatregelen gepland zijn
ten behoeve van de opvolging van de beheersing van de

Het bestuur van ZOwonen heeft het risicomanagement in-

risico’s. Er vindt een periodieke controle plaats o.b.v. de ef-

gericht om enerzijds de operatie te voorzien van een stu-

fectiviteit van de georganiseerde beheersing en deze wordt

ringsmechanisme (ontwikkelen van beheersing) en ander-

in de risicomanagement rapportage gerapporteerd.

zijds de RvC te voorzien van een monitoringsmechanisme
(monitoring mate van effectiviteit van de beheersing). De

ZOwonen heeft in haar financieel beleid randvoorwaarden

RvC wordt minstens 1 keer per tertiaal geïnformeerd via de

verwoord waaraan de meerjarenbegroting dient te voldoen,

risicomanagement rapportage. De RvC bespreekt jaarlijks

zodat ook wordt voldaan aan de voorwaarden van het WSW

de thema’s ‘risicomanagement en fraudepreventie’. In 2017

zonder beklemming van de kasstromen. Daarnaast hanteert

is via een drietal workshops uitgebreider ingegaan op de
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genoemde thema’s, met daarbij ook aandacht voor de zo-

wordt op basis van de laatst bekende begrotingsprognoses

genaamde soft controls.

een doorrekening actueel gehouden, bijvoorbeeld indien
er sprake is van afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Ook het procesmanagement heeft bij ZOwonen afgelopen

Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit interne

jaren een vlucht genomen. De belangrijkste processen zijn

besluitvorming, afwijkend (des)investeringstempo dan ten

gemodelleerd en via het auditplan wordt de uitvoering

tijde van de begroting voorzien of door wijziging van exter-

periodiek getoetst door de onafhankelijke afdeling Con-

ne factoren (met name wet- en regelgeving).

trol volgens het ritme van bestaan-opzet-werking van een

Naast het monitoren van de financiële positie op basis

proces. In 2016 zijn alle vastgoed gerelateerde processen,

van best in te schatten verwachtingen, wordt ook rekening

conform de nieuwe organisatiestructuur van ZOwonen, op

gehouden met zogenaamde ‘shock-scenario’s’. Allereerst

strategisch en tactisch niveau herijkt. In 2017 zijn ook de

wordt via de Monte Carlo (MC) methode een doorrekening

operationele processen beschreven.

gemaakt op basis van 200 mogelijke macro-economische
scenario’s. Uit deze analyse volgt een minimale onder-

4.2 Strategie

grens aan vermogensbuffer (solvabiliteit); de MC-analyse

Strategisch gezien onderkent ZOwonen een aantal toprisi-

uitgevoerd ten tijde van de begroting 2018 leidt tot een

co’s. Een van de belangrijkste toprisico’s is het risico van de

minimale solvabiliteit die ver onder de interne en externe

strategie executie. Met andere woorden: er is een kans dat

minimumnorm uitkomt. Met andere woorden: deze analyse

wij onvoldoende in staat zijn om onze strategische koers

toont aan dat het risico van te weinig vermogensbuffer c.q.

en ambitie in de praktijk te brengen. Het grootste risico

een te lage solvabiliteit als gevolg van macro-economische

dat hier wordt gezien is het vertalen van de strategie naar

effecten onwaarschijnlijk is.

tactisch en operationeel niveau. Voeren de medewerkers

Naast de algemenere MC-methode is ook gekeken naar de

daadwerkelijk die activiteiten uit die bijdragen aan de doel-

effecten van meer sector- en ZOwonen specifieke risico’s

realisatie? Deze vertaling en activiteitenbeheersing vraagt

die zich kunnen voordoen:

leiderschap en inzet van de sleutelfunctionarissen in de or-

1) Hoge rente: gevoeligheidsanalyse waarbij de rente stijgt

ganisatie van ZOwonen. De eerste ervaringen met de inzet

tot 6% vanaf 2021.

van assetmanagement zijn uiterst positief. Het relatief hoge

2) Lage inflatie: inflatie gevoeligheidsanalyse, waarbij op ba-

aantal nieuwkomers in onze organisatie – waarbij soms ook

sis van een geleidelijk stijgende inflatie van 1,0% in 2017

de sectorspecifieke ervaring ontbreekt – vergt veel van onze

tot 1,5% vanaf 2026 de financiële gevolgen zijn doorge-

aandacht. Door middel van een periodiek overleg, wordt

rekend.

aandacht besteed aan besluitvorming, (eventuele bijstelling
van) koers en voortgang van programmering.

