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kerncijfers

Leerlingen Koningin Julianaschool winnen wedstrijd dijkontwerp.
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2016

2015

Branche (2015)

Aantal sociale huurwoningen
Aantal vrije sector huurwoningen
Aantal onzelfstandige wooneenheden
Aantal overige verhuurbare eenheden (vhe)
Aantal verkochte huurwoningen

9.365
192
456
1.256
67

9.445
204
451
1.237
65

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

Klanttevredenheid nieuwe huurders
Klanttevredenheid reparatieverzoeken
Klanttevredenheid vertrokken huurders
Totaalscore klanttevredenheid
Bedrijfslasten per vhe
Aedes benchmark

7,4
7,8
7,5
7,6
n.t.b.
AA

7,2
7,8
7,6
7,6
€ 678
BA

7,5
7,4
7,2
7,4
€ 853

Aantal toegewezen woningen
Verhuringen onder de liberalisatiegrens
Gemiddelde huurprijs per woongelegenheid
Huur als % maximaal toegestaan

776
95%
€ 493
67,9%

670
94%
€ 487
66,9%

nvt
96%
€502
71,7%

Interest Coverage Rate (ICR)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Loan to Value marktwaarde

2,5
2,8
21,4%

2,8
2,8
20,5%

2,1
1,5
34,1%

€ 2.773

-

€ 2.398

75
236
139

77
305
135

nvt
nvt
106

Onderhoudsuitgaven per vhe

Hoeveel medewerkers fte in Woningstichting
Hoeveel medewerkers fte in Holding
Aantal vhe’s per fte in Woningstichting
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Voorwoord
Woningstichting sterk voor haar huurders
Het regeringsbeleid zette onze kerndoelstelling -huishoudens die niet zelfstandig
in een betaalbaar onderdak kunnen voorzien goed en betaalbaar huisvesten- flink
onder druk. De verhuurderheffing en andere maatregelen zorgden in de afgelopen
jaren voor forse huurstijgingen. Corporaties huisvesten de meest kwetsbare groepen
van onze samenleving. Het regeringsbeleid treft juist deze groepen hard. Zo is het
aantal mensen dat langdurig onder de armoedegrens leeft toegenomen. Woningstichting is dan ook heel tevreden dat onze huurders gemiddeld genomen tien procent minder huur betalen dan bij andere corporaties het geval is. Door onze hoge
investeringen in onderhoud en isolatie betalen onze huurders bovendien minder
energielasten dan in vergelijkbare situaties. En we gaan nog een grote stap verder:
vanaf 2017 voorzien we binnen vier jaar zo’n 4500 woningen van zes gratis PV-panelen. Hierdoor daalt de energierekening van onze huurders met circa driehonderd
euro per jaar. De woonlasten gaan zo omlaag en we sparen ons milieu.
Middeninkomens en herstructurering van groot belang voor Den Helder
Al jaren is de huurwoningmarkt in Den Helder ontspannen. Er is een groot aanbod
in zeer betaalbare koopwoningen, de hoeveelheid sociale huurwoningen is bovengemiddeld terwijl het aantal inwoners krimpt. Dit staat in schril contrast met andere
steden zoals Alkmaar of Amsterdam. De huidige toewijzingsregels zorgen er voor dat
sommige complexen of buurten een zeer eenzijdige bevolkingsopbouw met zeer
lage inkomens krijgen. Ongewenste segregatie kan worden voorkomen door ook
middeninkomens te huisvesten. Maar toegelaten instellingen mogen dat niet doen.
De voor de economie en de zorg in Den Helder juist zo belangrijke middeninkomens
stonden qua huisvesting de afgelopen jaren behoorlijk in de kou.
Corporaties mogen geen woningen voor middeninkomens bouwen. In het algemeen
maakt de nieuwe Woningwet het voor corporaties bijna onmogelijk om op een breed
gebied te investeren omdat de overheid vindt dat de markt dit zou moeten oppakken. Helaas houdt men vrijwel geen rekening met plaatsen waar de markt het niet
oppakt. Herstructurering van de binnenstad van Den Helder laat staan de wijk Nieuw
Den Helder, maar ook andere Niet-DAEB investeringen worden niet door marktpartijen opgepakt terwijl dit voor de aantrekkelijkheid van de stad en de verhuurbaarheid
van onze woningen toch echt noodzakelijk is.
Graag regionaal maatwerk i.p.v. verstikkende landelijke regels
Woningstichting wil daarom doorgaan met het investeren in Niet-DAEB en is voorstander van een meer lokaal of regionaal woonbeleid. In samenspraak met de gemeente
kan een corporatie het beste sturing geven aan de leefbaarheid van een buurt of wijk.
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Algemeen Directeur Woningstichting Robbert Waltmann

De verstikkende landelijke regelgeving zou plaats moeten maken voor meer maatwerk
die rekening houdt met de lokale omstandigheden. Den Helder of Zuid-Limburg hebben immers een heel andere woningmarkt dan Den Haag of Utrecht.
In 2017 zal de minister beslissen of Woningstichting Den Helder juridisch gesplitst
mag worden. Het splitsen van Woningstichting in een klassieke corporatie en een
commercieel-maatschappelijke bv zorgt er voor dat nog steeds geïnvesteerd kan
blijven worden op een breder vlak dan alleen sociale woningbouw, zij het in mindere
mate dan vroeger het geval was. Een ander belangrijk voordeel van de bv is dat het
toewijzingsbeleid ruimer is. Er komen meer betaalbare huurwoningen beschikbaar
voor de middeninkomens.
Hoogtepunt, dieptepunt
Hoogtepunt van 2016 was de oplevering van de bibliotheek in School 7. Een fantastische voorziening die duidelijk maakt dat de herstructurering van de binnenstad
echt bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid van geheel Den Helder. De bibliotheek werd bij de tweejaarlijkse verkiezing van het mooiste gebouw van NoordHolland runner-up achter de Helderse schouwburg de Kampanje en in 2017 werd
de Helderse Bibliotheek uitgeroepen tot beste bibliotheek van heel Nederland! Ook
hieruit blijkt dat Den Helder echt op de goede weg zit.
De brand in de onderdoorgang van het Heiligharn, gelukkig zonder slachtoffers, was
een dieptepunt en had grote impact op de bewoners en onze medewerkers. We spreken nogmaals onze complimenten uit naar alle betrokken partijen zoals de gemeente,
brandweer, ambulance en politie over hun kordate optreden. Het aanbieden van een
gezamenlijk etentje door de bewoners aan onze medewerkers die direct betrokken
waren bij de brand gaf ons een zeer goed gevoel. De schade is ondertussen hersteld
en we maken van deze onderdoorgang de mooiste poort in de wijde omtrek. Ondertussen zijn we ook gestart met de renovatie van de flats aan de Baljuwstraat. Naast het
vergroten van de balkons ondergaat het uiterlijk van de flat een ware metamorfose.

Renovatie en nieuwbouw
In 2016 ging een flink aantal renovaties en nieuwbouwprojecten van start. Zo worden de woningen in de Van Galenstraat en De Wetstraat weer in oude luister hersteld,
bouwen we 20 woningen en appartementen in de oude zusterflat, realiseren we 7
woningen en 2 winkels in gebouw Zoetelief en 27 zorgwoningen in het landhuis aan
de Scheldestraat. We leverden in het verslagjaar 48 nieuwe woningen op: 21 houten
aanleunwoningen aan de Vechtstraat en 27 zorgwoningen aan het Molenplein.
In 2017 start Woningstichting onder andere met de bouw van 4 winkels en 14 woningen aan Halter Sluisdijk/Hofdame, de bouw van 7 woningen en appartement op
de voormalige VBM locatie, de bouw van 12 woningen aan het Anton Pieckplein,
de bouw van woningen en enkele winkels bij halter Bellevue en de bouw van 17
sociale huurwoningen en 1 bedrijfsruimte in De Kamerheer op het Kanonnenplein.
Daarnaast vormen wij samen met de gemeente de Koningstraat en een deel van
de Spoorstraat om tot wonen door het uitplaatsen en saneren van winkels en cafés.
Vervolg revitalisering Stadshart
Dit alles houdt in dat het fase 1 plus van het door gemeente, Heijmans en Woningstichting opgestelde uitvoeringsplan op zijn einde begint te lopen en dat voorbereidingen getroffen moeten worden voor de volgende en afrondende fase 2. De binnenstad moet dan verbonden raken met de dijk en met Willemsoord maar ook de
binnenstad zelf behoeft nog de nodige aandacht, waarbij het leegstaande V&D-pand
het meest in het oog springt.
Tot slot
Tot slot bedanken we onze medewerkers voor hun grote inzet. Dankzij hen heeft Woningstichting Den Helder in de Aedesbenchmark een AA gescoord, wat inhoudt dat
we onze organisatiekosten laag weten te houden en onze huurders ons werk hoog
waarderen met gemiddeld een 7,6.
Namens de directie,

Statushouders tellen mee
De afgelopen jaren heeft Woningstichting extra veel woningen opgeknapt om aan
de taakstelling voor statushouders te kunnen voldoen. Onze zorg is de verdere integratie van deze groep nieuwkomers. Een woning is heel belangrijk maar het hebben
van scholing of werk biedt de beste kans om te slagen in onze maatschappij. Gezien
de aankomende schaarste op de arbeidsmarkt is het waard om in deze mensen te
investeren. Woningstichting huisvest deze mensen, de overheid is verantwoordelijk
voor het opleiden en begeleiden van deze groep.

Robbert Waltmann
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§1

Algemene gegevens
Conform de beschikking voorschriften beredeneerd verslag van de werkzaamheden,
alsmede inrichting administratie toegelaten instelling 1977 biedt het bestuur van
Woningstichting Den Helder hierbij de verslaglegging aan over het jaar 2016.
Naam van de instelling:
Oprichtingsdatum:
Gemeente waar de instelling haar woonplaats heeft:
Adres:
Datum en nummer van het koninklijk besluit, waarbij de instelling is toegelaten:
Datum en nummer inschrijving bij Kamer van Koophandel:
In de stichting zijn destijds opgegaan:

Woningstichting Den Helder
26 oktober 1922
Den Helder
Middenweg 159
Nr. 49 d.d. 27 augustus 1910
Nr. 37030636 d.d. 28 maart 1961
De Vereniging voor Volkshuisvesting ‘Helder’
(opgericht 13 juli 1910)
De Marine Woningbouwvereniging ‘Algemeen Belang’
(opgericht 4 november 1910)
De R.K. Woningbouwvereniging ‘Verbeteren zij ons streven’
(opgericht 31 juli 1919)
De Woningbouwvereniging ‘Licht en lucht’
(opgericht 7 oktober 1910)
Woningstichting Den Helder heeft een aantal dochterondernemingen en deelnemingen. In hoofdstuk 2 van dit verslag, de Holding Woningstichting Den Helder, is
een overzicht daarvan opgenomen.
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Holding Woningstichting Den Helder

§2

>
>
>
>
>
>
>
>

Woningstichting Den Helder is werkzaam in de Kop van Noord-Holland, voornamelijk
in Den Helder. Met onze woningen en overige vastgoedeenheden zorgen wij in gevarieerde wijken voor passende huisvesting voor hen die ons nodig hebben. Woningstichting werkt in een dynamische omgeving. Wat van een corporatie wordt gevraagd, is de
komende jaren heel anders dan in het afgelopen decennium. In een omgeving die ons
voor uitdagingen stelt, willen wij bovenal goed volkshuisvestelijk blijven presteren voor
onze bewoners. De nadruk ligt daarbij op het beheren, renoveren en bouwen van sociale huur- en goedkope koopwoningen met een passende woonkwaliteit, betaalbaarheid
en goede service naar de klanten. Voor onze bewoners zijn we partner in prettig wonen.

De nevenactiviteiten van Woningstichting zijn altijd verricht vanuit daarvoor afzonderlijk opgerichte rechtspersonen. Een schematisch overzicht van de structuur is hierboven vermeld. De plaats waar onze nevenactiviteiten binnen onze holding zijn ondergebracht, sluit aan op de nieuwste ontwikkelingen. De Raad van Commissarissen
van Woningstichting oefent ook het toezicht uit op de verbindingen. Het bestuur van
Woningstichting vormt ook het bestuur van de verbindingen.
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§2
TOELICHTING OP DE ONDERDELEN VAN DEZE STRUCTUUR
1

Woningstichting Den Helder voert de taken uit die bij haar berusten conform
de taakvelden behorend bij haar status als Toegelaten Instelling Volkshuisvesting. De directie van Woningstichting werd gevormd door R.P Waltmann (algemeen directeur) en P.F. Kramer (financieel directeur).
De bedrijfsleiders zijn A. op ’t Ende, H. Everhardus en D. Kok.

2

Helder Vastgoed B.V. is de houdstermaatschappij van de dochtermaatschappijen, voert daarover de directie en functioneert als financier voor de dochtermaatschappijen. De aandelen van deze bv zijn in eigendom van de Woningstichting
Den Helder, die ook de directie voert. Deze bv is opgericht d.d. 30 december
2002.

3

4

10

Helder Vastgoed Woondiensten B.V. voert allerlei werkzaamheden uit op het
terrein van de volkshuisvesting waaronder mede begrepen wordt het beheer
van woningen en gebouwen van derden, veelal verenigingen van eigenaars.
Deze bv is opgericht d.d. 30 december 2002.
Adjunct-directeur van deze bv is H. Everhardus.
Helder Vastgoed Onderhoud Den Helder B.V. verzorgt onderhoudswerkzaamheden aan woningen en gebouwen van met name toegelaten instellingen, maar ook aan verkochte huurwoningen, o.a. door middel van onderhoudsabonnementen.
Deze bv is opgericht d.d. 30 december 2002.
Adjunct-directeur van deze bv is M. de Winter.

5

Helder Vastgoed Alkmaar B.V. verzorgt onderhoudswerkzaamheden aan woningen en gebouwen van derden, in eerste instantie het vastgoed van Woonwaard Kennemerland in Alkmaar en omgeving.
Deze bv is opgericht d.d. 1 oktober 2013.
Adjunct-directeur van deze bv is M. de Winter.

6

Helder Vastgoed Schilderwerken B.V. verzorgt schilderwerken, glaswerken
en gevelonderhoud aan woningen en gebouwen die eigendom zijn van met
name toegelaten instellingen en daaraan verbonden ondernemingen.
Deze bv is opgericht d.d. 30 december 2002.
Adjunct-directeur van deze bv is P. Wiering.

7

Helder Vastgoed Bouwadvies B.V. geeft adviezen en verricht voorbereidingswerkzaamheden in opdracht van collega woningcorporaties, overige instellingen en verenigingen van eigenaars. Veelal werkzaamheden in het kader van
WMO in opdracht van de gemeente in ons bezit.
Deze bv is opgericht d.d. 30 december 2002.
Adjunct-directeur van deze bv is A. op ’t Ende.

8

Helder Vastgoed Projectontwikkeling B.V. is opgericht d.d. 10 oktober 1995
en voerde projectontwikkelingsactiviteiten uit o.a. binnen herstructureringsgebieden. Vanaf 1 oktober 2012 zijn deze activiteiten overgenomen door Woningstichting Den Helder B.V.
Adjunct-directeur van deze bv is A. op ’t Ende.

9

Helder Vastgoed Beheer B.V. betreft een onroerend goed b.v. waarin een aantal panden in de binnenstad dat was aangekocht in het kader van de herstructurering van de binnenstad van Den Helder was opgenomen. Deze activiteiten
zijn per 1 oktober 2012 overgenomen door Woningstichting Den Helder.
De aankoop van deze bv dateert van 31 december 2001.
Adjunct-directeur van deze bv is H. van der Veen.

In verband met de Herzieningswet Woningwet moet er een scherper onderscheid
gemaakt worden tussen DAEB en Niet-DAEB activiteiten. DAEB staat voor Diensten
van Administratief en Economisch Belang. Toekomstige projectontwikkelingsactiviteiten en het Niet-DAEB onroerend goed zullen na de juridische splitsing ondergebracht gaan worden in Helder Vastgoed B.V. .

§2

In 2016 isoleerden Woningstichting vele gevels in Den Helder.
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§3

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN
PARAGRAAF 1
BERICHT VAN DE VOORZITTER

PARAGRAAF 2
OVER BESTUREN EN TOEZICHT HOUDEN

Voor de Raad van Commissarissen en Woningstichting stond 2016, net als voorgaand
jaar, in het teken van het aanpassen van de organisatie aan de nieuwe Woningwet.
Speciale aandacht kreeg de aanvraag bij Autoriteit woningcorporaties om juridisch te
mogen splitsen. Ook de verkoop van onze deelneming in het aannemingsbedrijf Dozy
had de nodige voeten in de aarde. Den Helder blijft een stad die de inzet van een actieve corporatie rechtvaardigt, zeker in samenwerking met onze stakeholders waarvan
de huurders en de gemeente de voornaamste zijn.
Dat rechtvaardigt in onze ogen de vele investeringen die gedaan worden in het stadshart en de wijk Nieuw Den Helder. Hiermee levert Woningstichting een bijdrage aan
het aantrekkelijk houden van de stad voor de jongeren en hoger opgeleiden en bovendien aan de werkgelegenheid in de regio.

2.1 ONZE VISIE OP TOEZICHT EN TOETSING
Toezichthouder, werkgever, adviseur/klankbord
De Raad van Commissarissen van Woningstichting Den Helder (hierna: de Raad) houdt
toezicht op het functioneren van het bestuur van Woningstichting en de algemene
gang van zaken. De Raad adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd,
is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de
bestuurder en stelt zijn beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. Dit gebeurt in een
jaarlijks gesprek met de renumeratiecommissie.
De Raad geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt
de opdrachtverlening goed voor de visitatie die Woningstichting elke vier jaar laat uitvoeren.

Niet alleen voor de Raad van Commissarissen maar ook voor Woningstichting Den Helder was 2016 een bewogen jaar. Een jaar waarin veel is gevraagd van de medewerkers
én bestuurders. We namen in september afscheid van mevrouw Manuela van Luijk (lid).
We zullen haar missen om haar organisatorische kennis en haarscherpe analyses. Woningstichting is haar dankbaar voor de betrokkenheid, werklust en collegialiteit waarmee zij ruim zeven en een half jaar invulling heeft gegeven aan haar toezichthoudende
rol en taken. Gelukkig hebben we, na een intensieve wervingsprocedure die we op een
plezierige wijze samen met de ondernemingsraad hebben ingevuld, met Esther Scholten en Ronald Bruins twee competente nieuwe leden erbij gekregen.

Legitimatie
De Raad handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven.
De werkwijze van de Raad is beschreven in het Reglement Raad van Commissarissen.
Met ingang van 2016 werkt de Raad met een auditcommissie. Deze commissie adviseert de Raad over onderwerpen die binnen het taakgebied financieel en risicomanagement vallen en bereidt de besluitvorming van de Raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de gehele Raad onverlet. Ook is er
vanaf 2016 een renumeratiecommissie ingesteld, die de werkgeversrol invult, uiteraard
in samenspraak met de gehele Raad.
De Raad onderschrijft dat zijn leden vanuit een maatschappelijke betrokkenheid als
toezichthouder actief zijn en structureel verantwoording willen afleggen aan interne
en externe belanghebbenden.