3) Hoge prijsstijgingen bouw- en onderhoudskosten: bij dit
scenario wordt uitgegaan van hoge prijsstijgingen die
(onder)aannemers in rekening brengen als gevolg van het

4.3 Financiële positie en gevoeligheidsanalyse

aantrekken van de markt. De hierbij gehanteerde prijsstij-

ZOwonen monitort haar financiële positie permanent, naast

gingen zijn voor de jaren 2018, 2019 en 2020 respectie-

de ‘vaste’ ijkmomenten in de planning- en control cyclus ten

velijk 6%, 4,5% en 3,5%.

tijde van begroting en jaarrekening waarbij expliciet wordt

Bovengenoemde risico’s zijn voor ZOwonen lastig te be-

stilgestaan bij de waardebepaling, de daaruit voortvloei-

heersen, omdat ze niet beïnvloedbaar zijn. Wel kunnen we

ende vermogenspositie, de schuld/waardeverhouding en

maatregelen en voorzieningen treffen om eventuele tegen-

de kasstroomverwachtingen. Buiten die ijkmomenten om

vallers – als risico’s zich daadwerkelijk voordoen – op te van-
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gen. Daarbij kan worden gedacht aan inkomensafhankelijke
huurverhoging, versnelling verkoopprogramma, terugdringen investeringsprogramma en terugdringing organisatieexploitatiekosten.
De effecten van de geschetste risico’s blijken uit onderstaande tabel:
Bedrijfswaarde

2018

2021

2025

2027

Basis 2018-2027

644

670

699

706

Scenario 1: Hoge rente

644

670

699

706

Scenario 2: Lage inflatie

571

576

580

574

Scenario 3: Hoge prijsstijging bouw- en onderhoudskosten

609

635

666

673

2018

2021

2025

2027

Basis 2018-2027

43%

39%

36%

38%

Scenario 1: Hoge rente

43%

38%

34%

34%

Scenario 2: Lage inflatie

35%

28%

21%

22%

Scenario 3: Hoge prijsstijging bouw- en onderhoudskosten

39%

32%

26%

28%

2018

2021

2025

2027

Basis 2018-2027

54%

57%

58%

60%

Scenario 1: Hoge rente

54%

58%

61%

64%

Scenario 2: Lage inflatie

61%

67%

72%

76%

Scenario 3: Hoge prijsstijging bouw- en onderhoudskosten

57%

63%

67%

71%

2018

2021

2025

2027

Basis 2018-2027

2,3

1,9

2,3

2,6

Scenario 1: Hoge rente

2,3

1,8

1,7

1,8

Scenario 2: Lage inflatie

2,3

1,8

2,1

2,2

Scenario 3: Hoge prijsstijging bouw- en onderhoudskosten

2,2

1,7

2,0

2,2

Solvabiliteit

LTV

ICR

Uit bovenstaande resultaten kan worden geconcludeerd dat

weten 21% op het laagste punt in 2025. Dit wordt enerzijds

ZOwonen in het eerste scenario nog steeds voldoet aan de

veroorzaakt door een hoger leningsaldo als gevolg van min-

normen van het WSW en de Autoriteit woningcorporaties

der huurinkomsten maar vooral een lagere bedrijfswaarde

(Aw). In dit scenario is sprake van hogere rente waardoor de

door de lagere toekomstige huuropbrengsten van circa €

bedrijfswaarde niet wijzigt maar wel de rentelasten toene-

130 miljoen! Tenslotte laten de uitkomsten van scenario 3

men en daardoor de ICR, LTV en solvabiliteit iets verslechte-

(hogere prijsstijgingen bouw- en onderhoudskosten) zien

ren. In scenario 2: lage inflatie blijft ZOwonen niet voldoen

dat de ICR ruim binnen de norm blijft, maar de LTV en sol-

aan de normen voor de LTV en solvabiliteit. De LTV komt in

vabiliteit gevaarlijk dichtbij de norm komen.

dit scenario ultimo 2027 uit op 76%, dus iets boven de norm
van 75%. De solvabiliteit daalt onder de norm van 25%, te
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4.4 Financiële verslaglegging

de ontwikkelingen en vereisten in te bedden in onze orga-

ZOwonen is zich bewust van de relevantie van deugdelij-

nisatie. Op onderdelen kunnen wij terugvallen op expertise

ke financiële verslaglegging. Na de forse versnellingen in

van (externe) advies- en interim bureaus indien dit noodza-

het jaarafsluitingsproces van 2014 en 2015 heeft het in no-

kelijk mocht blijken.