Voor een uitgebreid overzicht van agendapunten en genomen besluiten verwijs ik
u naar onderstaand overzicht. Hiermee leggen we verantwoording af over de wijze
waarop we als Raad van Commissarissen invulling gegeven hebben aan onze taak en
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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Als extern toezichtkader hanteert de Raad de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties. Als intern toezichtkader worden de statuten, het bestuursreglement,
het Reglement RvC, het financieel reglement, het verbindingenstatuut, het investeringsstatuut, het treasury- en beleggingsstatuut alsmede de integriteitscode en klokkenluidersregeling gebruikt. Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om
te besturen en voor de Raad richtinggevend om toezicht te houden.
Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op enerzijds
de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie. Het besturingskader
bestaat uit de Strategische beleidsvisie, de prestatieafspraken met de gemeente Den
Helder en het strategisch voorraadbeleid. Het beheersingskader bevat de financiële

§3
meerjarenbegroting, de liquiditeitsbegroting, de investeringsbegroting, het treasuryjaarplan en de halfjaarlijkse risicomanagementrapportage.
In het reglement RvC wordt onder meer geregeld welke taken en bevoegdheden de
Raad heeft, hoe de Raad is samengesteld, zijn informatie betrekt, vergadert, besluiten
neemt, contact onderhoudt met de ondernemingsraad en met de huurdersorganisatie
en zich extern verantwoordt. De Raad heeft goedkeuringsrecht voor bepaalde, in de
statuten omschreven, besluiten van het bestuur. De besluiten die goedkeuring behoeven, zijn voor de Toegelaten Instelling (hierna: TI) en de verbindingen gelijk.
2.2 GOVERNANCECODE
Op 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode voor woningcorporaties ingevoerd.
Een governancecode geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur
en toezicht. De code is mede opgesteld vanuit het besef dat de kwaliteit en de transparantie van bestuur en toezicht aan hogere normen moeten voldoen. Zo speelden
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen mee bij de herziening van de code,
denk maar aan de parlementaire enquête en de Woningwet en aan alle discussies
daaromheen.
In de code is er aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij transparante en integere
organisaties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct belanghebbenden blijft daarbij voorop staan. De gemeente en de huurdersorganisaties hebben een
uitdrukkelijker positie in de code.
De governancecode kent vijf principes. De principes vullen elkaar aan en moeten in
samenhang worden bezien. Het belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat
voorop in principe 1, waar het gaat over waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. Vervolgens behandelt principe 2 de manier waarop bestuur
en Raad aanspreekbaar zijn op resultaten. Principe 3 beschrijft de toetsstenen van
geschiktheid voor bestuur en Raad en principe 4 behandelt de dialoog met (toekomstige) bewoners, gemeente en andere belanghebbende partijen. Principe 5 ten slotte
besteedt aandacht aan het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten.
De governancecode is niet vrijblijvend; het is verplicht de code te volgen voor leden
van Aedes en de VTW en dus ook voor Woningstichting Den Helder en haar Raad. De
Raad van Woningstichting onderschrijft het belang en de inhoud van de code.
2.3 IMPLEMENTATIE GOVERNANCECODE
De vijf principes van de vernieuwde Governancecode zijn uitgewerkt in (in totaal) zestig bepalingen. De code kent twee typen bepalingen: ‘pas toe’ en ‘pas toe of leg uit’.
In lijn met nieuwe wetgeving en om de kwaliteit en transparantie van handelen van

bestuur en Raad te bevorderen, is afwijking met ‘leg uit’ op een aantal bepalingen niet
mogelijk, hiervoor geldt uitsluitend ‘pas toe’. Dit is bij de betreffende bepalingen in de
code weergegeven.
Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan af kunnen wijken als dit
volgens de betreffende corporatie tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter
nog steeds in de geest van het principe gehandeld te worden en moet bijvoorbeeld
Woningstichting op inzichtelijke wijze onderbouwen en actief verantwoorden (‘leg
uit’) waarom zij hiervan afwijkt. Indien zij op deze wijze gemotiveerd afwijkt, volgt Woningstichting dus ook de code.
De Raad volgt alle eventuele ontwikkelingen aangaande de governancecode op de
voet.
De aanbevelingen van het rapport ‘Naar professioneel toezicht’ van de Adviescommissie Intern Toezicht Woningcorporaties (commissie Glasz) waren indertijd al overgenomen en grotendeels vastgelegd in het Reglement voor de Raad van Commissarissen.
De Raad heeft destijds besloten om te kiezen voor het maximale aantal zittingstermijnen (maximaal acht jaar) en heeft een rooster van aftreden vastgesteld. Er is veel tijd en
energie besteed aan het vinden van kwalitatief geschikte commissarissen binnen Den
Helder (of het werkgebied), belangrijk omdat een evenwichtige opbouw van kennis
en ervaring behouden moet blijven en voelhorens in de lokale gemeenschap noodzakelijk zijn.
Besluiten die goedkeuring behoeven zijn voor Woningstichting en haar verbindingen
gelijk en zijn bij het aanpassen van de statuten in 2016 aangescherpt. In 2016 zijn de
statuten van zowel corporatie als verbindingen aangepast aan de nieuwe Woningwet
alsmede het bijbehorende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (hierna:
BTIV). Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij het door Aedes opgestelde modelstatuut. De Autoriteit Woningcorporaties heeft de nieuwe statuten van Woningstichting
en haar verbindingen inmiddels goedgekeurd.
Woningstichting Den Helder wil voldoen aan de Governancecode 2015 en legt eventuele afwijkingen uit.

PARAGRAAF 3
VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDENDE ROL
3.1 TOEZICHT OP STRATEGIE
De Raad heeft gedurende het verslagjaar toezicht gehouden op de uitvoering van
het door de Raad vastgestelde beleid door het bestuur. Dit beleid is vastgelegd in de
strategische beleidsvisie “Woningstichting Den Helder, sterk voor haar huurders”. Deze
beleidsvisie is in 2016 opgesteld en geldt tot en met 2020. De Raad is nauw betrokken
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Raad van Commissarissen (RvC). Woningstichting Den Helder en de secretaris van de RvC
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geweest bij het tot stand komen van deze beleidsvisie. Op deze wijze kon de Raad
toezicht houden op de strategieontwikkeling van Woningstichting Den Helder. Deze
beleidsvisie is mede gebaseerd op de Woonvisie van de gemeente Den Helder, die in
het voorjaar 2016 uitkwam. Tevens zijn de gevolgen van de nieuwe Woningwet en het
bijbehorende BTIV meegenomen.
De Raad vindt, net als het bestuur, dat het voorgenomen beleid van Woningstichting
aansloot met de in de Woningwet en BTIV genoemde prestatievelden. De beleidsvisie
vormt het toezichtkader waaraan de voorstellen en beslissingen van het bestuur worden getoetst en vormt de basis voor in de jaarlijkse begroting op te nemen afspraken.
De voortgang van de afspraken wordt getoetst via een soort Balance Score Card, de
zogenaamde stoplichtenrapportage, waar naast financiële gegevens ook productie en
andere gegevens opgenomen zijn. De Raad volgt expliciet de ontwikkelingen in de
externe omgeving en de gevolgen daarvan voor gemaakte prestatieafspraken. Ook is
er ruimte voor ontmoeting met stakeholders, waarvan het jaarlijks overleg met het voltallige college van Den Helder het belangrijkste is.
Woningwet
De Woningwet 2015 is per 1 juli 2015 van kracht geworden. Met de Woningwet werden
belangrijke hervormingen doorgevoerd die er op gericht zijn dat woningcorporaties
hun rol kunnen voortzetten en zich hierbij richten op hun kerntaak: het huisvesten van
de doelgroep. Corporaties kregen een sterkere legitimatie vanuit huurders en gemeenten, een sterkere lokale verankering en er kwam meer ruimte voor marktpartijen op de
huurmarkt. Ook werden de risico’s in de sociale huursector beperkt door verscherping
van intern en extern toezicht. De Woningwet 2015 biedt hiervoor de kaders die verder
uitgewerkt zijn in het BTIV en de ministeriële regeling. Zowel Woningwet als BTIV als
ministeriele regeling worden nog regelmatig aangepast.
Toezicht op implementatie en splitsing
Het afgelopen jaar stond, net als voorgaande jaren, voor een groot deel in het teken
van de voorbereiding van een eventuele splitsing van Woningstichting. De nieuwe regelgeving heeft namelijk grote gevolgen voor Woningstichting en de gemeente Den
Helder. Voor de Raad staat voorop dat Woningstichting voor voldoende betaalbare
huisvesting voor de doelgroepen moet zorgen. Woningstichting is echter van oudsher
op een breder gebied actief in Den Helder. Wanneer Woningstichting zich moet beperken tot enkel de kerntaken zouden veel ontwikkelingen in Den Helder onvoldoende
opgepakt worden en daar maakt de Raad zich grote zorgen over. De Raad ondersteunt
dan ook het initiatief van de directie om gebruik te maken van de mogelijkheid onder
de nieuwe Woningwet om door middel van een juridische splitsing van de activiteiten

van Woningstichting in een sociaal deel en een commercieel-maatschappelijk deel, zoveel mogelijk investeringscapaciteit voor Den Helder te behouden en de voor de stad
zo belangrijke middeninkomens te kunnen blijven huisvesten.
De aanvragen van Woningstichting om, vooruitlopend op de juridische splitsing, al
vastgoed te mogen overhevelen, zijn door Woningstichting ingetrokken omdat er bij
Aw nog geen beoordelingskader beschikbaar is. Daarom heeft Woningstichting, tegelijk met de andere corporaties, begin 2017 de aanvraag ingediend om juridisch te
mogen splitsen. In de tussentijd maakt Woningstichting gebruik van het overgangsregime. Een zorgvuldige afweging van voor- en nadelen van juridisch splitsen, alsmede
het verkrijgen van inzicht in risico’s en eventuele alternatieve scenario’s, waren voor de
beoordeling van het besluit belangrijk. Uiteindelijk staat de Raad unaniem achter het
besluit van het bestuur om het traject van juridische splitsing in te gaan.
In de vergaderingen van de Raad kwamen inzake de Woningwet en de strategie van Woningstichting onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde: De gevolgen van de
nieuwe Woningwet en de uitwerking in het bijbehorende BTIV voor de activiteiten van
Woningstichting werden besproken. Het verheugt de Raad dat aan corporaties onder de
Herzieningswet nog steeds de mogelijkheid zal worden geboden om Niet-DAEB investeringen te doen. Hierdoor kunnen Woningstichting en haar verbindingen een rol blijven
spelen bij de verschillende herstructureringsprojecten in Den Helder. Tevens hecht de
Raad veel waarde aan het kunnen blijven bedienen van de middeninkomens.
De in de Raad besproken alternatieve scenario’s voor een juridische splitsing betroffen ‘terug naar de kernactiviteit’ en ‘administratieve scheiding’. Onder begeleiding van
externe deskundigen is, na zorgvuldige afweging, de keuze gemaakt voor het scenario
waarin een deel van het bezit via een juridische splitsing wordt overgeheveld van de TI
naar de 100% dochter Helder Vastgoed BV. Randvoorwaarde is dat zowel corporatie als
verbindingen financieel levensvatbaar moeten zijn.
Op verzoek van de Raad heeft de heer Conijn van Ortec Finance voor de tweede maal
een second opinion over de splitsingsaanvraag geschreven, welke voor de Raad als
onderbouwing voor de uiteindelijke besluitvorming diende. Hij concludeerde dat
een juridische splitsing voor Woningstichting een meerwaarde biedt ten opzichte van
administratieve scheiding omdat het voor de gemeente Den Helder belangrijk is dat
Woningstichting op een breed gebied actief blijft. De nieuwe Woningwet biedt volgens hem voldoende waarborgen om het onterecht weglekken van maatschappelijk
vermogen te voorkomen.
De wijze waarop ook na de splitsing Woningstichting aan duurzaamheid doet, onder
meer inzake het verbeteren van de energielabels, is voor de Raad van groot belang.
De meest optimale governance en de bijbehorende juridische structuur van een ge-
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splitste organisatie zijn in 2016 vastgesteld. Onder meer de statuten van Helder Vastgoed B.V. en alle andere verbindingen werden aangepast. Via concerntoezicht behoudt
de Raad hetzelfde toezicht op de bv’s als op de corporatie. In 2016 zijn de statuten van
zowel Woningstichting als haar verbindingen zoveel mogelijk in lijn gebracht met de
door Aedes opgestelde standaardstatuten.
Ook na de splitsing dient de financierbaarheid van de activiteiten goed geregeld te
zijn, waarbij rekening wordt gehouden met geborgde en ongeborgde financiering. Er
mogen geen onomkeerbare investeringsbeslissingen worden genomen zonder een
gegarandeerde financiële dekking.
De actualisering van de strategische beleidsvisie is een jaar naar voren gehaald met het
oog op de splitsingsplannen en de wijzigingen in wet- en regelgeving. De Raad constateert dat de nieuwe strategische visie werd opgesteld in nauw overleg met Stichting
Huurdersbelang (met inbreng van de Woonbond), de zorg- en welzijnspartijen, het Managementteam, de Raad zelf alsmede het college van B&W van Den Helder.
Vanuit de gemeente wordt onderzocht of de herstructurering van de binnenstad eventueel ondergebracht moet worden in een Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM),
waarin ook Woningstichting participeert.

Tweemaal is een analyse betreffende risicomanagement, opgesteld door de businesscontroller, behandeld. Speciale aandacht was er voor zorgvastgoed en de gevolgen van de splitsing.

3.2 TOEZICHT OP FINANCIËLE EN OPERATIONELE PRESTATIES
Een van de belangrijkste taken van de Raad betreft het houden van toezicht op de financiële positie en de bedrijfsvoering van Woningstichting. Daarbij werd in 2016 onder
meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen.
De investeringsbegroting 2017 en exploitatiebegroting 2017 zijn beide door de Raad
goedgekeurd. Woningstichting zal bij het aangaan van nieuwe verplichtingen steeds de
actuele stand van zaken moeten beoordelen, gebaseerd op de meest recente prognoses.

Het huurbeleid, inclusief de gematigde huurverhogingen die uit het Woonakkoord
voortkomen en de gevolgen van de passendheidstoets, zijn aan de orde geweest.
Het jaarverslag van de huurgeschillencommissie heeft op de agenda gestaan.
De huisvesting van vergunninghouders is behandeld. Woningen die gesloopt zouden
worden zijn weer woonklaar gemaakt zodat er voldoende aanbod van goedkope huurwoningen blijft in Den Helder.

Het treasury jaarplan 2016 is goedgekeurd.
De financiële meerjarenplanning 2017-2020 is besproken.
Het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening 2015, zowel van de TI als haar verbindingen, zijn door de Raad goedgekeurd. De Raad heeft het bestuur gedechargeerd
voor het in het jaar 2015 gevoerde beleid.
De dividenduitkeringen door de deelnemingen zijn, nadat een bestuurstoets is uitgevoerd, goedgekeurd.
Kwartaalrapportages over 2016, inclusief resultaten verbindingen, liquiditeitsbegrotingen en aangepaste investeringsbegrotingen zijn besproken en tussentijdse aanpassingen van begrotingen zijn door de Raad goedgekeurd.
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Bedrijfstakinformatie, prestatieoordeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
en de individuele positionering van Woningstichting Den Helder via het Corporatie
Benchmark Centrum zijn besproken. Significante afwijkingen t.o.v. landelijke cijfers en
trends zijn besproken. De Raad constateert dat de Aedes Benchmark dit jaar tot een
AA-oordeel leidde (de hoogste klasse) en is verheugd over het positieve financiële oordeel van de toezichthouder Aw.
Het samenvoegen van de groepen Vastgoedbeheer en Vastgoedontwikkeling in verband met het teruglopen van de investeringsportefeuille is in 2016 geëffectueerd.
De managementletter van de externe accountant, gebaseerd op de interim-controle
uitgevoerd door BDO, inclusief oordeel over administratieve organisatie en interne
controle, is behandeld.

De naleving van wet- en regelgeving, met name inzake woningtoewijzing, het verkopen van woningen en aanbesteding is besproken. Alles vindt conform de regelgeving
op de juiste wijze plaats, de bijbehorende dossiervorming verdient meer aandacht.
Het risico is besproken dat kennis en kunde binnen Woningstichting soms zijn geconcentreerd bij enkele sleutelfunctionarissen, hetgeen de kwetsbaarheid vergroot.
De verkoop van Dozy Holding B.V., inclusief haar deelnemingen Dozy Aannemingsbedrijf B.V. en Dozy Projectontwikkeling B.V. vergden speciale aandacht van de Raad. Een
delegatie van de Raad heeft het verkoopproces, dat werd uitgevoerd onder leiding
van Deloitte Financial Advisory Services, intensief gevolgd. Potentiele kandidaten om
Dozy over te nemen werden beoordeeld op basis van koopprijs, behoud concurrentiepositie en behoud werkgelegenheid in de regio. Uiteindelijk bleek een Management
Buy Out de beste optie te zijn.

§3
Van de deelnemingen Helder Vastgoed Schilderwerken B.V. en Helder Vastgoed Onderhoud B.V. is in 2016 een klein deel van de aandelen afgestoten zodat ze naar evenredigheid voor een klein deel buiten de volkshuisvesting kunnen werken.
3.3 TOEZICHT OP VOLKSHUISVESTELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE PRESTATIES
De Raad kon op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke functie toezicht houden
via mondelinge en schriftelijke informatieoverdracht vanuit het bestuur. De Raad vindt,
evenals het bestuur, expliciet dat de volkshuisvestelijke opgaven gerealiseerd moeten
worden, dus dat voor Woningstichting prioriteit moet liggen bij de volkshuisvestelijke
functie: het verhuren van de woningen aan de primaire doelgroep.
Een hoge kwaliteit van het woningbezit, evenals het betrekken van de bewoners bij beleid en beheer, zijn daarbij essentieel. Steeds meer aandacht geeft de Raad aan de combinatie van wonen en zorg, waarbij Woningstichting veel investeert in zorgvastgoed. Het
scheiden van zorg en wonen brengt een andere manier van werken met zich mee.
Als secundair speerpunt is de fysieke herstructurering benoemd: grootschalig investeren in de woonomgeving.
Als tertiair en laatste speerpunt is de sociale en milieutechnische duurzaamheid benoemd. Dit betreft onder meer leefbaarheid en veiligheid. Hierin wordt alleen geïnvesteerd voor zover er sprake is van een directe relatie met wonen, wat overigens niet betekent dat Woningstichting haar huurders op dit punt tekort doet: we zijn nog steeds
goed op koers voor de eisen die in 2020 op dit punt worden gesteld.
De door het Corporatie Benchmark Centrum opgestelde bedrijfsvergelijkingen zijn
belangrijke maatstaven bij het beoordelen van de prestaties van Woningstichting ten
opzichte van de rest van de branche.
Tijdens iedere vergadering van de Raad met de directie worden de belangrijkste ontwikkelingen rond de lopende projecten besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een standaard strategische toets investeringen. Significante afwijkingen in planning of
financiën werden toegelicht.
Aan de orde kwamen onder meer:
r )FSTUSVDUVSFSJOH/JFVX%FO)FMEFS%F3BBETUBBUFFOJOUFHSBMFWFSEFSFBBOQBL
van het gehele gebied voor, waaronder de Falgabuurt en de Zuiderzeebuurt. Daarbij is veel aandacht nodig voor een goede sociaal-maatschappelijke aanpak. De
Raad is akkoord met de nieuwbouwprojecten 75 (zorg-)woningen aan de Scheldestraat en het Tiny houses project in de Falgatuinen. Aan de Vechtstraat werden
in 2016 21 aanleunwoningen opgeleverd.
r )FSTUSVDUVSFSJOHWBOIFUTUBETIBSUFOEFSPMWBO8POJOHTUJDIUJOH%FO)FMEFSIJFSin. Het door de gemeenteraad van Den Helder vastgestelde Uitwerkingsplan en
het Ambitiedocument stadshart zijn richtinggevend voor de door Woningstichting

r

r

r

r

r
r
r

uit te voeren projecten. De Raad heeft vertrouwen in de samenwerking met Zeestad CV.
8POJOHTUJDIUJOH [BM CMJKWFO JOWFTUFSFO JO EFFMQSPKFDUFO JO IFU TUBETIBSU
De nieuwe bibliotheek in School 7 is in 2016 opgeleverd, dit in combinatie met het
verbouwen van het oude bibliotheekgebouw aan het Bernhardplein.
8POJOHTUJDIUJOH JOWFTUFFSU WFFM JO LMFJOFSF WFSCFUFSQSPKFDUFO JO EF CJOOFOTUBE 
onder meer het ombouwen van het oude pand van Vögele en het verbeteren van
de noordkant Beatrixstraat. Nieuwe projecten in het stadshart worden overigens
alleen gestart wanneer naast Woningstichting en Zeestad ook de gemeente zich
volledig committeert. Dit betreft de herbouw van de Zusterflat aan het Julianaplein
(bouw gestart eind 2016), de bouw van vijf woningen op de voormalige locatie
Melkfabriek (bouw afgerond eind 2016), de herbouw op de voormalige VBM- locatie (bouw start in 2017) alsmede de bouw van winkels en woningen op de plek van
de eerste winkelhalter (project Hofdame, bouw is begin 2017 gestart). Daarnaast is
er nieuwbouw gepland aan het Molenplein (Over het Wad, eerste deel opgeleverd
eind 2016, tweede deel start bouw zomer 2017) ), het Kanonnenplein (Kamerheer,
bouw start voor zomer 2017)) en de herstructurering van de Koningstraat in verband met mogelijke verhuizing van horeca naar Willemsoord, besproken. Ook een
groot deel van de Spoorstraat wordt getransformeerd naar wonen, waar nu nog
(leegstaande) winkels zijn.
4BNFOXFSLJOHNFU;FFTUBE%F3BBEJTWFSIFVHEEBUBMJONFU;FFTUBEFFO
raamovereenkomst is afgesloten waarin onder meer de verdere ontwikkeling van
de beide winkelhalters is geregeld, alsmede het opknappen van bijbehorende
openbare ruimte.
7PPSUHBOH PWFSJHF QSPKFDUFO  XBBSPOEFS EF CPVX WBO FFO OJFVX HF[POEIFJETcentrum in zorgcomplex De Golfstroom en de grootschalige bouwkundige metamorfose van 223 appartementen aan het Heiligharn en de Baljuwstraat.
"BOLPQFOFOWFSLPQFOWBOPOSPFSFOEHPFENFUFFOXBBSEFCPWFOEFö 
met name in verband met de herstructurering van het stadshart.
%FTMPPQQMBOOFO JODMVTJFGIFUJOQBTTFOEBBSWBOJOEFTUFEFOCPVXLVOEJHFWJTJF
%FSFMBUJFGIPHFPOSFOEBCFMFUPQQFOCJKWFSTDIJMMFOEFOJFVXCPVXQSPKFDUFO[JKO
regelmatig onderwerp van discussie met de directie. De Raad begrijpt dat extra investeren noodzakelijk is om de kwaliteit van het vastgoed in de stad te verbeteren
en beoordeelt daarom de investeringsvoorstellen op zowel het financieel rendement op korte termijn als op het maatschappelijk rendement op lange termijn.

Woningstichting laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de SVWN geaccrediteerd visitatiebureau. In 2016 heeft een
visitatie plaats gevonden door Reaflex. De Raad heeft actief geparticipeerd in het visi-
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tatietraject: zowel bij de opdrachtverstrekking, de uitvoering als de bespreking van de
resultaten. De Raad is uitermate tevreden met de goede beoordeling van de visitatiecommissie, vooral inzake het presteren naar opgaven en ambities.
3.4 TOEZICHT OP DIALOOG MET BELANGHOUDERS
De Raad volgt nauwlettend Woningstichting die in samenspraak met de omgeving de
behoeften aan haar diensten bepaalt. Onze corporatie, als zijnde een maatschappelijke
onderneming, bepaalt het nieuwe beleid dan ook in dialoog met de belanghouders.
Hun opvattingen, de relevante feiten en de af te wegen belangen spelen een rol bij de
besluitvorming. Woningstichting hecht grote waarde aan de integrale uitvoering van
dit beleid, daar belanghouders deze beleidsvisie met alle recht als een samenhangend
pakket van toezeggingen aan het maatschappelijk kader kunnen opvatten.
Zonder een goede samenwerking met de gemeente Den Helder, één van onze meest
belangrijke belanghouders, kunnen de activiteiten van Woningstichting niet tot een
optimaal resultaat leiden. Daarom wordt alles in het werk gesteld om de goede relatie
met de gemeente in stand te houden. Zo is er jaarlijks een informeel overleg met het
college van B&W, het bestuur van Woningstichting en de Raad.
De Raad acht prestatieafspraken een belangrijk middel om het maatschappelijk presteren van zowel de corporatie als de gemeente te verankeren. Op basis van de nieuwe
strategische beleidsvisie zijn in 2016 nieuwe prestatieafspraken met de gemeente gemaakt. De Raad is akkoord gegaan met het “Bod aan de Gemeente” dat het jaar 2017
betrof alsmede de prestatieafspraken die de periode 2016-2020 betreffen en waarin
afspraken gemaakt zijn inzake de betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid,
nieuwbouw en sloop van sociale huurwoningen alsmede de leefbaarheid.
De Raad heeft in 2008 besloten dat pas met een project kan worden begonnen indien
alle partijen, inclusief gemeente, zich juridisch en financieel aan een uitgangspositie
hebben verbonden. Dat geldt ook voor de rol van Woningstichting met betrekking tot
maatschappelijk vastgoed. De Raad heeft gecontroleerd dat dit uitgangspunt door de
directie ook daadwerkelijk gehanteerd wordt. Daarnaast vindt de Raad dat projecten
alleen mogen worden gebouwd wanneer alle benodigde vergunningen definitief zijn
geworden, tenzij eventuele subsidies of andere inkomsten daardoor in gevaar komen.
De afspraak uit 2012 van Woningstichting met de gemeente Den Helder, waarin de
ontwikkelingen inzake Julianadorp Oost, Nieuw Den Helder en stadshart zijn vastgelegd, alsmede de overdracht van divers onroerend goed, waaronder het oude stadhuis,
legt volgens de Raad de kaders voor de toekomst nog steeds goed vast.
Gelet op de vele raakvlakken tussen gemeente en corporatie heeft de Raad aangegeven
de relatie tussen Woningstichting en gemeente van grote waarde te achten. De Raad
constateert dat op bestuurlijk niveau de contacten goed zijn, ook nadat de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders wijzigt, en is verheugd dat zowel
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Woningstichting als gemeente op één lijn zitten om, via een splitsing en overheveling
van het vastgoed, onze organisatie in staat te stellen al haar activiteiten in het kader van
de herstructurering van stadshart en Nieuw Den Helder voort te zetten.
De provincie streeft ernaar om de regionale bouwproductie in Regionale Actie Programma’s (RAP’s ) vast te leggen. Het uitgangspunt van Woningstichting is om te
slopen voor de krimp uit, waarbij de Raad benadrukt dat door de sloop vrijgekomen
ruimte voor nieuwbouw in eerste instantie door Woningstichting in de gemeente Den
Helder moet worden opgevuld.
Andere belanghouders dan gemeente en provincie zijn de (via de Stichting Huurdersbelang (SHB) vertegenwoordigde) huurders, de andere gemeenten in de regio,
Zeestad CV/BV alsmede zorg- en welzijnsinstellingen zoals Omring, Vrijwaard, Tellus,
Philadelphia, ’s Heerenloo, Stichting DnoDoen, GGZ, GGD. Ook de maatschappelijke
instellingen zoals Buurt-collectief, Stichting Present, MEE/De Wering, Helderse Ondernemersverenigingen en andere corporaties zoals Woontij, worden door Woningstichting als belanghouders gezien.
Een aantal belanghouders, zoals gemeente, SHB en de zorginstellingen Vrijwaard, Tellus en Omring, is betrokken geweest bij het opstellen van het nieuwe strategisch beleidsvisie. Daarnaast wordt op incidentele basis overleg gevoerd.
3.5 TOEZICHT OP RISICOBEHEERSING
Woningcorporaties hebben te maken met grote (financiële) risico’s. Het bestuur is verantwoordelijk voor goede risicobeheersing en de Raad houdt hierop toezicht. Het gaat
hierbij niet alleen om de harde beheersmaatregelen maar ook maatregelen die appelleren aan het risicobesef en de moraal binnen Woningstichting.
De Raad is van mening dat Woningstichting over voldoende dagelijkse operationele en
financiële risicobeheerssystemen beschikt. Volgens de Raad en het bestuur zijn er geen
transacties geweest waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen. In samenwerking
met Deloitte is door Woningstichting in 2014 een inventarisatie gemaakt van risicogebieden, hetgeen in 2015 geleid heeft tot (kleine) aanpassingen in het integriteitsbeleid,
volledig gebaseerd op een globale frauderisicoanalyse. Dit betreft onder meer kleine
aanpassingen in de reeds bestaande (ethische) gedragscode voor de medewerkers, inclusief een klokkenluidersregeling, evenals een registratie van de nevenactiviteiten van
alle medewerkers ter voorkoming van belangenverstrengeling. Ook een mediacode is
opgesteld. De codes zijn verstrekt aan alle medewerkers en zijn op de website gepubliceerd, zodat ook derden daar kennis van kunnen nemen. De Raad fungeert volgens de
gedragscode als vertrouwenspersoon wanneer medewerkers niet elders terecht kunnen.
Bij de selectie van nieuwe leden van de Raad krijgt ook integriteit aandacht.
Via de begroting, de meerjarenplanning, de regelmatig aangepaste investeringsbegroting, de risicoanalyses en de kwartaalrapportages (incl. liquiditeitsbegroting) houdt de
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Raad toezicht op de financiële risicobeheersing. Betreffende treasury heeft de Raad
ervoor gekozen een risicomijdend beleid te voeren. Dit is vastgelegd in het treasurystatuut. In 2015 is het treasurystatuut alsmede het bijbehorende beleggingsstatuut door
de Raad vastgesteld. Daarbij was onder meer oog voor het incorporeren van de nieuwste regelgeving. In 2016 is het nieuwe Financiële Reglement vastgesteld, dat de kaders
geeft voor het treasurystatuut, toezichtkader verbindingen en investeringsstatuut.
Het Financiele Reglement is volledig gebaseerd op het standaard Reglement dat door
Aedes en VTW is opgesteld.
De Raad wordt geïnformeerd over alle afgesloten leningen. De financieringsbehoefte
wordt onderbouwd door een meerjarige liquiditeitsprognose. De Raad wordt toestemming gevraagd voor alle grote wijzigingen in begrotingen. De Raad heeft, evenals het
bestuur, als uitgangspunt dat er geen structureel verlies geleden mag worden op de
normale bedrijfsuitvoering en dat de financiële criteria, zoals Loan to value en solvabiliteit van de organisatie, minimaal moeten voldoen aan de door de Aw en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gestelde minimumeisen, waardoor de financiële continuïteit niet in gevaar komt. Voor de interne beoordeling heeft de Raad zelfs
enkele criteria aangescherpt. Aan alle criteria voldoet Woningstichting en bestuursvoorstellen worden getoetst aan bovenstaande criteria. Omdat onrendabele toppen
met name door de verkoop van huurwoningen worden gefinancierd, volgt de Raad
ook de voortgang van deze verkopen nauwlettend.
Naast de harde sturings- en beheersmaatregelen besteden bestuur en Raad, ieder vanuit hun eigen rol, aandacht aan soft controls: gedragsbeïnvloeding, ondersteund door
voorbeeldgedrag, dat appelleert aan het persoonlijk handelen van alle betrokkenen
en waarvan een invloed uitgaat op waarden en normen (zoals integriteit, loyaliteit,
motivatie). Hoewel minder meetbaar kan volgens de Raad daarmee een belangrijke
bijdrage worden geleverd aan het beheersen van risico’s.
3.6 TOEZICHT OP VERBINDINGEN
De Raad functioneert tevens als Raad van Commissarissen van de holding Helder Vastgoed B.V. en kan daarom ook toezicht uitoefenen op de verschillende verbindingen. Hij
doet dit via onder meer de kwartaalrapportages en de jaarverslagen. Tevens zijn alle
verbindingen beoordeeld aan de hand van het toetsingskader verbindingen.
Woningstichting Den Helder heeft haar commerciële activiteiten ondergebracht in
diverse verbindingen. Het belang van goed toezicht op verbindingen wordt steeds
groter. Ook de (externe) toezicht houders vragen steeds meer informatie inzake verbindingen en activiteiten van verbindingen. Jaarlijks wordt aan de externe accountant
gevraagd een uitspraak te doen (assurance-rapport) inzake de rechtmatigheid van de
activiteiten van de corporaties. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de activiteiten van de verbindingen.

Het formele kader betreffende de positie van bestuur en Raad in relatie tot de verbindingen vindt zijn weerslag in de statuten en reglementen van zowel Woningstichting
als van de verbindingen. De statuten van Woningstichting en verbindingen zijn in 2016
aangepast. Voor verbindingen gelden dezelfde governance-uitgangspunten als voor
Woningstichting.
De mate van toezicht is sterk afhankelijk van het type verbindingen en de daarmee
samenhangende risico’s. De intensiteit van het toezicht waarmee de Raad zich moet
bezighouden, is mede afhankelijk van het belang van de corporatie in de verbinding
en het risicoprofiel van de verbinding. De classificatie van de verbindingen naar belang
en risico is dan ook een belangrijk onderdeel in het toezichtkader.
Bij het bepalen van het belang van de verbinding worden in elk geval het belang van
de activiteiten van de verbinding voor Woningstichting (bijvoorbeeld opdrachtgeveropdrachtnemer-relatie), het imago-/afbreukrisico voor Woningstichting en het financieel belang van Woningstichting meegewogen. Het financieel belang bestaat onder
meer uit de kapitaalinbreng, onderlinge debiteuren- en crediteurenposities en aansprakelijkheid. Deze onderwerpen zijn dan ook opgenomen in het toezichtkader. Het
toezichtkader kan hiermee worden gebruikt als informatie bij het bepalen van het belang van de verbinding.
Een risico is een mogelijke gebeurtenis die, met een bepaalde kans, tot negatieve gevolgen kan leiden en daarmee de continuïteit van de stichting of activiteit in gevaar
kan brengen. Voor het vaststellen van het risicoprofiel moet dus een inschatting worden gemaakt hoe groot de kans is dat risico’s zich voordoen in de verbinding en wat de
mogelijke gevolgen daarvan zijn. Een ingevuld toezichtkader en een actuele risicoanalyse vormen de input voor het bepalen van het risicoprofiel van de verbinding. Daarnaast kan de aard van de verbinding (vastgoed, projectontwikkeling of andersoortig)
medebepalend zijn voor het risicoprofiel.
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Classificatie verbindingen

Belang
Beperkt

Hoog

Groot
Classificatie 2
Dozy Holding B.V.
Aannemingsbedrijf J.J.
Dozy B.V.

Risicoprofiel

Dozy Ontwikkeling B.V.

Beperkt

Classificatie 2

Classificatie 1

HV Bouwadvies B.V.

HV Schilderwerken B.V.

HV Woondiensten B.V.

HV Onderhoud B.V.

HV Beheer B.V.

Helder Vastgoed B.V.

HV Projectontwikkeling B.V.

HV Alkmaar B.V.

Classificatie 3

Classificatie 2

Classificatie 2
Op basis van de bepaling van het belang en risicoprofiel wordt een verbinding geclassificeerd in categorie 1, 2 of 3, waarbij categorie 1 het belangrijkst is voor Woningstichting. Directie en Raad besteden dan ook meer tijd aan de verbindingen die in categorie
1 zijn ingedeeld dan aan de verbindingen die zijn ingedeeld in categorie 3.
De positie van Dozy B.V. binnen de holding was regelmatig onderwerp van gesprek.
Daarbij werd telkenmale een afweging gemaakt tussen het financiële voordeel van
het hebben van een eigen aannemersbedrijf enerzijds en de risico’s anderzijds. De drie
Dozy-deelnemingen zijn, met terugwerkende kracht, per 1/1/2016 verkocht, waardoor
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in 2016 de risico’s beperkt zijn geweest en vanaf 2017 er geen risico’s meer zullen zijn.
Om als Raad goed toezicht te kunnen houden op een verbinding is, naast classificatie
van de verbinding, inzicht nodig in de verschillende kenmerken van de verbinding. Op
basis van deze kenmerken is een concept toezichtkader ingericht met daarin specifieke
aandachtspunten, onderverdeeld naar zeven categorieën:
1. Juridische structuur
2. Beoordeling samenwerkingspartner(s)
3. Verhouding activiteiten verbinding/ kerntaken Woningstichting
4. Kwaliteit van de beleids- en bedrijfsvoering binnen de verbinding
5. Risico’s ten aanzien van de huidige en voorgenomen activiteiten van de verbinding
6. Financiële beheersing
7. Financiële positie en rendement
Dit overzicht is ook in 2016 op basis van de meest recente gegevens door de Raad
besproken. Geconcludeerd kan worden dat van de meeste verbindingen de financiële
criteria gehaald worden. HVS BV, HVA BV en HVO BV komen steeds verder af te staan
van Woningstichting, onder meer door gebruik van eigen administratieve systemen.
Dit heeft als gevolg dat bijvoorbeeld risicoanalyses, door HVO BV, HVA BV en HVS BV op
te stellen, door Woningstichting weliswaar kritisch, maar op afstand, moeten worden
gevolgd. De financial control taak van deze bv’s deelnemingen wordt overigens door
medewerkers van Woningstichting uitgevoerd.
De (financiële) resultaten van de verschillende verbindingen worden ook gevolgd via
de jaarrekeningen, jaarverslagen alsmede kwartaalrapportages. Opdat geen maatschappelijk vermogen weglekt via deze verbindingen, dienen deze bv’s een positief
resultaat te tonen. De Raad is content dat dit ook in 2016 gelukt is.
3.7 OPDRACHTGEVERSCHAP EXTERNE AUDITOR
In 2014 heeft de Raad samen met de directie, BDO als accountant voor 4 jaar geselecteerd. In de loop van 2018 zal op basis van een volledige evaluatie bekeken worden of
er sprake zal zijn van een herbenoeming of een nieuwe selectieprocedure. De jaarrekening 2014 was de eerste jaarrekening die door BDO gecontroleerd werd. De Raad is
tevreden over de kwaliteit van het geleverde werk, maar minder over de meerkosten,
die echter wel verklaarbaar zijn door de keuze voor waardering naar marktwaarde.
Drie maal was de externe accountant aanwezig bij de vergadering van Raad met directie. Dat betrof de vergadering waarin de jaarrekening werd vastgesteld, de vergadering
waarin de opzet van de interimcontrole en de controleopdracht behandeld werden en
de vergadering waarbij de managementletter en algemene ontwikkelingen binnen de
corporatiewereld werden besproken.

§3

Kinderen van basisschool de Windwijzer tekenen als eerste hun wensen op de Toekomstmuur.
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3.8 CONCLUSIES TOEZICHTHOUDENDE ROL
Uit het voorgaande overzicht blijkt dat de toezichthoudende rol breed en diepgaand is.
De Raad voert deze taak consciëntieus en met grote inzet uit. De Raad constateert daarbij
dat het tijdsbeslag in de loop der tijd aanzienlijk is toegenomen. Een belangrijke reden
voor het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap van de heer Hufner. Toezicht schuift
steeds meer op van het Rijnlandse naar het Angelsaksische model van toezicht houden,
waarbij het voor de Raad een uitdaging is om niet steeds een stukje verder op de stoel
van de bestuurder te gaan zitten. De openheid die we nastreven tussen bestuur en Raad
betekent echter dat de discussie hierover ook gevoerd kan worden.

PARAGRAAF 4
VERSLAG VANUIT WERKGEVERSROL
4.1 INVULLING WERKGEVERSCHAP BESTUUR
Het bestuur van Woningstichting Den Helder bestond op 31 december 2016 uit drs. R.P.
Waltmann, directeur-bestuurder, 47 jaar, werkzaam bij de Woningstichting sinds 1 januari 2011 als directeur en sinds 1 september 2011 directeur-bestuurder. Relevante nevenfuncties zijn het lidmaatschap van het bestuur van de Helderse Ondernemers Vereniging en penningmeester Helderse Uitdaging. Hij is voor onbepaalde tijd benoemd.
De werkgeversrol van de Raad richting het bestuur werd in 2016 onder meer ingevuld
door de beoordeling van het functioneren van de bestuurder.
In de honorering van het bestuur is geen prestatiebeloning opgenomen. Het bestuur
wordt dan ook niet beloond naarmate de (prestatie-) afspraken gerealiseerd worden. De
algemeen directeur van Woningstichting Den Helder had in 2016 een bruto beloning van
€ 146.612 (in 2015 € 146.782). Daarnaast € 0 bijtelling auto, net als in 2015. Er zijn voor
€ 9 aan belastbare onkostenvergoedingen betaald (in 2015 € 0) en aan beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremies) is € 20.758 (in 2015 € 23.270) uitgegeven.
De financieel directeur van Woningstichting Den Helder had in 2016 een bruto beloning van € 140.130 (in 2015 € 134.310). Daarnaast € 5.320 euro bijtelling auto, in 2015
€ 7.224 euro. Er zijn voor € 9 aan belastbare onkostenvergoedingen betaald (in 2015
€ 0) en aan beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremies) is € 20.331 (in 2015
€ 23.037) uitgegeven.
De beloningen van de directie zijn getoetst aan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen. Daaruit bleek dat de beloningen onder het maximum zitten die
behoren bij de klasse G waarin Woningstichting is ingedeeld.
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Door de bestuurder werden de volgende cursussen en trainingen gevolgd:
r 40.TFNJOBSA4USBUFHJFJOFFOOJFVXUJKEQFSLWPPSXPOJOHDPSQPSBUJFTEEKBOVari: 6 PE-punten
r 40.TFNJOBSA)VVSCFMFJE IVVSTPNFOCFUBBMCBBSIFJEEENBBSU1&QVOUFO
r #FODIMFBSOJOH4UBWFSEFOT(FOPPUTDIBQEENBBSU1&QVOUFO
r 40.TFNJOBSA4DFOBSJPTWPPSIFU/JFU%&"#CF[JUEENFJ1&QVOUFO
r ,KFOOJOHNBOBHFNFOUHSPFQ4UBWFSEFOT(FOPPUTDIBQEEFOKVOJ1&
punten
r %BHWBOIFU;PSHWBTUHPFEWBO'JOBODF*EFBT7BTUHPFEKPVSOBBMEEKVOJ1&
punten
r &SOTU:PVOHTFNJOBSWPPSXPOJOHDPSQPSBUJFTEEKVMJ1&QVOUFO
r 40.TFNJOBSA'JOBODJFFMCFMFJEXPOJOHDPSQPSBUJFTEEPLUPCFS1&QVOUFO
r ,KFOOJOHNBOBHFNFOUHSPFQ4UBWFSEFOT(FOPPUTDIBQEEFOPLUPCFS 
PE-punten
r ,KFOOJOHNBOBHFNFOUHSPFQ4UBWFSEFOT(FOPPUTDIBQEEFOEFDFNCFS1&
punten
4.2 ORGANISATIESTRUCTUUR EN INTEGRITEIT
Het bestuur heeft gezorgd voor een interne gedrags- of integriteitscode en een klokkenluidersregeling en deze zijn geplaatst op de website van de corporatie. Deze code
beschrijft waarden en normen die medewerkers, inclusief directie en Raad, in acht
moeten nemen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en
dient ook de schijn daarvan te vermijden. Het bestuur mag onder geen voorwaarde
activiteiten ontplooien die in concurrentie treden met de woningcorporatie, schenkingen aannemen van de corporatie en haar relaties, of derden op kosten van de woningcorporatie voordelen verschaffen. Deze eisen zijn vastgelegd in de interne gedrags- of
integriteitscode.
Het bestuur meldt een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de Raad. Daarbij
geeft het bestuur inzicht in alle relevante informatie. De Raad doet waar nodig navraag
en bepaalt vervolgens – zonder aanwezigheid van het betrokken lid van het bestuur –
of sprake is van een tegenstrijdig belang en besluit – indien dat het geval is – hoe dit
tegenstrijdig belang wordt beëindigd.
Er zijn in 2016 bij de Raad geen meldingen geweest inzake integriteitskwesties van
bestuur noch medewerkers. Ook via Aw zijn geen meldingen ontvangen.