vember 2016 door de overheid verplicht waarderen op full
marktwaarde geleid tot een verstoorde en vertraagde planning voor de jaarafsluiting 2016. Naast de langere doorlooptijd en meer tijdsbesteding werden wij geconfronteerd
met (niet begrote) extra kosten van circa € 130k. Het jaarafsluitingsproces 2017 verliep weer normaal zodat begin
februari de concept jaarrekening gereed was.
4.5 Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving voor woningcorporaties is afgelopen jaar sterk aan verandering onderhevig. De komst van
de nieuwe Woningwet, de daaruit voortvloeiende BTIV en
RTIV, een breder (via onder meer beoordeling van de business risks) toezicht van het WSW en de vorming van de nieuwe Aw vraagt veel van ons. Op diverse fronten moet immers
worden geschakeld: regels rondom het passend toewijzen,
een nieuwe WWS-methodiek en de huursombenadering
zijn van invloed op ons huurprijs- en toewijzingsbeleid. Het
waarderen op marktwaarde vergt veel van ons: niet alleen
qua capaciteit en kwantiteit (uren en kosten). Het waarderen
op marktwaarde verlangt ook een uitmuntende en actuele
vastgoed datakwaliteit; op dat onderdeel moeten wij nog
een aantal verbeteringen doorvoeren. De opgelegde versnelling in de externe verantwoording vergt veel van ons
organisatievermogen en stelt verdergaande eisen aan onze
interne controle mechanismen. Ook wordt van ons verwacht
maximaal transparant te zijn. Wij zetten daartoe onder meer
het Driekamermodel in. We betrekken onze huurders in een
vroeg stadium bij onze besluitvorming.
Al deze zaken vergden in 2017 maar vragen zeker ook nog
in 2018 veel extra inspanning van ons. Het is niet vanzelfsprekend om de extra werkzaamheden met de bestaande
bezetting volledig te kunnen bolwerken. Toch gaan wij de
uitdaging aan om zoveel mogelijk op eigen kracht genoem-
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5. Maatschappelijke aspecten van ondernemen
5.1 Legitimatie en transparantie
ZOwonen streeft naar maximale legitimatie en transparantie
over haar activiteiten. In 2016 zijn voorbereidingen getroffen op weg naar sturen en verantwoorden aan de hand van
het Driekamermodel. Via het Driekamermodel is het mogelijk om inzicht te verschaffen in de resultaten die ZOwonen
behaalt vergeleken met commerciële vastgoedbeleggers
en andere woningcorporaties. Ook kunnen aan de hand van
het Driekamermodel de maatschappelijk prestaties explicieter worden geduid.
5.2 Participatie
ZOwonen werkt samen met haar huurders en partners in
de wijk aan leefbare wijken. Wij vinden het belangrijk om
huurders te betrekken bij ons beleid. Ook ondersteunen wij
bewonersinitiatieven gericht op zelfbeheer. In 2016 hebben
wij op alle vlakken versterkt ingezet op het betrekken van
bewoners en belanghouders. Hoe we hen betrokken hebben, is verder uitgewerkt in het jaarverslag.
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6. Overige informatie

verder verbeterd. In de (nabije) toekomst betekent dit dat
we het gewenste niveau voor de operational excellence

6.1 Kwaliteitsbeheersing, informatievoorziening, automati-

hebben bereikt; processen zijn dusdanig op orde, dat de

sering

zogenaamde faalkosten zijn geminimaliseerd. Klanten we-

Via de kwaliteitsinspecteurs wordt gemonitord of het uit-

ten ons goed te bereiken via het click-call-face principe en

gevoerde vastgoedonderhoud door de ketenpartners vol-

worden in één keer (goed) geholpen. Onze website en dan

doet aan de kwaliteitsnormen van ZOwonen. Sinds 2017

met name ‘Mijn ZOwonen’ wordt door onze huurders met

is de focus van de kwaliteitsinspecteurs uitgebreid. Naast

gemak gevonden en maakt dat 80% van onze klantcontac-

de inspecties op het uitgevoerde onderhoud wordt ook

ten digitaal verloopt. Ook onze processen zijn voor 80% ge-

meegekeken in de nieuwbouw- en renovatieprojecten en

standaardiseerd.

wordt geadviseerd ten aanzien van vigerend en/of nieuw
te ontwikkelen vastgoedbeleid. De centrale positionering

Voor de resterende 20% leveren onze zelfstandige, zelfge-

van kwaliteitsmanagement onder de afdeling Control en de

organiseerde professionals maatwerk ten behoeve van be-

gekozen klantvisie ‘Operational Excellence’ benadrukt het

woners en woningzoekenden die extra aandacht nodig heb-

belang van kwaliteit van diensten, medewerkers en interne

ben. In dat kader zijn onze inspanningen op het gebied van

processen.

leefbaarheid en buurtbeheer geïntensiveerd, waarbij een

Data- en informatiemanagement is van groot belang. In

effectieve samenwerking met partners zoals zorg- en wel-

2017 is data- en informatiemanagement centraal belegd

zijnsinstellingen, politie en gemeenten tot stand is gebracht

in de organisatie. Het toenemend belang van eenduidige,

op buurtniveau. We kennen onze bewoners, we zoeken hen

eenmalige invoer van die data die relevant is voor de ge-

actief op door middel van gesprekken achter de voordeur

wenste informatie, is ingegeven door de interne en externe

en dergelijke en zij weten de weg naar ons te vinden. Door

informatiebehoefte, het waarderen van ons vastgoed op

de geïntegreerde dienst- en hulpverlening stellen we bewo-

marktwaarde en vanuit efficiency oogpunt.

ners die daar behoefte aan hebben in staat zichzelf beter te

Na de overstap in 2015 heeft ZOwonen haar ICT-beheer

redden. Daartoe wordt hinderlijke regelgeving uit de weg

activiteiten verder geoutsourced en zijn we overgestapt op

geruimd.

een volledig nieuwe ICT-omgeving (Office365, sharepoint).
Grip op IT stond centraal en grip op IT hebben we bereikt.

Door het Driekamermodel zijn we in staat aantoonbaar te

Op het gebied van IT is het nu zaak om focus aan te bren-

maken waar we het geld verdienen en waar we het aan uit-

gen; het verder terugdringen van het applicatielandschap

geven. Onze strategische keuzes maken we mede op basis

en bewust kiezen welke projecten meerwaarde opleveren.

van de inbreng van huurdersorganisaties, gemeenten en
andere belanghouders. Aan hen wordt ook verantwoording

6.2 Toekomstparagraaf

afgelegd over de behaalde resultaten.

ZOwonen is op weg naar een hoge tevredenheid bij bewoners, belanghouders en medewerkers. De gemiddelde

Bij professionalisering hoort ook aandacht voor strategische

klanttevredenheid is gestegen van een 7,4 naar het ge-

personeelsplanning en strategisch loopbaanbeleid. ZOwo-

wenste niveau: 8. De belanghouders scoren middels visita-

nen is aantrekkelijk als werkgever en is in staat kwalitatief

tie en andere meetinstrumenten een 8. De medewerkerste-

goede medewerkers te binden en te boeien. De databe-

vredenheid komt minimaal op een 7,5.

heersing, mede ter vermijding van datalekken, is geborgd.

Daartoe wordt professionalisering, efficiency en effectiviteit

Data is onbetwistbaar en ZOwonen genereert betrouwbare
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informatie waarmee gericht (bij)gestuurd wordt. Standard
Business Reporting neemt een vlucht; de sector in het algemeen en ZOwonen in het bijzonder heeft geïnvesteerd in
uniforme gegevensuitwisseling, zonder dat daar veel handwerk aan te pas komt. Vergaande samenwerking met andere corporaties op dit gebied is tot stand gekomen en heeft
zijn vruchten afgeworpen.
De mogelijkheden van samenwerking via shared services,
ook op andere terreinen als IT, zijn onderzocht en benut.
Werkzaamheden met een repetitief en ondersteunend karakter worden door samenwerkende corporaties bijeengebracht. We profiteren van verdergaande specialisatie en
schaalvoordelen.
Naast grip op de strategische en tactische risico’s beheersen we ook onze operationele risico’s. Het aantal ontvangen klachten is teruggedrongen tot minder dan 100 per
jaar (vergeleken met circa 500 klachten in 2017), het aantal
klachten dat wordt voorgelegd aan de regionale klachtencommissie (SWWM) blijft beperkt tot 5 (2017: 17).
Ons vastgoedtransformatieprogramma werpt zijn vruchten
af: ons bezit is verjongd, verduurzaamd en afgestemd op de
doelgroep qua prijs-kwaliteit, beschikbaarheid en woonproduct met aandacht voor meer eenpersoonshuishoudens en
ouderen die steeds langer zelfstandig wonen.
In 2020 is ZOwonen een vooruitstrevende, gezonde en
effectieve woningcorporatie. Belanghouders voelen zich
betrokken bij onze keuzes en zijn tevreden over de verantwoording die we afleggen. Bewoners, belanghouders en
medewerkers zijn trots op onze maatschappelijke prestaties!
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