§3
4.3 CONCLUSIE WERKGEVERSROL
Er is sprake van een duidelijke en heldere structuur hetgeen als basis dient voor de jaarlijkse beoordeling. Ieder jaar wordt deze structuur gehandhaafd eventueel aangevuld
met actuele onderwerpen van de kant van bestuurder of renumeratiecommissie. De
voorzitter en vicevoorzitter maken deel uit van de renumeratiecommissie maar zitten
deze niet voor.

PARAGRAAF 5
VERSLAG VANUIT KLANKBORDFUNCTIE
De Raad heeft gedurende het verslagjaar beoogd een kritisch klankbord te zijn voor
het bestuur. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van de eigen contacten van de leden
van de Raad met de gemeenschap in de Kop van Noord-Holland. De Raad beijvert zich
er voor om de maatschappelijke functie van Woningstichting Den Helder duidelijk naar
die gemeenschap kenbaar te maken, zonder overspannen verwachtingen te wekken.
De Raad hecht grote waarde aan een goede relatie met de gemeente Den Helder en
andere gemeenten in de regio en ondersteunt het bestuur daarin zoveel mogelijk.
Samen met de directie heeft de Raad regelmatig contact met de meest betrokken
bestuurders van de gemeente Den Helder.
Ook heeft de Raad samen met de directie een tocht gemaakt langs de renovatie- en
nieuwbouwprojecten in onder meer de herstructureringswijk Nieuw Den Helder en is er
een excursie geweest naar Eindhoven, waar onder meer een bezoek werd gebracht aan
corporatie Trudo en het voormalige bedrijventerrein Strijp S dat wordt omgebouwd naar
een gebied met een gemengde functie, waaronder wonen. Eindhoven is het voorbeeld
van een stad die ondanks de krimp (van Philips) toch aantrekkelijk is gebleven.

PARAGRAAF 6
OVER DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
6.1 SAMENSTELLING
De Raad van Woningstichting Den Helder was per 31 december 2016 als volgt samengesteld:
Mevrouw drs. A. van Langen-Visbeek, voorzitter, 48 jaar, in functie sinds 2011, herbenoemd eind 2014, uiterlijk aftredend in 2018. Lid op voordracht van de Stichting Huurdersbelang. Relevante (neven-)functies zijn: directeur regionale Stichting WonenPlus
Noord-Holland Midden, lid RvT Odion, alsmede lid van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Medemblik. In 2016 maakte zij deel uit van de VVD-fractie in Provinciale
Staten van Noord Holland, met als portefeuille natuur, landbouw en visserij. Met haar

bestuurlijke achtergrond is haar voornaamste deskundigheidsgebied politieke processen, wonen, welzijn en zorg.
De heer P.A.G. Conijn, lid, 59 jaar, in functie sinds 2012, lid op voordracht van de Stichting Huurdersbelang, herbenoemd eind 2015, uiterlijk aftredend in 2019. Relevante
(neven-)functies: Hoofd commercie, innovatie en bedrijfsbureau bij Noorderkwartier, DGA van DevCon BV, DGA van Conijn Beheer B.V, eigenaar van Proout en Trust
Mediation(maatschap). Met zijn bedrijfseconomische en technische achtergrond zijn
de voornaamste deskundigheidsgebieden projectontwikkeling en bedrijfsvoering.
Met name vanuit zijn mediationpraktijk ontwikkelt hij steeds meer kennis op het gebied van arbeidsrecht en –verhoudingen.
De heer F.T.S. Van der Laan, vanaf september 2016 vicevoorzitter, 64 jaar, in functie sinds
2014, herkiesbaar in 2018, uiterlijk aftredend in 2021. Lid op voordracht van de ondernemingsraad. De heer Van der Laan was wethouder in Anna Paulowna en raadslid in
Hollands Kroon en daarvoor onder meer Commandant Maritieme Middelen Den Helder.
Nevenfuncties zijn onder meer lid Raad van Toezicht GGZ-NHN, lid algemeen bestuur
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en voorzitter Locale Actie Groep van
plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER. Met zijn achtergrond als wethouder is
zijn voornaamste deskundigheidsgebied ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
De heer M.H. Vermeulen, lid, 67 jaar, in functie sinds 2014. Hij is benoemd als onafhankelijk commissaris. Herkiesbaar in 2018, uiterlijk aftredend in 2021. Relevante functie is
gebiedsmanager bij de gemeente Haarlemmermeer, maar is in november 2016 met pensioen gegaan. Daarvoor was de heer Vermeulen directeur van verschillende diensten in
de gemeente Den Helder. Met zijn bedrijfseconomische en technische achtergrond zijn
de voornaamste deskundigheidsgebieden projectontwikkeling en bedrijfsvoering.
Mevrouw E.A. Scholten, lid, 45 jaar, in functie sinds 1 september 2016. Zij is benoemd
als op onafhankelijk commissaris. Herkiesbaar in 2020, uiterlijk aftredend in 2024.
3FMFWBOUFGVODUJFJTFJHFOBBS:PVOH5BMFOU TUVEJFCFHFMFJEJOHUBMFOUPOUXJLLFMJOH
Tevens lid Raad van Toezicht van Trinitas College Heerhugowaard. Zij onderscheidt
zich door kennis van financiën en opleidingen. Gezien de vele actuele ontwikkelingen die Woningstichting Den Helder op deze terreinen meemaakt, dienen deze twee
gebieden stevig in de Raad verankerd te worden.
De heer R.C.P. Bruins, lid, 46 jaar, in functie sinds 1 oktober 2016. Hij is benoemd op
voordracht van de Ondernemingsraad. Herkiesbaar in 2020, uiterlijk aftredend in 2024.
Relevante functie was tot 31 december 2016 directeur bedrijfsmanagement Rabobank
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§3
West-Friesland en vanaf 1/1/ 2017 financieel directeur GGZ Friesland. Met zijn financiele achtergrond is zijn voornaamste deskundigheidsgebied financiën.
Per 1 september 2016 is het lidmaatschap van mevrouw M.D. van Luijk, tot dat moment
vicevoorzitter en 52 jaar, beëindigd. Zij was in functie vanaf 2009 en herbenoemd eind
2012. Zij was lid op voor-dracht van de Ondernemingsraad. Relevante (neven-) functie
was die van directeur van DHTC (Den Helder Training Centre B.V.). Zij onderscheidde
zich door kennis van bedrijfsvoering en opleidingen.
6.2 FUNCTIONEREN
Alle tijdens het overleg met de directie door de Raad genomen besluiten worden vastgelegd in een besluitenregister. Naar aanleiding van de nieuwe Woningwet en na onderling beraad is besloten om vanaf 2016 een auditcommissie in te stellen, die zich
specifiek richt op financieel- economische onderwerpen. Deze onderwerpen worden
in deze commissie met diepgang besproken, waarna de conclusies en adviezen aan de
plenaire Raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Drie leden van de Raad fungeren als auditcommissie (mevr. Scholten en de heren Bruin en Vermeulen). Tevens is in
2016 een renumeratiecommissie ingesteld. Deze commissie telt eveneens drie leden,
waaronder de voorzitter en vicevoorzitter en de heer Conijn.
In zijn toezichthoudende functie werd de Raad gefaciliteerd door heldere, van de directie afkomstige managementrapportages. Daarnaast werden onderwerpen besproken aan de hand van beleidsnotities.
De agenda van de Raadsvergaderingen kent een vaste opbouw, met punten die ter
informatie, bespreking of besluitvorming worden voorgelegd. Grote waarde hecht de
Raad aan open discussies met de directie over de verschillende onderwerpen. Alhoewel uiteindelijk de Raad en directie dezelfde keuzes maakten, werd het afgelopen jaar
intensief gesproken over de splitsing van Woningstichting en welke activiteiten gehandhaafd zouden moeten blijven, met daarbij speciale aandacht voor het afstoten van
aannemingsbedrijf Dozy. Ook activiteiten van Woningstichting en haar verbindingen
buiten de gemeente Den Helder waren veelvuldig onderwerp van discussie. Alle leden
van de Raad zijn lid van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en
nemen ook deel aan activiteiten van deze vereniging. Via de media wordt kennis genomen van de ontwikkelingen in het werkgebied, voor zover deze van belang zijn voor de
ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Verder vergaart de Raad kennis van de branche
via de door de directie toegezonden stukken, door het volgen van opleidingen, via Aedes Magazine alsmede via de VTW. De individuele leden van de Raad hebben in 2016
de volgende opleidingen/seminars gevolgd ten einde hun kennis actueel te houden:
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Overzicht van gevolgde cursussen/trainingen in 2016:
Naam cursus

RvC lid

Zorgvastgoed Dag 11-05-’16 Instituut voor Vastgoed en
Duurzaamheid 4 PE punten

P.A.G. Conijn

Masterclass ‘Nieuwe eisen aan het toezicht’ op vrijdagmiddag
15-04-16 Erly 4 PE punten

P.A.G. Conijn

Masterclass de RvC, accountant en auditcommissie van VTW
9-5-2016 4 PE punten

P.A.G. Conijn

Masterclass Effectieve Interventie VTW 25-1-2016 4 PE
punten

P.A.G. Conijn

Inspiratiesessie Toezicht met Pit 5-4-2016 3 P{E punten

A. van Langen

Masterclass ‘Sturen op financieel en maatschappelijk
rendement’ 08-04-’16 Erly 4 PE punten

M. Vermeulen en
A van Langen

Rondetafelbijeenkomst ‘werking risicoraamwerk WSW’ 26-05‘16 WSW 2 PE punten

M. Vermeulen

Aedes/VTW congres 24-11 3 PE punten

M. Vermeulen

Masterclass “Werkgeverstaken van de RvC” 03-10-’16 VTW 4
PE punten

F. van der Laan

Themabijeenkomst ALV VTW 29-3-2016 1 PE punt

F. van der Laan

ledencongres VTW 23-09-’16 3 PE punten

M. Vermeulen en
F. van der Laan

Opdrachtgeverschap 25-5-16 VTW-Aedes 1 punt

1 punt A.van
Langen

§3
Jaarlijks bespreekt de Raad zijn eigen functioneren, de relatie tot het bestuur evenals
de samenstelling en beoordeling daarvan. Zowel het functioneren van de individuele
leden van de Raad als van de Raad als geheel zijn beoordeeld. De Raad betrekt bij de
evaluatie de mening van de directie. In 2014 had de Raad een evaluatie onder begeleiding van een extern deskundige gehouden, in 2015 en 2016 gebeurde de evaluatie
zonder externe begeleiding.
Op basis van eerdere evaluaties heeft de Raad geconcludeerd dat de gemiddelde leeftijd van de Raad omlaag moet en dat kennis van zorg en wonen goed verankerd moet
worden. Verder zullen er voldoende leden afkomstig moeten zijn uit Den Helder of
directe omgeving. Bij het werven van de nieuwe leden is hier de afgelopen jaren rekening mee gehouden.
De laatste uitgevoerde evaluaties brachten onder meer naar voren dat het elkaar aanspreken van de Raad onderling en ook richting bestuurder, effectiever kan. Tevens
werd naar aanleiding van deze evaluaties vanaf 2016 secretariële ondersteuning ingezet, teneinde de besluitvorming correct vast te leggen. Ook werd het vooroverleg
meer geformaliseerd. De ondersteuning werd in het verslagjaar van buiten de organisatie ingevuld door het inhuren van de heer J. de Vries.
De Raad onderschrijft de wenselijkheid van transparantie in bestuur en toezicht en
het afleggen van verantwoording daarover aan belanghouders. De Raad is van oordeel
dat alle leden voldoende onafhankelijkheid hebben ten opzichte van Woningstichting.
Er zijn geen risico’s op belangenverstrengeling, noch is er sprake van transacties met
tegenstrijdige belangen.
De beide nieuwe leden van de Raad zijn geworven nadat de vacatures op de website
van Woningstichting waren gepubliceerd en openbaar zijn opengesteld via een advertentie. De RvC heeft onafhankelijk gekozen, in samenwerking met de Ondernemingsraad die 1 van beide commissarissen mocht voordragen om benoemd te worden.
6.3 BEZOLDIGING
De leden van de Raad ontvangen een vaste vergoeding per jaar als honorering. Er is
geen vaste onkostenvergoeding. De voorzitter, mevr. A. van Langen-Visbeek, ontving
in 2016 € 15.341 (in 2015 € 12.525) als beloning. De leden kregen ieder € 10.222 wanneer zij het gehele jaar in functie waren. Mevr. M.D. van Luijk ontving € 6.814, mevrouw
E.A. Scholten € 3.408 en de heer R.C.P. Bruins € 2.555. In het boekjaar is in totaal € 58.971
aan de commissarissen betaalbaar gesteld, in 2015 was dit in totaal € 52.271. Daarnaast is er voor € 38.058 aan overige bestuurskosten gemaakt, in 2015 was dit in totaal

€ 41.459. Dit betrof vooral de kosten van advies, niet in vooraftrek te nemen BTW op
vergoedingen, excursies, lidmaatschap VTW evenals kosten aansprakelijkheidsverzekeringen.
Per 1 januari 2015 gelden de bezoldigingsregels conform de Wet Normering Topinkomens (WNT). De Raad wenst een sobere en doelmatige bezoldiging voor zijn werkzaamheden rekening houdend met de maatschappelijke omgeving waarin Woningstichting actief is. De Raad ziet dat toezicht houden steeds professioneler wordt en de
laatste jaren steeds meer tijd vergt, de risico’s groter zijn geworden en de eisen beduidend strenger zijn geworden. Op basis van de afweging tussen een sobere en een
rechtvaardige bezoldiging besloot de Raad dat hij slechts een deel van de ruimte van
de bindende Beroepsregel van de VTW voor zijn bezoldiging zal toepassen. Dit betekent dat het bezoldigingspercentage voor 2016 voor een lid t.o.v. 2015 is gestegen
van 5% naar 6,35% (Beroepsregel 7,7%; WNT 10%) en voor de voorzitter van 7,5% naar
9,52% (Beroepsregel 11,55%; WNT 15%). De bezoldiging bedraagt hiermee voor een
lid € 10.222 en voor de voorzitter € 15.341.
In 2017 zal de Raad opnieuw beoordelen of de bezoldiging passend is.
6.4 VERGADEREN, OVERLEG
De Raad heeft gedurende het verslagjaar negen maal overleg gevoerd met de directie
en is twee maal zonder de directie bijeengekomen. Elke vergadering werd bovendien
voorafgegaan door een overleg zonder directie. Voor Helder Vastgoed B.V. is 6 maal
een aparte vergadering belegd. Nadat in oktober de statutenwijziging is doorgevoerd
waardoor Helder Vastgoed B.V. geen eigen Raad van Commissarissen meer kende, is
het toezicht op de verbindingen geïntegreerd in die van Woningstichting.
Drie maal was de externe accountant, BDO, aanwezig bij de vergadering van Raad met
directie. Dat betrof de vergadering waarin de jaarrekening werd vastgesteld, de vergadering waarin het accountantsverslag behandeld werd en de vergadering waarbij de
managementletter alsmede de algemene ontwikkelingen binnen de corporatiewereld
werden besproken.
Van Doorne notarissen heeft een toelichting gegeven op de wettelijke taak en rol van
een Raad van Commissarissen, de daaruit volgende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheidsrisico’s. Ook de aangepaste statuten en reglementen alsmede de implementatie van de nieuwe Woningwet werden met hen besproken.
Mede omdat de Raad de medewerkers van Woningstichting en haar verbindingen wil
kennen, werd de adjunct-directeur Helder Vastgoed Schilderwerken B.V. uitgenodigd
voor een vergadering. Hij besprak onder meer de marktpositie en de werkvoorraad van

25

§3
hun bv. De risicoanalyse werd twee maal samen met de businesscontroller besproken.
De secretaris van bestuur was aanwezig bij de bespreking van de portefeuillestrategie/
strategische beleidsvisie. Ook de medewerker die verantwoordelijk is voor P&O werd
bevraagd over de strategie op personeelsgebied.

7.2 DANKWOORD
De Raad spreekt zijn waardering uit voor de Stichting Huurdersbelang, alle Woningstichtingmedewerkers, alle medewerkers van de deelnemingen en de directie die deze
resultaten gezamenlijk hebben bereikt.

Er is een informeel overleg geweest met het voltallige college van B&W van Den Helder.
In het verslagjaar heeft de voltallige Raad één maal gesproken met de ondernemingsraad en eenmaal met het bestuur van de Stichting Huurdersbelang. Daarnaast is een
delegatie van de Raad aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de wijkcommissies
met directie waarin de strategie en de juridische splitsing besproken werden.
De heer J.C. Conijn van Ortec Finance heeft in opdracht van de Raad voor de tweede
maal een second opinion geschreven over onze splitsingsaanvraag en dit rapport heeft
hij in een vergadering van de Raad toegelicht.

7.3 SLOTVERKLARING
Het bestuur heeft het jaarverslag over 2016 opgesteld, met daarin opgenomen de
jaarrekening. BDO heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De Raad kan zich verenigen met het jaarverslag van het
bestuur. De Raad verleent het bestuur décharge voor het gevoerde beleid en stelt de
jaarrekening vast.

De auditmissie is in 2016 gestart en is 1 maal bijeengekomen, waarbij ook directie
en businesscontroller aanwezig waren. De renumeratie commissie heeft ook 1 maal
vergaderd.

PARAGRAAF 7
TOT SLOT
7.1 VOORUITBLIK
De langverwachte ‘Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting’ is in 2015
in werking getreden. Geleidelijk is meer inzicht ontstaan in het domein waarop woningcorporaties kunnen acteren en welke volkshuisvestelijke activiteiten daarbij horen, doch veel is nog steeds onduidelijk.
De implementatie van de Woningwet wordt in 2017 verder uitgewerkt. De commissarissen worden hier nauw bij betrokken. Speerpunten wat betreft de Raad zijn hierbij
onder andere de betaalbaarheid en voortgang herstructurering stadshart in samenwerking met gemeente en Zeestad.
Ter verbetering van het toezicht op woningcorporaties is verplichte permanente educatie (PE) voor bestuurders en toezichthouders ingevoerd. Voor de toezichthouders
wordt aandacht gegeven aan de (door)ontwikkeling van competenties van de individuele commissarissen en van de Raad als collectief, gebaseerd op de geschiktheidseisen, het profiel en andere aspecten die bijzondere aandacht vragen. Uiteraard wordt
hierbij ook de persoonlijke ontwikkelingsbehoefte van de commissarissen betrokken.
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De middelen van Woningstichting Den Helder zijn uitsluitend in het belang van de
volkshuisvesting besteed. Activiteiten hebben uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve van de volkshuisvesting en de leefbaarheid, in overeenstemming met de statuten
van de stichting. De woongelegenheden liggen binnen het statutaire werkgebied.
Op het gebied van beleggen en verbintenissen zijn geen risicovolle posities ingenomen.
De Raad en zijn individuele leden verklaren integer en onafhankelijk te hebben gehandeld.

STICHTING HUURDERSBELANG
Stichting Huurdersbelang Den Helder (SHB) is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie die conform de overlegwet de belangen van de huurders van Woningstichting
Den Helder vertegenwoordigt. De huurders worden zoveel mogelijk bij het beleid van
Woningstichting betrokken. De wijze waarop is vastgelegd in het Huurdersreglement.
De huurders van Woningstichting wonen verspreid over acht wijken. Elke wijk kiest
om de vier jaar een eigen wijkcommissie. Deze wordt gevormd door vijf huurders die
hun belangen behartigen en de voor huurders belangrijke ontwikkelingen in de wijk
signaleren. De wijkcommissieleden moeten dus goed op de hoogte zijn van het wel
en wee in de wijk en contacten onderhouden met de huurders en met diverse wijkgerichte organisaties.
De wijkcommissies stellen met elkaar een Huurdersraad samen. De Huurdersraad, met
in totaal 15 leden, vormt het algemeen bestuur van SHB, heeft inspraak bij een groot
aantal beleidszaken en de bevoegdheid om over alle beleidsonderwerpen Woningstichting gevraagd en ongevraagd advies te geven. De Huurdersraad vergadert minimaal tweemaal per jaar met de directie van Woningstichting. Dan worden in ieder geval de begroting, de jaarrekening en het beredeneerd jaarverslag van Woningstichting
behandeld.
Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies:
Maandag
18 april
2016 19.00 uur

Vrijdag
Maandag

19 juni
2 november

2016
2016

9.30 uur
19.00 uur

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad:
Dinsdag
12 januari
2016 20.00 uur
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

21 maart
6 juni
22 augustus
24 oktober

2016
2016
2016
2016

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Installatie
nieuw verkozen
wijkcommissies
excursie
najaarsvergadering

(nieuwjaarsbijeenkomst)

(overleg RVC)

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van Woningstichting:
Maandag
11 april
2016 19.00 uur o.a. jaarverslag 2015
Woensdag
21 november
2016 19.00 uur o.a. begroting 2017

§4

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de SHB met de directie van Woningstichting:
Woensdag
20 januari
2016 16.00 uur
Dinsdag
22 maart
2016 16.00 uur
Woensdag
8 juni
2016 16.00 uur
Woensdag
24 augustus
2016 16.00 uur
Woensdag
26 oktober
2016 16.00 uur
De onderwerpen, aan de orde geweest in de vergaderingen, zijn ondermeer:
r8PPOMBTUFOPOEFS[PFLFOEJHJUBBMQBOFM
r4UPPLLPTUFO,BOBBMXFHFO)FJMJHIBSO
r8PPOFOFSHJF
r7FSLJF[JOHFO
r(FWFMSFOPWBUJF0VE%FO)FMEFS
r'JOBODJFFMPWFS[JDIU4)#
r)FSCFOPFNJOHMJE37$OBNFOT4)#
r#PEWBO8POJOHTUJDIUJOHBBOEFHFNFFOUF%FO)FMEFS
r&OFSHJFWFSCSVJLCPPTUFSTIBM"TTJTJ
r4UPPLLPTUFOCMPLWFSXBSNJOH
r7PDIUFOTDIJNNFMLMBDIUFOVJUXPPOPOEFS[PFL
r0WFSMBTU(1#MBOLNBOTUSBBU
r+BBSWFSTMBH8POJOHTUJDIUJOH
r7PPSTUFMKBBSMJKLTFIVVSWFSIPHJOH
r0WFSMBTUJO5VJOEPSQ0PTU
r,MBDIUFOUBWTMPPQóBUT.FJEPPSOTUSBBUFO+7FSGBJMMFXFH
r)PPHUFIVSFOTFOJPSFOXPOJOHFOOBBTU(SPFOF7FDIU
r#FOPFNJOHMFEFO)VVSEFSTSBBE
r#FOPFNJOHMFEFO%BHFMJKLT#FTUVVS %#  POEFSTUFVOFOE%#MJE
r4DIJMEFSXFSLDPNQMFY
r4USBUFHJTDIFCFMFJETWJTJF8POJOHTUJDIUJOH
r1MBBUTCFMPQOJFVXFWPPSEFVSFO+FSV[BMFN
r5BBLPNTDISJKWJOHIVJTNFFTUFST
r1MBBUTBOUFOOFNBTU0NSJOH#VJUFOWFME
r0WFSMBTUTUBOLWBOWFOUJMBUJF0NSJOH#VJUFOWFME
r)VVSCFMFJEFOOJFVXFQVOUFOUFMMJOH
r-FFGUJKECFTUFOEJHNBLFOWBOXPOJOHFO
r#F[FUUJOH%#XBBSJOUXFFMFEFOVJUÊÊOXJKL
r0QNFSLJOHFOUBWCFXPOFSTQBOFM
r8JK[JHJOHTUBUVUFO
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r8BUFSPWFSMBTU#VJUFOWFME
r4FOJPSFOXPOJOHFO#VJUFOWFME HSBTPQEBLFOCMBEFSFO
r8BSNUFXFUFOUBSJFWFO
r4USFFGIVSFOFOTUSFFGIVVSQFSDFOUBHFT
r4MFDIUFTUBBU.BVSJUTTDIPPM
r#FHSPUJOH
r#FWFJMJHJOHXPOJOHFO
r;JFOTXJK[F+VSJEJTDIFTQMJUTJOH8POJOHTUJDIUJOH
r1SFTUBUJFBGTQSBLFONFUHFNFFOUF%FO)FMEFSFOHFNFFOUF4DIBHFO
r7JTJUBUJF8POJOHTUJDIUJOH
r#FSFJLCBBSIFJEDBMMDFOUSVN
Onderwerpen binnen gekomen via de website:
r7FSOJFVXFOLFVLFO)FU,PHHFTDIJQ
r0WFSMBTU,PHHFTDIJQ

Leden Stichting Huurdersbelang Den Helder.
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r0QFOTMBBOESBBN7PMLFSBLTUSBBU
r-FLLBHFNFUFSLBTU%PPS[XJO
r3FOPWBUJFEPVDIF'BCSJFLTHSBDIU
r8PPOFOFSHJF TBNFOXFSLJOH4)#
r;PFLFOXPPOSVJNUFJWNWFSLPPQXPOJOH
r8POJOH[PFLFOEFVJU4VSJOBNF
r)VVSWFSIPHJOH5JNPSMBBO
r4DIPPONBLFOHFNFFOTDIBQQFMJKLFSVJNUF(4DIFMUFTTUSBBU
r)VVSWFSIPHJOH"4DIVVSNBOTUSBBU
r0WFSMBTUWMJFHFO(1#MBOLNBOTUSBBU
r5VJOBGTDIFJEJOH+BTNJKOTUSBBU
r1MBBUTFOEPVDIFTUPFMUKF)FOESJL#BTLFXFH
r8BSNUFXFUFOUBSJFWFO
r7SBHFOUBWIVVSEFSTQBOFM
r,FV[FTUFFOLMFVSOJFVXFHFWFMT+BDPC#FFOTUSBBU
r#FWFJMJHJOHXPOJOHFO

§5

klanten
Als corporatie hebben wij primair een lokale taak: wij willen goede en betaalbare huisvesting bieden aan doelgroepen die daarin niet zelfstandig kunnen voorzien. De centrale thema’s zijn:
rCFUBBMCBBSIFJEFOCFSFJLCBBSIFJE
rIVJTWFTUJOHWBOTQFDJñFLFHSPFQFO
rMFFGCBBSIFJEFONBBUTDIBQQFMJKLFCFUSPLLFOIFJE
rPOUXJLLFMJOHWBOEFPNWBOHWBOPO[FWPPSSBBE OJFVXCPVX BBOLPPQ MJCFSBMJTBUJF 
sloop, verkoop);
rLXBMJUFJUFOEVVS[BBNIFJE
Deze thema’s staan centraal in het bod dat wij aan de gemeente Den Helder en de
gemeente Schagen doen, als voorbereiding op de te maken prestatieafspraken. Langs
deze thema’s doen wij ook verslag van onze
volkshuisvestelijke activiteiten in 2016. In hoofdstuk 5 staan de klanten centraal en berichten wij over de betaalbaarheid, bereikbaarheid en huisvesting specifieke groepen.
In hoofdstuk 6 beschrijven wij de leefbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid. En
in hoofdstuk 7 gaan wij in op de ontwikkeling van onze voorraad en op de kwaliteit en
duurzaamheid van de woningen.

PARAGRAAF 1
BETAALBAARHEID EN BEREIKBAARHEID VAN ONZE WONINGVOORRAAD
Per 1 januari 2016 wijzen wij passend toe. Passend toewijzen voorkomt dat huurders
met een smalle beurs te hoge woonlasten krijgen. Maar het maakt de keus voor deze
huurders wel beperkter. Daarom krijgen woningzoekenden met een hoger inkomen
niet langer toegang tot de goedkope woningen en nog slechts beperkt toegang tot
betaalbare woningen. Maximaal 20% goedkoopscheef toewijzen was in 2016 toegestaan. Wij bleven ruim binnen deze marge.
Om voldoende woningzoekenden en ook het sterk toenemende aantal vergunninghouders passend te kunnen huisvesten besloot de directie al in 2015 om de sloopopgave te temporiseren. Op beperkte schaal verlaagden we ook streefhuren.
Eind 2016 had tachtig procent van onze woningen een huur tot de laagste aftoppingsgrens (€ 586,68). Dit zijn de woningen waar één- en tweepersoonshuishoudens met
lage inkomens in aanmerking komen voor huurtoeslag.
In totaal had negentig procent van onze woningen een huur tot de hoogste aftoppingsgrens. Hier zijn de woningen waar grote huishoudens (3 of meer personen) in
aanmerking komen voor huurtoeslag in meegeteld.
De jaarlijkse huurverhoging voor de gereguleerde voorraad bleef in het verslagjaar be-

perkt tot 1,1% en het abonnementsgeld voor Abonnee Onderhoud verhoogden we
niet. De woonkosten voor onze huurders houden we hiermee zo laag mogelijk.

ONZE REGULIERE VERHUUR- EN VERKOOPACTIVITEITEN IN CIJFERS:
Woningzoekenden:
2016
2015 2014
gem. aantal ingeschreven woningzoekenden
15.218* 2.182 2.194
HFNBBOUBMJOHFTDISFWFO XPOJOH[PFLFOEFO    
gem. aantal ingeschr. woningzoekenden tot 25 jr. 2.741* 432
416

2013
1.991

384

Woningverhuur:
aantal voor verhuur leeg gekomen woningen
totaal aantal toegewezen woningen
BBOUBMBBO FSTUPFHFXF[FOXPOJOHFO
aantal aan 18 t/m 25 jarigen toegewezen woningen
gem. aantal bonnen per aangeboden woning
gem. acceptatiegraad
totaal aantal ‘direct te huur’ woningen
mutatiegraad (%)
percentage leegstand door geen kandidaat
percentage scheef toegewezen woningen
gem. aantal punten van nieuwe huurders

2016
581
776

240
64
3,9
47
6,1
0,32
0,7
2.523*

2015
583
670

207
38
2,2
62
5,9
0,30
4,7
1.587

2014
511
642

156
27
1,9
40
5,3
0,31
7,6
1.468

2013
592
784

172
28
2,1
88
5,2
0,24
7,4
1.316

Huurniveau:
jaarlijkse huurverhoging (%)
gemiddelde huur woning Woningstichting (in €)
gem. huur Woningst. als percentage van max. huur
gem. huur landelijk als perc. van maximale huur
aantal huurbezwaren

2016
1,1
493
68
1

2015
2,3
487
67
72
4

2014
3,8
470
63
70
16

2013
2,9
445
62
68
17

* betreft gegevens op basis van onze deelname aan Woonmatch. Sinds juli 2015 nemen wij deel aan een regionale portal en voegden de deelnemende corporaties hun
woningzoekendenbestanden samen
Volgens de gemeente telt Den Helder 6.230 huurders die van huurtoeslag afhankelijk
zijn. Onze sociale voorraad is ruim voldoende groot voor deze doelgroep. Maar betaalbaarheid van de huren blijft een punt van aandacht. Bij het vaststellen van nieuwe
streefhuren (na de wijziging van het woningwaarderingsstelsel per oktober 2015) hielden we er expliciet rekening dat onze huren blijven passen bij de bescheiden Helderse
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inkomensniveau. Per 1 juli 2016, dus direct na de jaarlijkse huurverhoging van 1,1%,
bedroeg de gemiddelde huur van onze sociale woningen €493. Dat is 68% van de huur
die wij maximaal mogen vragen. Landelijk vragen sociale verhuurders 72% van de
maximale huur.
Sinds 1 juli 2015 bieden wij onze woningen aan via een regionale portal: Woonmatch.
Samen met de corporaties Wooncompagnie en Woningbouwvereniging Anna Paulowna en vanaf 2016 ook woningbouwvereniging Beter Wonen uit Hippolytushoef,
plaatsen wij vakante woningen op deze portal. Dit systeem biedt woningzoekenden in
de Noordkop een ruim en overzichtelijk woningaanbod. De website speelt een steeds
belangrijker rol in de dienstverlening naar onze huurders. Via de website bieden we
de huurders informatie en onderhouden contact met hen. In het verslagjaar lieten wij
onze website responsive maken, zodat deze ook via de mobiele telefoon, iPad e.d. benaderd kan worden. In 2016 bereidden wij een aanpassing aan het klantportaal voor:
ons doel is om het makkelijker en aantrekkelijker voor onze klanten te maken om zaken
zoals onderhoudsklachten via het web met ons te regelen. In 2017 zal deze aanpassing
worden doorgevoerd.
Wanneer meer zaken digitaal geregeld worden betekent dat ook dat wij expliciet moeten waken over de privacy gevoelige gegevens van klanten. De per 1 januari 2016 aan-

gescherpte privacywetgeving schrijft dat ook voor. Wij hebben in verband hiermee een
medewerker benoemd tot privacy compliance officer. Om de privacy van de klantgegevens te waarborgen stemmen wij onze processen af op deze wet. Wij delen ons privacystatement via onze website met onze klanten. De aanbevelingen die onze accountant BDO op het gebied van privacybescherming deed zijn alle door ons opgevolgd.

PARAGRAAF 2
HUISVESTING VAN SPECIFIEKE DOELGROEPEN
Zorgbehoevenden
Door wijzigingen in de financiering van de zorg moeten zorgbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig (extramuraal) blijven wonen. De gemeente en zorginstellingen faciliteren hen daarbij. Woningstichting realiseert in samenspraak met de zorginstellingen
nieuwe intra- en extramurale woningen. De extramurale woningen bouwen
we zo veel mogelijk geclusterd en in de nabijheid van de locaties waar men zware zorg
verleent. In het verslagjaar leverden we aan de Vechtstraat, naast woon-/zorgcentrum
‘de Groene Vecht’, 21 levensloopbestendige huurwoningen op. Ze zijn bestemd voor
mensen met een zorgvraag en worden door zorggroep Tellus toegewezen.
Op de hoek Kanaalweg/Weststraat, tegenover Willemsoord, zijn in het verslagjaar 27
nultreden woningen voor cliënten van Stichting Vrijwaard gerealiseerd. De oplevering
vond december 2016 plaats. De toewijzing van de appartementen is in handen van
Stichting Vrijwaard.
Ook voor cliënten van Stichting Vrijwaard startte in het verslagjaar de bouw van Het
Landhuis aan de Scheldestraat, in het nieuw aan te leggen Kreekpark in de wijk nieuw
Den Helder. De hier te realiseren 27 zorgclusterwoningen zullen in 2017 gereed zijn en
door Stichting Vrijwaard worden toegewezen.
In zorgcentrum de Golfstroom realiseren we een nieuw gezondheidscentrum dat in
plaats komt van het huidige, gedateerde gezondheidscentrum (onderdeel van de flats
Heiligharn/Baljuwstraat). Dit zal in 2017 worden opgeleverd.
In het gebouw aan het Bernhardplein, in de ruimte die leeg kwam nadat de bibliotheek
begin 2016 naar haar nieuwe onderkomen verhuisde, realiseerden we een gezondheidscentrum waar ook een aantal zorgpartijen hun kantoorvestiging kregen. Hier zitten onder meer Stichting Vrijwaard, de GGD en Stichting Mee&de Wering.

Opening van de brug Vechtstraat.
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Samen met Stichting Omring bereidden we in het verslagjaar de realisatie van het
woon-zorgcomplex “De Brink” in Julianadorp Oost voor. Hier komen 33 appartemen-
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ten, in combinatie met 24-uurs oproepbare zorg aan huis, bestemd voor cliënten met
een verblijfsindicatie. De bouw start naar verwachting in het laatste kwartaal 2017. Het
ontwerp houdt rekening met eventueel toekomstig gebruik als reguliere woning.
In het verslagjaar financierde Woningstichting het grootste deel van de realisatie van
kamers voor begeleid kamerwonen, op de bovenverdieping van het pand van DnoDoen. Op de benedenverdieping realiseerde DnoDoen nachtopvang voor passanten.
We blijven er samen met de zorgaanbieders naar streven te komen tot een afgewogen
zorg–woningaanbod. Concurrentie tussen de zorgaanbieders mag niet leiden tot een
overmatig woningaanbod.
Studenten/jongeren
Voor een vergrijzende gemeente als Den Helder is aandacht voor de huisvesting van
jongeren van levensbelang. Eerder al selecteerden wij een aantal complexen waar we
woningen verhuren met jongerencontracten: jongeren tot 23 jaar krijgen er tot hun
23e verjaardag korting op de huur zodat ze in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Omdat we vooral waarde hechten aan de komst van kansrijke jongeren bieden
we in het gebouw Prinses Margriet ruimte aan 47 studenten en ROC-leerlingen. Een beheerderspaar zorgt er voor dat de bewoners zich aan de regels houden. Voor studenten
van het Maritiem onderwijs stellen wij kamergewijze huisvesting beschikbaar. In het
verslagjaar startten we met de ontwikkeling van De Hofdame, onderdeel van halter
Sluisdijk, in het stadshart. Daar worden onder meer vijf studio’s voor studenten van de
Marine gerealiseerd. Deze worden in 2017 opgeleverd.
Dat jongeren bij Woningstichting prominent aandacht krijgen blijkt ook uit de toewijzing
van woningen: in het verslagjaar werd de helft van de vrijkomende woningen verhuurd
aan een huurder van 30 jaar of jonger. In 2015 was dat nog 48% en in 2014 was dat 41%.
Huurders met bijzonder gedrag
Mensen met een abnormaal woon- of betalingsgedrag behoeven begeleiding. Over
de huisvesting van deze mensen hebben we regelmatig overleg met instellingen als
DnoDoen, GGD, GGZ en het Leger des Heils.
Maar ook wanneer cliënten van begeleidingbiedende instellingen zelfstandig wonen
blijft begeleiding noodzakelijk. Onze sociaalwijkmeesters en de medewerkers van de
afdeling incasso ervaren echter dagelijks dat de begeleiding van zelfstandig wonende
cliënten tekort schiet. Het aantal beschikbare uren begeleiding blijkt volstrekt onvoldoende. Onze sociaalwijkmeesters moesten zich ook in het verslagjaar weer tot het uiterste inspannen om de overlast aan omwonenden zo veel mogelijk binnen de perken
te houden. In december heeft hierover een gesprek met de burgemeester plaats gevonden. Wij streven er naar in 2017 met de gemeente tot concrete afspraken te komen,

die leiden tot structurele oplossingen voor dit probleem. Psychische en verstandelijke
problemen blijken vaak samen te gaan met problemen van financiële aard. Hoewel
het aantal uitgezette huurders in het verslagjaar gelukkig beperkt bleef tot zes, had
onze afdeling incasso haar handen vol aan huurders met huurachterstand. Om ook
voor dat probleem een structurele oplossing te vinden, bereidden we in het verslagjaar
een convenant met de gemeente voor. Dat convenant, vooral bedoeld voor in problemen verkerende huurders met een sociale uitkering, wordt in 2017 door gemeente en
Woningstichting ondertekend.
Urgenten, waaronder Vergunninghouders
Soms verkeren mensen buiten hun schuld om in een situatie waarbij een woning nodig
is om hun situatie te stabiliseren. Voor woningzoekenden die met spoed een woning
nodig hebben en deze niet tijdig via de reguliere weg kunnen krijgen is er een door
de gemeente, in overleg met de corporaties opgestelde urgentieregeling. Deze geeft
aan welke groepen woningzoekenden aanspraak kunnen maken op urgentie en onder welke voorwaarden. Statushouders vormen één van de groepen. Het aantal in Den
Helder te huisvesten statushouders steeg in het verslagjaar tot 144. Conform daarover
met de gemeente gemaakte afspraken huisvest Woningstichting daarvan 80%. Omdat
wij in 2015 al voorsorteerden op deze taak door een flink aantal woningen, bestemd
voor sloop, weer voor bewoning geschikt te maken verliep de huisvesting van deze
doelgroep uiteindelijk zonder noemenswaardige problemen.
Laatste kans
Voormalige huurders die vanwege woongerelateerde schulden of overlastgevend
gedrag geen recht meer hebben op een zelfstandig huurcontract komen onder voorwaarden toch nog in aanmerking voor een huurwoning mits hun woongerelateerde
huurschuld niet hoger is dan €5.000. Deze voorwaarde, in 2015 met de gemeente en
GGD overeengekomen, betekent een versoepeling ten opzichte van voorgaande jaren,
en werd in 2016 onderdeel van de met de gemeente Den Helder gemaakte prestatieafspraken. Toch leidde deze versoepeling er niet toe dat van deze mogelijkheid gebruik
werd gemaakt. Begeleidende instellingen wensen geen huurcontract ten behoeve van
hun cliënt met ons aan te gaan.
Bijzondere toewijzingen:
Laatste-kans-cliënten
Urgenten
I.v.m. zorg/begeleiding
Blijf-van-m’n-lijf cliënten
Vergunninghouders

2016
0
2
10
6
89

2015
11
8
6
81

2014
0
11
10
7
74

2013
0
36
6
11
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leefbaarheid en
maatschappelijke betrokkenheid
PARAGRAAF 1
LEEFBAARHEID
In sommige buurten waar onze woningen staan leven mensen met verschillende
culturele achtergronden en met verschillende niveaus van zelfredzaamheid naast en
met elkaar. Dat leidt soms tot spanningen. Onze medewerkers hebben de opgave het
‘samen wonen in de wijk’ in goede banen te leiden. Daarbij werken we samen met
partijen als Actief talent, Stichting DNO, GGZ, GGD, Brijder, schuldhulpverlening, Buurtcollectief, Veiligheidshuis, Inwerking en Stichting Present. Andere sociaal duurzame
activiteiten werden vanuit voorgaande jaren gecontinueerd: Blij Schulden Vrij, het
schooltuinproject, de toezichthoudersprojecten en deelname aan Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Toegelaten Instellingen mogen leefbaarheid alleen financieel ondersteunen wanneer
er sprake is van een directe volkshuisvestelijke relatie. Om daaraan te kunnen voldoen
was Woningstichting in 2016 terughoudend met uitgaven. In een leefbare woonomgeving behoudt ons bezit meer waarde. Daarom betreuren wij het wel dat de overheid
ons steeds minder activiteiten op het gebied van leefbaarheid toestaat. In totaal bedroegen onze uitgaven aan leefbaarheid in 2016 €183.000. Deze waren in 2016 voornamelijk gericht op het handhaven van een goed leef- en winkelklimaat in de binnenstad,
waar onze bouwprojecten voor veel overlast zorgen.
Een specificatie van leefbaarheidsuitgaven in 2016:
Inrichting Falgatuinen Nieuw Den Helder
€102.045
Overige uitgaven inrichting Nieuw Den Helder
€ 1.427
Kunstprojecten in de binnenstad
€ 28.230
Uitkoop parkeergarage binnenstad
€ 33.275
Inrichting overige binnenstad
€ 5.475
Aanpassing MFC Julianadorp
€ 1.500
Aanpassing MFC Nieuw Den Helder
€ 11.500
Daarnaast werken we samen met de gemeente Den Helder in het Convenant Wijkaanpak Plus. Via dit convenant ondersteunde Woningstichting in het verslagjaar allerlei
activiteiten die er aan bijdragen dat de inwoners van Den Helder zich thuis voelen in
hun omgeving. Bij dit convenant dragen de gemeente Den Helder en Woningstichting
in gelijke delen bij aan diverse projecten. In het verslagjaar bedroeg de bijdrage van
Woningstichting aan het convenant € 254 duizend.
Een specificatie van deze leefbaarheidsuitgaven uit Convenant Wijkaanpak Plus is:
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In 2016 gerealiseerde projecten:
r.'"+VMJBOBEPSQ
r"TUFSTUSBBUBGSBTUFSJOHWPPSUVJOFO
r)FMEFSTHSPFOJO)FMEFSTF7BMMFJ
r4QFFMUVJO%F#FVL
r%SBBJNPMFO7BOEFS)BNTUSBBU
r3VOTUSBBU BDIUFS[JKEFXPOJOHFO
r0OUNPFUJOHTQMFLLFO#PBUFY
rJOSJDIUJOH3PUPOEF%VJOSPPTTUSBBU
r#MPFNFOCBLLFO7JTCVVSU
r*OEJTDIFCVVSU PQXBBSEFSJOH#BMJTUSBBU
r%PPS[XJO TQFFMUFSSFJO
r)POEFOQPFQCPSEKFT
r4QFFMUPFTUFMAU,SBBJFOOFTU
r4QFFMQMFL7MFUXFH
r%TPCBOLKFTFOIFLLFO
r'POUFJO$FOUSVNQMBO
r)FLXFSL,BOBBMXFH
r4QFFMQMFL%FOOFOTUSBBU
Totaal:

in Euro’s
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
€254.893

Sociaal beheer in cijfers:
Klachten, overlast, uitzettingen, huismeester 2016
zaken betreffende Woningstichting,afgehandeld
door Geschillenadviescommissie
1
aantal meldingen overlast
432*
aantal uitzettingen op grond van overlast
0
aantal bij huurders gevonden wietplantages 5
rapportcijfer huismeester
7,8
Betalingsproblematiek:
aantal huisbezoeken i.v.m. betalingsproblemen 806
aantal woningontruimingen i.v.m. huurachterstand 6
aantal gevoerde intakegesprekken
5
huurachterstand in perc. van huursom
1,2

2015

2014

2013

1
1.080
0
4
8,2

2
1.194
0
5
8,4

1
802
0
4
8,7

782
19
2
1,6

1175
15
12
1,6

1030
11
0
1,4

*a.g.v. onvolledige bezetting sociaal wijkmeesters
Onze huurders waarderen de diensten van de huismeesters altijd erg hoog. We zetten huismeesters in op complexen waar veel senioren wonen en op sociaal zwakkere
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complexen. Eveneens ter bevordering van de leefbaarheid bezit Woningstichting een
tweetal Multifunctionele Centra. Één in de wijk Nieuw Den Helder en één in Julianadorp. De activiteiten die vanuit deze MFC’s worden ondernomen dragen breed bij
aan het welzijn en de leefbaarheid van de betreffende wijken. Bovendien draagt het
MFC ’t Wijkhuis (Nieuw Den Helder) bij aan de activering van cliënten van Esdégée
Reigersdaal sinds een aantal van hen een taak heeft bij de bar van dit MFC.

PARAGRAAF 2
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
Door ruimten te verhuren of in gebruik te geven aan maatschappelijke organisaties on-

dersteunen we indirect hun werk. Via deze verhuur steunen wij bijvoorbeeld Stichting
Present, het Internationaal vrouwencentrum en jongerenorganisatie Dream 2 Work die
jongeren, opleiding en werk matcht.
In het bijzonder steunen wij jongeren en onderwijs. Onze algemeen directeur was ook
in het verslagjaar weer betrokken bij het Community College dat leerlingen tussen 12
en 18 jaar in contact brengt met de maatschappij, en onze medewerker herstructurering begeleidde opnieuw studenten bij het opdoen van praktijkervaring, dit keer bij de
projecten ‘Huis Tijdverdrijf’ en ‘Halter Bellevue’.

Cliënten van ‘t WAD helpen in MFC ‘t Wijkhuis
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vastgoed
PARAGRAAF 1
ONTWIKKELING VAN DE OMVANG VAN ONZE WONINGVOORRAAD
Vanwege de komst van de nieuwe Woningwet en vanwege de voortgaande demografische ontwikkelingen schreven wij in 2016 een nieuwe Strategische Beleidsvisie
en pasten we onze portefeuillestrategie daarop aan. De strategieën zijn wijk- en vervolgens complexgericht. Deze strategieën vormen weer de basis voor de technische
meerjarenplanning. De portefeuillestrategie toont onder meer het belang aan van een
hoge mate van flexibiliteit. Alleen door zo veel mogelijk flexibel in te blijven spelen
op de veelzijdige en steeds veranderende markt, kunnen wij onze doelgroepen goed
bedienen. De ontwikkeling van de markt laat zien dat vraag en aanbod bij ongewijzigd
beleid, niet op elkaar aansluiten. De vraag naar goedkope en betaalbare eengezinswoningen is groter dan het aanbod. Het omgekeerde geldt voor goedkope portiekflats.
Door bouw-, verkoop- en prijs- en sloopbeleid sturen we hierin. We halen de minst
gewilde woningen uit de markt en vervangen deze deels door meer gewilde woningen op gewilde locaties. In de wijk Nieuw Den Helder slopen we meer woningen dan
we terugbouwen (verdunning), terwijl we het wonen in het stadshart stimuleren. Ons
bezit krimpt, maar vernieuwt dus ook. Zo anticiperen wij op de dreigende afname
van het aantal huishoudens en de sterke vergrijzing van Den Helder. De woningen die
wij nieuw bouwen moeten volgens onze visie qua type en locatie zo veel mogelijk levensloopbestendig dan wel aantrekkelijk voor jongeren zijn. In het verslagjaar nam
Woningstichting een sloopbesluit voor appartementenblok (42 woningen) aan de J.
Verfailleweg.
Begin 2016 bezaten wij 10.100 woningen. Eind 2016 waren dat 10.012 woningen.
Eind 2020 verwachten wij nog 9.678 woningen te bezitten.

Aantal sociale huurwoningen
Aantal vrije sector huurwoningen
Aantal onzelfstandige wooneenheden

2015
9.445
204
451

Totaal aantal wooneenheden:
10.100
Aantal overige verhuurbare eenheden (vhe) 1.219
Aantal verkochte huurwoningen
65

2016
9.364
192
456

2020
9.026
211
441

10.012
1.225
67

9.678
1.200
60

De afname van het aantal woningen is een reactie op de bevolkingskrimp in Den Helder in combinatie met een (te) ruime hoeveelheid sociale woningen. Het afgelopen
jaar verkochten wij 67 woningen en sloopten we 72 goedkope portiekappartementen.
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We bereidden de sloop van nog eens 30 portiekappartementen voor en namen een
sloopbesluit voor nog eens 42 portiekappartementen.
We leverden 5 koop- en 55 huurwoningen op en namen 79 woningen in aanbouw.
We kochten 11 woningen en vier commerciële ruimten om strategische reden aan in
het stadshart. Om de verkoop te stimuleren organiseerden we in het verslagjaar opnieuw een kopersmarkt. Potentiële kopers konden daar kennis nemen van ons aanbod
koopwoningen en desgewenst objectieve informatie over hypotheken, notaris- en
makelaarsdiensten etc. krijgen. Evenals in voorgaande jaren boden we via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kopers de mogelijkheid gebruik te maken van een
starterslening. Een extra, tijdelijke hypotheek tegen gunstige voorwaarden, waar 8 kopers in het verslagjaar gebruik van maakten. Gemiddeld leenden zij €31 duizend.
Woningverkoop:
aantal aan zittende huurders
aangeboden woningen
aan zittende huurder verkochte woningen
op de vrije markt verkochte woningen
totaal aantal verkochte huurwoningen
(koopcontract)
aantal verkochte nieuwbouwwoningen
aantal startersleningen

2016

2015

2014

2013

33
17
50
67

122
20
45
65

171
32
40
72

882
24
42
66

4
8

5
8

11
13

14
0

In het verslagjaar werden de volgende woningen opgeleverd:
Molenplein fase 3 (stadshart):
27 zorgwoningen (huur)
Vechtstraat (Nieuw Den Helder):
21 woningen (huur)
Panden Middenweg 151-155
3 woningen (huur)
Zuidstraat/Keizersgracht
4 woningen (huur)
De volgende woningen waren in het verslagjaar in aanbouw of in aanbouw genomen:
Zuidstraat 13 (stadshart):
7 woningen (huur)
Zoetelief (stadshart):
7 woningen (huur)
De Zusters (stadshart):
20 woningen (huur en koop)
Het Landhuis:
27 zorgwoningen (huur)

PARAGRAAF 2
KWALITEIT EN DUURZAAMHEID
Ons bezit verkeert kwalitatief in goede tot zeer goede staat. Wij besteden jaarlijks
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ruim twintig miljoen euro aan dagelijks en planmatig onderhoud. Een deel van ons
onderhoudsbudget besteden we aan energiebesparende maatregelen zoals het aanbrengen van isolatie. Dit is gunstig voor het milieu en voor de woonlasten van onze
huurders. Daarnaast bieden wij onze huurders aan PV-panelen van Zon Den Helder
te plaatsen, waarmee zij zelf energie kunnen opwekken. Bij mutatie worden deze
panelen standaard aangebracht. Aedes en de overheid spraken af dat het corporatiebezit eind 2020 gemiddeld energie-index 1,25 zal hebben. Inmiddels is deze ambitie
teruggebracht tot een meer reële waarde van 1,40. Met de door ons in de toekomst
nog te treffen energetische maatregelen verwachten wij (conform de huidige rekenmethodiek) in 2020 energie-index 1,40 te halen en ligt het in de verwachting dat
we daarmee kunnen voldoen aan de tussen Aedes en de overheid overeengekomen
energie-index.
Onze gemiddelde energie-index is nu nog 1,56. Dat komt overeen met het oude label
C. Het meeste qua bouwjaar vergelijkbare bezit van andere corporaties heeft een (veel)
minder gunstige energie-index. Onder alle corporaties is de gemiddelde energie-index 1,85. Toch zal het behalen van de geambieerde energie-index van 1,40 ons grote
inspanningen kosten. Ons bezit is al een aantal jaren geleden op diverse onderdelen
geïsoleerd. Volgens de toen geldende normen. Het zou kapitaalvernietiging zijn om de
toen aangebrachte voorzieningen te vervangen door de modernste oplossingen. We
hebben dus te maken met de wet van de remmende voorsprong. Echter, door verdere
uitbreiding van het aantal woningen met pv-panelen verwachten we een energie-index van 1,49 te bereiken. Dit, samen met een aantal andere maatregelen, waaronder
aanbrengen van optimale dakisolatie bij een paar honderd van onze woningen, zal ons
eind 2020 naar verwachting een energie-index van 1,40 opleveren.
Behalve onze energie-index wordt ook onze kwaliteit van onze dienstverlening hoog
gewaardeerd. Dit toont onze A-score volgens de Aedes benchmark 2016 aan. Ons gewogen gemiddeld rapportcijfer is 7,6 (landelijk is dit 7,4). Wij weten dit goede resultaat
te leveren terwijl onze jaarlijkse bedrijfslasten tot de laagste van het land behoren: €
678 aan bedrijfslasten per vhe (was in 2015 €753 en in 2014 €805). Het landelijk gemiddelde voor 2016 is €853. Onze bedrijfslasten scoren eveneens een A. Met deze AA score
behoren we tot de koplopers in corporatieland.
Het rapportcijfer voor de dienstverlening uit de Aedes Benchmark komt op hoofdlijnen
overeen met de resultaten van intern uitgevoerd kwaliteitsonderzoek. Naar aanleiding
van de uitkomst van het benchmark onderzoek in 2015 wijzigden wij ons beleid op een
aantal punten: we benutten de contactmomenten met onze nieuwe huurders door
hen nog beter van goede informatie te voorzien. Zo overhandigen we de sleutel aan

een nieuwe huurder ín de woning zelf. De nieuwe huurder krijgt daarbij uitleg over
de bediening van de installaties, eventuele kleine reparaties worden ter plekke uitgevoerd of er wordt een afspraak voor gemaakt. Het onderzoek maakt duidelijk dat ook
verwachtingen van onze toekomstige huurders een grote rol spelen bij de waardering
van hun te betrekken woning. Een goede communicatie over wat huurders wel en wat
ze niet van Woningstichting kunnen verwachten is daarom cruciaal. In het verslagjaar
besteedden we hier aandacht aan via het Woonmagazine, het blad dat wij driemaal
jaarlijks huis-aan-huis verspreiden.
Rapportcijfers uit interne enquêtes:
2016
voor woning, door vertrekkers
7,5
voor woonomgeving, door vertrekkers
7,0
mutatieonderhoud binnenzijde woning
7,3
mutatieonderhoud buitenzijde woning
7,4
schoonmaak
7,2
tuinonderhoud
7,7
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
n.v.t.
planmatig onderhoud
7,8
verkoop woningen
8,0
afhandeling overlast
7,9
schilderwerk, diverse complexen
7,8
dienstverlening woning betrekken
7,7
dienstverlening woning verlaten
7,8
ondersteuning bij verhuizing i.v.m. herstructurering

2015
7,4
7,1
7,2
7,4
7,2
7,7
8,2
7,5
7,9
7,1
7,6
7,6
7,8

2014
7,5
7,1
7,5
7,5
7,4
7,0
8,4
7,7
7,4
7,4
7,6
7,5
7,9
n.v.t.

2013
7,6
7,2
7,2
7,0
7,2
7,1
7,8
8,3
7,5
7,0
7,7
7,6
7,8
8,5

De scores van ons eigen onderzoek laten zien dat wij op alle onderdelen ‘ruim voldoende’ tot ‘goed’ scoren. Dit werd onafhankelijk bevestigd door het Aedes benchmark
onderzoek (7,6 voor onze dienstverlening) en tijdens het visitatieproces, waar de verschillende belanghouders ons waardeerden met tussen de 7,0 en 7,5.
Onze dienstverlening op basis van de op 1 januari 2014 in werking getreden Warmtewet liet in 2015 nog te wensen over. Het lukte toen niet in alle complexen om de
energiekosten tijdig met onze klanten af te rekenen. In 2016 zijn er grote verbeterslagen doorgevoerd: op vrijwel alle installaties plaatsten we centrale gigajoulemeters,
we optimaliseerden de regelinstallaties zodat de energie zo efficiënt mogelijk wordt
gebruikt, we sloten nieuwe, voordeliger contracten af met de energieleverancier en
het lukte ook om vrijwel alle afrekeningen tijdig naar onze klanten te verzenden. In het
verslag jaar vervingen we ook een aantal grote installaties voor nieuwe, energiezuinigere installaties. In 2017 staat nog een aantal te vervangen installaties gepland.
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PARAGRAAF 3
HERSTRUCTURERING EN REVITALISERING
Onze primaire taak is het huisvesten van de doelgroepen. Daarnaast vinden wij het
van belang dat de wijken in fysiek en sociaal opzicht adequaat functioneren. Dit garandeert behoud van de waarde van ons bezit en biedt kansen aan onze huurders. De focus ligt op revitalisering van het stadshart en op de afronding van de herstructurering
van Nieuw Den Helder. Ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur
West 8 begeleidt in opdracht van de gemeente Den Helder voor Zeestad de herstructurering van het stadshart. In opdracht van Woningstichting begeleidt West 8 de herstructurering van Nieuw Den Helder. De rol van West 8 is de diverse plannen tot een
eenheid te smeden, passend in de door hen te bewaken visie.
Revitalisering stadshart
In het kader van de revitalisering van het stadshart, het aantrekkelijk maken van de binnenstad, worden er in samenwerking met andere partijen, waaronder de gemeente en
Zeestad, onder meer nieuwe woningen gebouwd, horeca verplaatst, winkels gesaneerd
en strategisch geconcentreerd. Het gemeentelijk ambitiedocument en het uitwerkingsplan van Zeestad zijn daarbij leidend. Omdat de kosten voor de baten uitgaan accepteert
Woningstichting onrendabele toppen in het stadshart. Het stadshart telt nu nog veel
lege winkelpanden. Dit komt de sfeer niet ten goede. Het is duidelijk dat de winkels in
het stadshart het zwaar hebben. Woningstichting voelt zich sterk bij deze problematiek
betrokken en doet er in samenwerking met andere betrokken partijen alles aan om de
winkels in het stadshart overlevingskansen te bieden. Bedoeling is de winkels van het
stadshart zo veel mogelijk te concentreren in een halter, waarvan Sluisdijk (De Hofdame
en Kop Beatrixstraat) het ene en de locatie Bellevue (de voormalige schouwburglocatie) het andere uiteinde vormt, met daar tussen in de Keizerstraat. De bouw van halter
Sluisdijk start in 2017. Alle winkelruimten hier zijn inmiddels verhuurd. De Beatrixstraat
krijgt meer kleur van De Hofdame, maar ook van gebouw Zoetelief (winkels met huurwoningen er boven, oplevering in 2017), gebouw De Kamerheer (commerciële ruimte in
de plint en 17 huurappartementen daar boven op locatie Kanonnenplein) en van de al
eerder gerealiseerde nieuw- en verbouwprojecten (Kop Beatrixstraat).
In het verslagjaar werd duidelijk dat halter Bellevue meer bescheiden zal worden ontwikkeld dan aanvankelijk de bedoeling was. Er komt geen supermarkt. Er komen alleen
winkels aan de Spoorstraatzijde. De realisatie van Bellevue start in 2017. Tegelijk moeten de Koningstraat en het oostelijke deel van de Spoorstraat verkleuren van (nacht)
horeca respectievelijk winkels naar wonen. De gemeente bracht daartoe een zienswijze uit en Woningstichting kocht strategisch diverse panden aan.
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Nu Vomar besloot niet naar halter Bellevue te verhuizen, maar het pand op de huidige
locatie te verbeteren, neemt West 8 op zich om in overleg met de Vomar de achterkant
van de vestiging mooi op het te realiseren Anton Pieckplein -waar 12 appartementen
en een horecaplein zijn gepland- te laten aansluiten. Woningstichting is in gesprek
met Amvest, eigenaar van 25 woningen boven de Vomar, over toevoeging van deze
woningen aan de sociale woningvoorraad van Woningstichting.
Om te voorkomen dat diverse partijen met goede bedoelingen activiteiten ondernemen maar daarbij langs elkaar heen werken, stelde de gemeente in het verslagjaar een
citymanager aan. Deze heeft tot taak de diverse bij het stadshart betrokken partijen
tot elkaar te brengen en zaken te coördineren en te regelen. Winkeldeskundige professor Molenaar ondersteunt de citymanager. Woningstichting is een grote investeerder in het stadshart en heeft dus groot belang bij een gecoördineerd verloop van alle
activiteiten. Naast de citymanager ging in het verslagjaar ook een door gemeente en
Woningstichting aangestelde vastgoedmanager aan de slag. Zijn opdracht is om de
winkelleegstand zo snel mogelijk terug te dringen, onder meer door winkels buiten het
kernwinkelgebied te bewegen te verhuizen richting het kernwinkelgebied.
Met de opening van de nieuwe Bibliotheek in School 7 kreeg het stadshart er een
enorme aanwinst bij. Op 21 mei vierde de hele stad de opening met een groots en
zeer geslaagd straatfestival voor jong en oud. De vernieuwing van School 7 leidde tot
een nominatie voor de Arie Kepplerprijs 2016. Deze werd echter gewonnen door de
nieuwe schouwburg De Kampanje. De prijs bleef dus in Den Helder. En in 2017 werd
de Helderse Bibliotheek uitgeroepen tot beste bibliotheek van heel Nederland! Veel
Nieuwediepers weten inmiddels de bibliotheek (weer) te vinden en het ledental nam
weer toe.
Om het wonen aan de grachten weer aantrekkelijk maken realiseerden we vijf woningen in het project Melkfabriek. Deze werden in het verslagjaar alle vijf verkocht en
opgeleverd. Aan de Zuidstraat/Keizersgracht leverden we vier huurwoningen op en
startten we met de realisatie van zeven appartementen (Zuidstraat13). Aan de Weststraat (fase 3 Molenplein, onderdeel van het plan ‘Over het Wad’) leverden we in het
verslagjaar 27 woningen met zorg op.
Andere stadshartlocaties waar in het verslagjaar aan woningen werd gewerkt en die
in 2017 worden opgeleverd zijn Zoetelief (7 huurwoningen) en De Zusters (20 appartementen/eengezinswoningen, gelegen aan het Julianaplein en Polderweg). De
belangstelling voor De Zusters is groot, er zijn al diverse appartementen verkocht. Al
deze projecten dragen bij aan de terugkeer van het wonen in het stadshart. Om dit
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doel te bereiken werken Woningstichting, gemeente en Zeestad onder regie van de
gemeente nauw samen onder de noemer ‘Samen bouwen aan Den Helder’. Ook corporatie Woontij heeft toegezegd te zullen investeren in hun panden in het stadshart. Bij
het werken aan terugkeer van het wonen wordt met name ingezet op het behoud en
de komst van kansrijke jonge mensen. Voor het slagen van de plannen blijft draagvlak
van de Helderse bevolking cruciaal. De behoefte aan informatie over de plannen voor
het stadshart blijft groot. De projectwinkel speelt daar een belangrijke rol in. Regelmatig geeft Woningstichting of de gemeente in of vanuit de projectwinkel voorlichting
aan diverse groepen over het stadshart en aanverwante projecten. Genoemde partijen
zetten ook in op de ‘beleving van het stadshart’. De komst van een (wellicht educatief
en interactief ) kunstwerk op de dijk, een grote wens van de samenwerkende partijen,
zal de attractiviteit van het stadshart zeker verhogen, maar heeft nog een weg te gaan.
Wel kunnen bewoners en bezoekers nu al het Rob Scholtemuseum, gevestigd in het
voormalige postkantoor in de binnenstad, bezoeken. Woningstichting juicht het behoud van dit museum sterk toe. Het is van grote betekenis voor Den Helder. Des te
jammer is dat de zo door Woningstichting gewenste komst van het stadhuis naar de
binnenstad definitief een gepasseerd station is.
OVERZICHT INVESTERINGEN IN DE STAD BINNEN DE LINIE
Project:
Functie:
Gerealiseerd in 2016:
School 7
Panden Middenweg 151-155
Zuidstraat/Keizersgracht
Melkfabriek
Berhardplein
Molenplein fase 3
Realisatiefase:
Zoetelief
(vml. pand Vögele/3 Boekjes)
Zuidstraat 13
De Zusters
Hofdame
Planontwikkelingsfase:
De Kamerheer
(Kanonnenplein)

Investering
(x 1000.000):

bibliotheek
3 woningen
4 woningen
5 koopwoningen
bedrijfsruimten/zorg
27 woningen met zorg

€
€
€
€
€
€

8,9
0,4
0,7
1,9
3,9
5,5

bedr. ruim. en 7 woningen

€ 4,2

7 woningen
20 appartementen/woningen
winkels/18 woningen

€ 1,0
€ 6,1
€ 6,8

17 woningen en bedrijfsruimte

€ 5,7

Initiatieffase:
Herontwikkeling Koningstraat
Spuistraat (Anton Pieckplein)
Pr.Hendrikkwartier (vml. VBM)
Halter Bellevue
Parkzicht
Spoorstraat fase 2
Flamingo-locatie Beatrixstraat

van horeca/winkels naar wonen
12 woningen
8 woningen
winkels en 36 woningen
kantoren worden 10 woningen
13 woningen
3 woningen

€ 2,3
€ 2,7
€ 3,8
€21,0
€ 1,6
€ 2,5
€ 0,9

Pre-initiatieffase:
De Pijler
Aankoop diverse panden
Herontwikkeling Spoorstraat
Molenplein fase 2

ombouw school naar 10 woningen
van horeca/winkels naar wonen
van horeca/winkels naar wonen
37 woningen

€
€
€
€

0,9
7,0
6,0
7,1

Herstructurering Nieuw Den Helder
Sinds we eind 1998 de eerste flats in Nieuw Den Helder sloopten om een start te kunnen maken met de herstructurering van deze wijk, heeft het hart van de wijk een metamorfose ondergaan. Vanuit dat hart breidden we de herstructurering verder uit naar
de omliggende woonbuurten, om ook daar incourante woningen te slopen met het
doel er verdund terug te bouwen. Supervisor over alle activiteiten in de wijk Nieuw
Den Helder is eveneens het stedenbouwkundig bureau West 8.
De prioriteit ligt bij het gebied, omsloten door de Marsdiepstraat, Texelstroomlaan en
Scheldestraat. Daarvoor stelde de gemeente een bestemmingsplan vast waarin ook
zijn opgenomen de te handhaven ‘haakwoningen’ tussen de Eem- en Eendrachtstraat.
In het verslagjaar werd als pilot de tuinzijde van de ‘haakwoningen’ aan de Runstraat
verlengd en afgezoomd met nieuwe bergingen. De andere haakwoningen volgen in
2017. De flats aan de Mark- en Zoomstraat werden gesloopt. De grond voegden we
toe aan het wachtend landschap, een extensief park, Falgatuinen genoemd, waar de
wijkbewoners gezamenlijk tuinieren en elkaar in een groene omgeving kunnen ontmoeten. De in 2015 in de Falgatuinen aangebrachte watertappunten werden in het
verslagjaar met geld vanuit het convenant Wijkaanpak Plus door kunstenares Marjolijn
Guldemond geïntegreerd in een drietal kunstwerken. Ook buurtbewoners en leerlingen van de basisschool werkten hier ijverig aan mee. In het verslagjaar ontstond het
plan om de Falgatuinen beschikbaar te stellen voor de realisatie van tiny houses en
werden bijeenkomsten met belangstellenden voor tiny houses georganiseerd, welke
zeer goed werden bezocht. Streven is om de eerste tiny housebewoners -als onderdeel
van een kleinschalige Expo- in 2017 in de Falgatuinen te verwelkomen. De filosofie
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van Tiny House Nederland (duurzaam , eenvoudig, betaalbaar en daardoor vrij en blij
leven) is leidend bij dit project. In het verslagjaar won Woningstichting met dit plan een
aanmoedigingsprijs tijdens het congres Duurzaam Bouwen. Om het project te kunnen
realiseren vroeg de gemeente in februari 2017 bij het ministerie van Infrastructuur voor
deze locatie een experimentstatus aan.
In een deel van de flats aan de Jan Verfailleweg werd in het verslagjaar gestart met de
sloop. In 2017 volgt de sloop van een tweede deel. Tegenover de Jan Verfailleweg, aan
de Vechtstraat, leverde Woningstichting in het verslagjaar 21 op Scandinavische architectuur geïnspireerde, grondgebonden woningen op. Deze zijn alle door zorggroep Tellus toegewezen aan huurders met een zorgvraag. Na de oplevering completeerde een
nieuwe fietsbrug, betaald door gemeente en Woningstichting, het nieuwe buurtje. De
bewoners van de Vechtbuurt kregen met deze brug een directe verbinding met de duinen en de kust en tegelijk verkortte deze brug de afstand tot de bushalte aanzienlijk.
Eerder besloot Woningstichting de flats aan de Marsdiepstraat, uitkijkend over het
Duinpark, te behouden en grondig te verbeteren. In 2015 besloten we om ook de flats
aan de Rijnstraat een andere uitstraling te geven. In het verslagjaar werden deze appartementen aan de binnenzijde verbeterd, in 2017 volgt de buitenzijde, en krijgt elk
appartement een nieuw, ruim balkon.
De wens en noodzaak bestaat om eveneens de flats aan de Waddenzeestraat van een
nieuwe -liefst op Hundertwasser geïnspireerde- schil te voorzien. De gemeente keurde
de door architect Beltman gemaakte ontwerpen tot nu toe echter niet goed. Het plan
zou niet binnen het stedenbouwkundig concept van de wijk passen. In 2017 zal duidelijk worden of en hoe Hundertwasser in de Waddenzeestraat ‘tot leven komt’.
In het gebied tussen de Eem- en Scheldestraat zijn in voorgaande jaren portiekflats
gesloopt. In het verslagjaar startte de bouw van Het Landhuis, een zorgcomplex dat
wij voor cliënten van Vrijwaard bouwen. Naast het Landhuis zal in 2017 Het Kasteel
verrijzen. Het Kasteel en Het Landhuis liggen in het nog in te richten Kreekpark, waar
ook ruimte is voor particuliere kavels. Voor deze kavels was na een lange periode van
weinig belangstelling in het verslagjaar juist veel belangstelling. Eind 2016 waren alle
kavels op één na verkocht of in optie. De eerste woningen worden in 2017 gerealiseerd.
In het Kreekpark komt een vijver met kunst(koppen).
Met alle kunst die al in de wijk Nieuw Den Helder te vinden is (Rudy van de Wint in het
Duinpark, de Hindoestaanse tempel, de kunst in het Wachtend Landschap en in de
Falgatuin) en de kunst die er nog moet of kan komen (in de vijver van het Kreekpark,
Hundertwasser in de Waddenzeestraat, de schil van de flats aan de Dintelstraat) krijgt
deze wijk een extra dimensie.
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Ook op sociaal gebied bleven er de nodige opgaven. Al jaren zetten wij in op de mogelijkheden van de jeugd en hun opvoeders om zich te ontwikkelen. Wij voegden een
aantal brede scholen en een Multi Functioneel Centrum (MFC) met een belangrijke
sociale functie aan de wijk toe.
Door in een aantal complexen leefregels aan de woningtoewijzing te koppelen borgen
wij de behaalde resultaten. Dit systeem refereert aan goed maatschappelijk functioneren van de huishoudens in de wijk. De toezichthouders in Nieuw Den Helder, aangestuurd door onze sociaal wijkmeesters, leveren ook een stevige bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid van Nieuw Den Helder. De sociaalwijkmeesters werken
vanaf eind 2010 vanuit het Multifunctionele centrum.
.FUEF3JKLTTVCTJEJFBBOWSBBHWPPSEF XJKLFOi.FOTFOTUFSLFSNBLFOu[JKOPOEFS
meer het Seringenplein in de buurt Jeruzalem en begeleiding bij het schooltuinproject
gerealiseerd. Deze voorzieningen blijven van cruciaal belang voor de leefbaarheid van
de wijk. In het verslagjaar ging veel aandacht van ons sociaal wijkbeheer uit naar de
buurt Jeruzalem. Samen met gemeente en st. Mee & de Wering zijn de vraagstukken
in beeld gebracht en is een projectplan opgesteld dat moet leiden tot een leefbaarder
buurt.
Een gezonde mix van huur- en koopwoningen draagt ook bij aan de leefbaarheid van
in een buurt en wijk. Daarom bevorderen wij de verkoop van woningen in Nieuw Den
Helder, zowel bestaande huurwoningen als nieuwbouw. Liefhebbers van een vrijstaande woningen bieden we de mogelijkheid te bouwen op een kavel in het Kreekpark.
Overzicht investeringen in de Nieuw Den Helder:
Project:

Functie:

Investering
(x 1000.000):

Gerealiseerd in 2016:
21 woningen Vechtstraat

aanleunwoningen

€ 4,5

Realisatiefase:
Het Landhuis
Het Kreekpark

27 zorgwoningen
18 bouwrijpe kavels

€ 6,3
€ 1,0

Initiatieffase:
Het Kasteel

39 woningen

€ 9,4

Pre-initiatieffase:
Tiny houses in de Fagatuinen

alternatieve woonvorm
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De Schooten
In het verslagjaar werkten we verder aan de renovatie van het complex Heiligharn en
startten we de realisatie van een nieuw Gezondheidscentrum en de metamorfose van
de Baljuwstraat.
Nadat in het Heiligharn alle 154 woningen waren voorzien van nieuwe balkons, werd in
het verslagjaar de vergroting van de onderdoorgang gerealiseerd. Daarbij ontstond tot
ieders ontsteltenis echter een flinke brand. Dankzij adequaat reageren raakte niemand
ernstig gewond, maar de schrik onder de bewoners en medewerkers van Woningstichting het betreffende aannemersbedrijf was groot. De oorzaak van het ontstaan van de
brand is nog steeds een onopgelost raadsel.
OVERZICHT INVESTERINGEN IN DE SCHOOTEN:
Project:
Functie:
Realisatiefase:
Renovatie Heiligharn en Baljuwstraat 233 woningen
Gezondheidscentrum in de Golfstroom zorg

Callantsoog:
In het verslagjaar besloten wij in overleg met de gemeente en Stichting Huurdersbelang de verkoop van huurwoningen in Callantsoog te stoppen en de streefhuren van
een aantal woningen naar de aftoppingsgrens te laten zakken. Zo komen en blijven
meer woningen voor de primaire doelgroep beschikbaar. Deze wijzigingen worden
vastgelegd in prestatieafspraken die overigens in het verslagjaar nog niet afgerond
konden worden omdat gemeente enerzijds en Woningstichting en de vertegenwoordiging van de huurders anderzijds niet tot overeenstemming kwamen waar het afspraken over urgentieverlening betrof. Woningstichting staat in principe open voor ontwikkeling in Callantsoog indien dat op ons pad komt en past binnen ons beleid.

Investering
(x 1000.000):
€18,5
€ 3,1

Julianadorp
In Julianadorp is Woningstichting betrokken bij de realisatie van het uitbreidingsgebied Julianadorp oost, het Willem-Alexanderhof. In het verslagjaar verliep de verkoop
van de koopwoningen redelijk goed en werd besloten de stap naar de ontwikkeling
van de volgende fase te maken. Eveneens in Julianadorp oost treft Woningstichting
voorbereidingen voor de bouw van een complex met 34 zorgeenheden, De Brink, ten
behoeve van cliënten van Omring. De bouw hiervan start in 2018 en de oplevering
zal in 2019 plaats vinden. Ook is er een plan om in Julianadorp een landgoedachtig
wooncomplex in een parkachtige omgeving te realiseren. Architectenbureau Kapitein
Jacobs Kapitein maakt hiervoor in opdracht van Woningstichting een ontwerp.
OVERZICHT INVESTERINGEN IN JULIANADORP
Project:
Functie:
Initiatieffase:
De Brink (Julianadorp oost)
Julianadorp oost
(achtervang)
Landgoed Langevliet

33 zorgwoningen
28 huurwoningen
40 woningen

Investering
(x 1000.000):
€ 5,5
€ 4,2
€12,0
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Governance,
risicomanagement en compliance
PARAGRAAF 1

PARAGRAAF 2

CORPORATE GOVERNANCE

DE ORGANISATIE: BEHEERSING, COMMUNICATIE EN SAMENWERKING

Inleiding
Governance gaat over de wijze waarop een organisatie wordt bestuurd. Belangrijke
factoren voor goede governance zijn onder andere de cultuur van de organisatie, de
interne beheersing en de inrichting van de organisatie, maar ook de omgeving waarin
deze opereert. Onze sector ligt onder een vergrootglas. Daar zijn we ons van bewust.
We leven de regels na en luisteren naar onze belanghebbenden.

Beheersing
Bij het uitvoeren van onze taak moeten we aan een veelheid van eisen voldoen. Dat
vereist een gestructureerde organisatie en dito werkwijze. Ons doel ligt vast in onze
strategische visie, en in daarvan afgeleide ondernemings- en jaarplannen. Met strakke
regelmaat monitoren we of aan de plannen voldoende uitvoering wordt gegeven en of
het geïnvesteerde geld het gewenste maatschappelijke effect geeft.
Om de risico’s van onze investeringen zo beperkt mogelijk te houden stelden we in
2014 een risicoregister op die regelmatig wordt bijgewerkt. Daarin passen we het risicobeoordelingsmodel van het WSW toe. Het model bestaat uit een ‘harde’ kant en
een zachtere managementkant. Ook integriteit is een risicofactor die om permanente
aandacht vraagt. In het verslagjaar stelde de directie een Integriteitscode, gedragscode
social media en een klokkenluidersregeling vast. De gedragscode werd voor het voltallige personeel vastgelegd in een toegankelijk boekje.

Woningstichting hanteert een raamwerk om de interne en externe factoren in kaart
te brengen. In de buitenste schil (de omgeving) worden de regels opgesteld waaraan
Woningstichting zich moet houden. Naast de wet- en regelgeving is hier is de Governancecode tot stand gekomen en bevindt zich het externe toezicht. Ook externe
belanghouders, zoals de huurdersorganisatie, hebben een rol. De tweede schil is die
van het interne toezicht. Hier bevindt zich de Raad van Commissarissen, waarvan de
samenstelling en profiel is vastgesteld en de werkwijze en reglement zijn vastgelegd.
Hun rol betreft toezicht en dialoog met directie en ze worden ondersteund door de
door hen benoemde externe accountant. De binnenste schil is die van de organisatie
zelf. Hier gaat het om de interne beheersing (waaronder crisismanagement), de cultuur van onze organisatie en de wijze waarop Woningstichting wordt bestuurd. Interne
belanghouders zoals de ondernemingsraad hebben daarbij ook een rol.
Governancecode
De Governancecode voor woningcorporaties is een factor uit de buitenste schil van
het raamwerk. Woningstichting vindt de Governancecode een goed instrument voor
het herstel en behoud van vertrouwen van de samenleving. We onderschrijven de bepalingen uit de code en willen over de toepassing daarvan op een transparante wijze
verslag doen. Op onze website geven we in algemene bewoordingen onze visie op de
bepalingen uit de code. Nagenoeg alle bepalingen uit de code worden door de directie
en raad van commissarissen onderschreven. Een relevante bepaling waarbij Woningstichting afwijkt, is de benoeming van de bestuurder voor maximaal vier jaar (II.2.1),
Woningstichting wijkt af van deze bepaling en heeft de bestuurder voor onbepaalde
tijd benoemd. Woningstichting doet dit om redenen van continuïteit.
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De in het verslagjaar van kracht geworden nieuwe governance code is niet alleen bedoeld voor de leiding van het bedrijf maar ook voor het overige personeel. Via het
personeelsblad besteedden wij daar de nodige aandacht aan.
Wijzigingen in de organisatie
In 2016 heeft Woningstichting een
kleine organisatiewijziging doorgevoerd. Deze wijziging had als doel
de organisatie vitaal en toekomstbestendig te maken, zodat we aan de
veranderende eisen en verwachtingen van de buitenwereld zouden voldoen. Corporaties hebben te maken
met onder andere de verhuurderheffing, de wens om wonen betaalbaar
te houden en de herziening van de
Woningwet. Dit heeft gevolgen voor
onze investeringen in nieuwbouwprojecten, die noodgedwongen zullen afnemen. Daarom werd de groep
vastgoedontwikkeling, die zich bezig
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houdt met nieuwbouwprojecten, samengevoegd met de groep vastgoedbeheer die
het onderhoud voorbereid van de bestaande woningvoorraad. Er verdwenen daarbij
twee arbeidsplaatsen.

scheiding van wonen en zorg realiseert dan wel van plan is te realiseren, vond in het
verslagjaar zeer frequente overleg plaats met de betreffende belanghoudende zorgpartners.

Communicatie
Om de uitgangspositie voor maatschappelijk ondernemerschap te behouden maakt
Woningstichting gebruik van haar netwerk. Zowel de Raad van Commissarissen als de
directie hebben regelmatig contact met belanghouders, lokale en landelijke politici
om de belangen van Woningstichting naar voren te brengen. Woningstichting is lid
geworden van brancheorganisatie Aedes. Alle commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). En om de vier jaar vindt een visitatie
plaats, de laatste is in december 2016 afgerond. Successen worden, nadrukkelijker
dan vroeger, in de pers gebracht om de beeldvorming rondom corporaties positief te
beïnvloeden. En alle ontwikkelingen betreffende de splitsing, regelgeving en het al
dan niet schrappen van investeringen, wordt uitgebreid gecommuniceerd. Er is een
pro-actief persbeleid, ook via website en het huis aan huis verspreide Woonmagazine.
Soms alleen aan rechtstreeks betrokkenen, zoals lokale en landelijke politici. Soms ook
via de pers. Intern verloopt communicatie via Huisnummer en directiemededelingen.
Woningstichting is ervan overtuigd dat door goede communicatie steeds meer inzicht
komt in de redenen waarom Woningstichting bepaalde acties neemt. Dit jaarverslag
is aangevuld met een uitgebreid maatschappelijk jaarverslag, omdat de jaarverslagen
een structurele en blijvende weergave vormen van hetgeen het afgelopen jaar vaak
op ad hoc basis is gecommuniceerd. De jaarverslagen dienen niet alleen een verslag te
doen van hetgeen Woningstichting het afgelopen jaar uitgevoerd heeft, ze dienen ook
de beweegredenen en achtergronden van onze acties weer te geven. Doelgroepen
zijn dan ook niet alleen de rechtstreeks bij Woningstichting betrokken belanghouders
en eigen medewerkers, doch ook politici en andere partijen die iets verder van onze
Woningstichting af staan.

De corporaties in de Kop werkten tot 2014 onderling samen in “Kracht door Verbinding”. Deze samenwerkingvorm is opgeheven en kreeg een vervolg in het Platform
Woningcorporaties Noord-Holland Noord, dat zich met name richt op gezamenlijke
lobby en het uitwisselen van ervaringen. De directie acht het voortbestaan van een
dergelijke samenwerkingvorm van groot belang en zette zich in het verslagjaar in voor
een blijvende vorm van samenwerking.

Samenwerking
Bij de uitvoering van ons beleid werken we samen met onze belangenhouders. Met de
gemeente hebben we prestatieafspraken en werken we nauw samen bij de herstructurering van Nieuw Den Helder. Met Zeestad, het ontwikkelbedrijf van de gemeente
en van de provincie, revitaliseren we het stadshart. Onze huurders, via wijkcommissies
vertegenwoordigd in de zelfstandige Stichting Huurdersbelang, sloten met ons een
overeenkomst waarin staat vermeld op welke wijze informatie-uitwisseling plaatsvindt
tussen beide stichtingen. Het overleg met de huurdersvertegenwoordiging is constructief van aard.
Als gevolg van de diverse nieuwbouwprojecten die Woningstichting in het kader van

Met de komst van de Herzieningswet Woningwet veranderde enorm veel voor corporaties op gebied van wet- en regelgeving. In het verslagjaar hebben we een nieuwe
strategische beleidsvisie vastgesteld die rekening houdt met de nieuwe regels. De aftrap in 2015 was een inspiratiesessie met trendwatcher Adjiedj Bakas. Tijdens andere
sessies bediscussieerden de vertegenwoordigers van de huurders, zorgpartijen, het
MT, de Raad van Commissarissen, het gemeentebestuur en alle medewerkers aan de
hand van stellingen het toekomstige beleid. Het overleg met de huurders vond plaats
met medewerking van Ronald Paping, toenmalig directeur van de Woonbond. De Strategische Beleidsvisie sluit aan met de in 2016 vastgestelde gemeentelijke Woonvisie. In
december 2016 zijn nieuwe prestatieafspraken met de gemeente Den Helder gemaakt.
Behalve de gemeente en Woningstichting was ook onze huurdersvertegenwoordiging
hierbij betrokken alsmede de andere Helderse corporatie Woontij. In het verslagjaar
brachten wij ook een bod uit op het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid

PARAGRAAF 3
RISICOMANAGEMENT
Risicomanagement bij Woningstichting
Woningstichting wil de organisatie zo inrichten dat met vertrouwen een ‘in control’
verklaring kan worden afgegeven aan onze belanghebbenden. We richten het risicomanagement zo in dat weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden. Centraal daarbij staat dat we elkaar met vertrouwen tegemoet treden, maar waar dat noodzakelijk is
kiezen we voor meer expliciete beheersing.
Ruim een jaar geleden is integraal risicomanagement van start gegaan. Hierbij zijn de
risico-eigenaren ( bedrijfsleiders) verantwoordelijk voor de geprioriteerde risico’s. Met
een actieve follow-up van verbeterplannen worden deze gevolgd.
In een risicocontrole register wordt per kwartaal vastgelegd wat de status is en de te
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nemen acties onder verantwoordelijkheid van de risico-eigenaren. Tevens worden
risico’s periodiek in het MT besproken. Er zijn concrete acties ondernomen zoals het
opzetten van een integrale portefeuillestrategie gekoppeld aan de risico’s bevolkingsontwikkeling en match woningvraag en – aanbod (risico 3 en 4 ). Tevens is via een
cultuursessie met bedrijfsleiders en directie besproken wat de kernwaarden als ook de
positieve en negatieve aspecten van de cultuur van WSDH zijn. Hierop zijn vervolgacties gekomen waarbij er, in eerste instantie door bedrijfsleiders, gewerkt gaat worden
aan de volgende verbeterpunten interne klantgerichtheid en zelfsturende teams. Het
risicomanagement wordt aangestuurd door de businesscontroller.
De start van integraal risicomanagement was vooral geconcentreerd op strategische risico’s. Inmiddels worden als volgende stap de tactische en operationele risico’s verder
uitgewerkt en het streven is om komend jaar ook het middenkader hierbij te betrekken.
In dit gedeelte van het jaarverslag geeft Woningstichting een overzicht van de, naar
onze mening, meest relevante risico’s waar de organisatie mee te maken heeft. Dit
overzicht is vooral bedoeld als een korte weergave van het risicoprofiel en is niet uitputtend. We definiëren een risico als het (nadelige) effect van een onzekere gebeurtenis op het behalen van de doelstellingen van de organisatie.
In ons risicoprofiel onderscheiden we de volgende categorieën, die we per categorie nader invullen.
r 4USBUFHJTDI1PMJUJFL NBSLUFOJOUFSOFPSHBOJTBUJF
r 0QFSBUJPOFFM1SPKFDUPOUXJLLFMJOHFOHSPOEQPTJUJFT
r &DPOPNJTDI'JOBODJFSJOHFOWFSTMBHHFWJOH
r $PNQMJBODF$PNQMFYFSFHFMHFWJOH +VSJEJTDIFOñTDBBM *OUFSOFDPNQMJBODF
STRATEGISCHE RISICO’S
Politiek
Politieke ontwikkelingen op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Wij zien onder meer het forse beslag op de
kasstroom door de verhuurderheffing, in 2016 € 4,9 miljoen (komende vijf jaar € 29
miljoen). Verder is de Europese regelgeving op het gebied van staatssteun een belangrijke factor. De heffing saneringssteun door het Centraal Fonds Volkshuisvesting was in
2016 weliswaar nihil, maar de komende vijf jaar is deze in totaal € 4 miljoen).
Vanuit de overheid zijn er telkens nieuwe ingrepen in het huurbeleid en tenslotte is er
de toenemende invloed door gemeenten en huurders.
Het gaat bij deze risico’s niet zo zeer om ontwikkelingen die Woningstichting al dan
niet als ongewenst beschouwd. Wij willen ons gewoon aan de wet houden. Duidelijk is
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wel dat al deze factoren invloed hebben op onze afwegingen voor de korte en langere
termijn en op de lange termijndoelstellingen en dagelijkse activiteiten. Deze invloed
kan zich vertalen in een directe impact op onze geldmiddelen, maar ook in de beleidskeuzes die we maken.
Markt
Woningstichting waardeert het bezit op marktwaarde in verhuurde staat, dat betekent
dat markteffecten (denk aan prijsdalingen van vastgoed) een groot effect hebben op
de waardering van ons bezit. In de jaarrekening gaan we nader in op deze waarderingsaspecten. Ook de ontwikkelingen op de verkoopmarkt hebben grote invloed op
de beschikbare kasstroom van Woningstichting. In 2016 heeft Woningstichting ruim
€ 7 miljoen ontvangen uit de verkoop van bestaand bezit. Omdat wij onze investeringsplannen koppelen aan de mate waarin we in staat zijn inkomsten te genereren
(investeringen moeten betaald worden) heeft deze volatiliteit veel impact op onze
productie.
Interne organisatie
Afgezien van de organisatiewijziging bij vastgoedontwikkeling zijn er geen belangrijke, risicovolle interne veranderingen.
OPERATIONELE RISICO’S
Onder de operationele risico’s scharen wij vooral de risico’s rondom projectontwikkeling.
Projectontwikkeling
De financiële risico’s hangen vooral samen met projectontwikkelingsactiviteiten, zowel grondposities als nieuwbouwprojecten, ook in de herstructureringsgebieden. Het
risico wordt bepaald door de omvang en complexiteit van de betreffende projecten.
Overeenkomstig het investeringsstatuut van Woningstichting worden ontwikkelingsbesluiten en verwervingsbesluiten door de directie geaccordeerd en door de Raad van
Commissarissen geautoriseerd. De projectontwikkelingsactiviteiten en de bijbehorende financiële risico’s worden periodiek beoordeeld aan de hand van de gerealiseerde
activiteiten, de voortgang van het bouwproject en het restant van de verwachte werkzaamheden. Nieuwbouwprojecten worden door de afdeling Vastgoedontwikkeling
uitgevoerd of, in een enkel geval, als turn-key opdracht uitgegeven. Daarmee is er eenheid met betrekking tot het risicomanagement, rapportagestructuren en procedures.
Bij het beoordelen van de investeringsprojecten worden zowel het maatschappelijke
als bedrijfsmatige rendement meegenomen. In het investeringsstatuut staat opgenomen aan welke financiële, maatschappelijke en juridische criteria de nieuwbouwprojecten moeten voldoen. Projecten worden getoetst of ze een bijdrage leveren aan
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bijvoorbeeld het opvangen van de vergrijzing en het behoud van een kritisch massa
aan maatschappelijk voorzieningen. Dit opdat Den Helder, ondanks de krimp, aantrekkelijk als woonplaats blijft door een breed scala aan goede voorzieningen. Daarnaast
wordt met name in de wijk Nieuw Den Helder ernaar gestreefd een andere mix met
meer koop en dure huur en minder goedkope huur te krijgen opdat de bevolkingssamenstelling minder eenzijdig wordt. Daartoe wordt veel goedkope voorraad gesloopt,
maar in de nieuwbouw wordt ook weer voor onze primaire doelgroep “teruggebouwd”.
Van de risico’s blijken het verkooprisico en het begrotingsrisico veruit het grootst te
zijn voor Woningstichting. Om deze risico’s te matigen hebben we de nodige maatregelen genomen. Om het verkooprisico aan te pakken kiezen we ervoor goedkopere
woningen te ontwikkelen en flexibiliteit in te bouwen door woningen die slecht in de
verkoopmarkt liggen makkelijker in verhuur te kunnen nemen. Het begrotingsrisico
wordt verlicht door het bewaken van de kosten (vanaf de aanbesteding) op basis van
referentieprojecten.
Qua bedrijfsmatig rendement beseft Woningstichting dat bijna alle projecten een
grote onrendabele top mogen hebben, zelfs projecten met koopwoningen en dure
huurwoningen. Dit door het lage prijsniveau in deze stad. Voor sociale huurwoningen
zijn onrendabele toppen tot 50% acceptabel, voor dure huur en koopwoningen maximaal 20%. Voor investeringen in herstructureringsgebieden gelden overigens iets ruimere criteria dan investeringen elders. Voor elke categorie investeringen is een ander
minimale IRR (Internal Rate of Return) vastgesteld. Deze varieert van 3,3% voor sociale
huur tot 5,8% voor dure koop. Elk investeringsproject wordt daarnaast opgenomen in
de risicoanalyse opdat bepaald kan worden dat het totaal aan risico’s niet de maximale
capaciteit van Woningstichting te boven gaat. Doordat een strenge selectie gemaakt
wordt voordat projecten een definitief GO-besluit krijgen, kan eventueel tijdig worden
ingegrepen wanneer het totaal aan risico’s en onrendabele toppen de capaciteit van
Woningstichting te boven gaat.
Speciale aandacht hebben zorginstellingen omdat Woningstichting relatief veel zorggebouwen in bezit heeft. De totale benodigde capaciteit aan intramurale zorg zal door
bezuinigingen de komende jaren in Den Helder met ongeveer tweehonderd plaatsen
dalen. Voor een deel wordt dit gerealiseerd door sloop van verouderde gebouwen. Verder zal nieuwbouw van zorggebouwen pas gebeuren wanneer de maximale lokale en
regionale capaciteit niet wordt overschreden.
Grondposities
Woningstichting heeft in het verleden vooral in Julianadorp een actief grondaankoopbeleid gevoerd. We beogen door het verwerven van grondposities, bouw-

locaties voor sociale nieuwbouw te verkrijgen tegen betaalbare condities. In de
jaarstukken(toelichting op de balans) is een uitgebreide toelichting opgenomen inzake de grondposities en de ontwikkellocaties.
De gehele grondpositie van Woningstichting is gewaardeerd op € 10 miljoen (2015:
€ 12 miljoen). In de interne rapportages wordt over de status, het risicoprofiel en de
waardeontwikkeling van grondposities gerapporteerd. Afhankelijk van het risicoprofiel
worden de grondposities gewaardeerd op basis van de grondexploitatie, agrarische
waarde of externe taxaties. Aanpassingen in de waarde van de grondposities komen
voort uit mutaties in planontwikkeling van deze posities, voortschrijdende inzichten
en aan- en verkoop.
De Rijksoverheid acht het innemen van grondposities door een corporatie binnen het
eigen werkgebied toegestaan indien binnen een bepaalde termijn met woningbouw
wordt gestart. Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van een termijn van tien jaar. Waar
de termijn van tien jaar (bijna) is bereikt, worden de mogelijkheden van deze grondposities onderzocht en de mogelijke gevolgen in kaart gebracht.
ECONOMISCHE RISICO’S
Financiering’s risico
Woningstichting is voor de financiering van een relatief klein, doch toch nog aanzienlijk deel van de voorgenomen investeringen aangewezen op de kapitaalmarkt. In de
afgelopen jaren is, soms pijnlijk, duidelijk geworden dat een sterk dalende rente een
minstens zo groot risico vormt voor corporaties als een stijgende rente. Dit zijn eigenlijk twee risico’s, het primaire renterisico van een stijgende rente en het secundaire renterisico bij een dalende rente. Om de risico’s te beperken maakte Woningstichting in
het verleden gebruik van afgeleide financiële instrumenten, derivaten. Omdat derivaten op zichzelf ook een risicovol instrument kunnen zijn, is het gebruik ervan omgeven
met zowel interne als externe regelgeving. Woningstichting heeft in 2016 geen nieuwe
derivaten aangetrokken. Ons treasurybeleid reflecteert de aangetrokken regelgeving
alsmede de risicomijdende houding van de organisatie als het gaat om derivaten.
Verslaggevingsrisico
Woningstichting is zich bewust van de risico’s en onzekerheden die invloed kunnen
hebben op de verslaggeving. Deze spitsen zich bij Woningstichting toe op een zekere
mate van onvermijdelijke subjectiviteit inzake waarderingsvraagstukken. En ook is er
nog een risico dat samenhangt met de inrichting en werking van de rapportagesystemen. Door uitgebreid in te gaan op de waarderingsgrondslagen en belangrijke inschattingen elders in dit jaarverslag proberen wij de lezer hierin mee te nemen. Voor
de waardering van ons vastgoed maken we gebruik van een (deels) geautomatiseerd
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Woningstichting, Zeestad en de gemeente Den Helder vertellen belangstellenden over plannen stadshart.
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taxatiesysteem waarbij met vaste parameters gerekend wordt en bij iedere aanpassing
van een parameter wordt gelogd door wie (interne taxateur) dat is gedaan en waarom.
Daarnaast geven externe taxateurs een aannemelijkheidsverklaring bij de waardering.
De rentestand, kosten planmatig onderhoud, hoogte onrendabele toppen alsmede
de verkoop van woningen zijn voor Woningstichting de belangrijkste parameters en
worden intensief gevolgd. Maandelijks wordt niet alleen een financieel resultatenoverzicht opgesteld, maar ook een liquiditeitsprognose voor de rest van het jaar alsmede
de langere termijn gemaakt. Ieder kwartaal wordt de management informatie met onder meer ontwikkelingen binnen de verhuur opgesteld.

Vanwege voortdurende wijzigingen in en de complexiteit van de fiscale wet- en regelgeving, zijn er diverse fiscale risico’s onderkend. Om deze risico’s te kunnen beheersen,
heeft de Woningstichting steun van verschillende externe adviseurs. Alhoewel Woningstichting geen convenant met de belastingdienst heeft afgesloten in het kader
van horizontaal toezicht, informeert Woningstichting via haar adviseurs de belastingdienst over de geïdentificeerde fiscale risico’s en over de maatregelen die zijn genomen om deze risico’s te beheersen. Bovendien worden standpunten waarover (naar
verwachting) een meningsverschil zou kunnen ontstaan, tijdig afgestemd met de Belastingdienst. Hierdoor krijgt Woningstichting vooraf zekerheid over de fiscale positie
en wordt het risico op eventuele correcties beperkt.

PARAGRAAF 4
COMPLIANCE
Rechtmatigheid
Woningstichting is als maatschappelijke organisatie gebonden aan tal van regels. Deze
regels willen we naar letter en geest naleven. De uitvoering van de doelstellingen gaat
gepaard met opoffering van middelen. De wijze waarop we deze middelen uitgeven
en waaraan deze middelen worden besteed, raakt het vraagstuk van de rechtmatigheid. Met rechtmatigheid bedoelen we dat ons handelen toetsing aan relevante regelgeving kan doorstaan en dat we transparant zijn over de uitkomsten van die toetsing.

Voldoen aan eigen regelgeving
Woningstichting wil haar medewerkers meer zeggenschap over hun eigen werk willen
geven. Het motto daarbij is dat we elkaar vertrouwen waar het kan, maar ook maatregelen nemen waar dat noodzakelijk is. Een manier om in kaart te brengen of het vertrouwen gerechtvaardigd is, is het in kaart brengen van soft controls. Woningstichting
heeft al eerder aandacht geschonken aan soft controls in het kader van integriteitbevordering. Bij dit type maatregelen moet gedacht worden aan ontastbare kwaliteiten
als voorbeeldgedrag, bespreekbaarheid en handhaving.

Wet- en regelgeving
Onze sector heeft in toenemende mate te maken met extra regelgeving en de daarbij
behorende administratieve druk op de organisatie. De regelgeving betreft onder meer
de verplichting om minstens 90% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toe te
wijzen aan de doelgroep en minsten 95% passend toe te wijzen. Om dit te kunnen
doen moeten corporaties toetsen of het inkomen van de kandidaat-huurder onder een
norm blijft. Deze regeling is inmiddels een paar jaar oud, maar verandert regelmatig.
Dit zorgt voor een verhoogd compliance risico op dit gebied. Een ander voorbeeld is de
Wet Normering Topinkomens. Deze wet legt de maximale bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector aan banden. Deze en andere wetgeving
wordt regelmatig bijgesteld (soms met terugwerkende kracht) en is onderhevig aan
interpretatieverschillen, waar de wetgever ook nog niet voldoende duidelijkheid heeft
gegeven.

Managementletter van de externe accountant
In 2013 heeft na aanbesteding de Raad van Commissarissen BDO als controlerend accountant benoemd. Woningstichting maakt gebruik van hen als externe accountant
voor de controle op de jaarrekening, interne beheersing en de compliance vereisten
uit hoofde van de wet- en regelgeving. De belangrijkste punten die BDO noemt in de
managementletter geven wij hieronder weer.

Juridische en fiscale risico’s
Woningstichting beheerst juridische risico’s door complexe en (financieel) omvangrijke
overeenkomsten te laten toetsen door externe adviseurs. Woningstichting is verzekerd
tegen aansprakelijkheid. Woningstichting is van oordeel dat er per eind 2016 geen
voorziening voor juridisch risico noodzakelijk is.

In de management letter van onze accountant werd positief geoordeeld over de processen en procedures van Woningstichting, naast aanbevelingen voor verdere verbetering. Deze betroffen onder meer dat de verankering marktwaardesturing in processen
de volgende uitdaging wordt en dat de afhankelijkheid van externe in het marktwaarde proces nog te groot is. Het realiseren van een meer zichtbare projectenbeheersing
blijft aandachtspunt en ook het meer zichtvaar maken van de interne controlefunctie
behoeft aandacht. Woningstichting onderschrijft de geconstateerde punten en neemt
verdere maatregelen om deze aan te pakken.
Woningstichting hecht veel waarde aan een goede relatie met de accountants en zowel directie als Raad van Commissarissen laten zich meermaals per jaar informeren
door hen over de laatste ontwikkelingen. De accountant functioneert als onafhanke-
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lijk klankbord. Voor zover mogelijk scheiden we wel altijd de controlefunctie en de
adviesfunctie.

onderbouwd. De verklaring die moet worden gegeven is een zogenoemd ‘in control
statement’, die betrekking heeft op zowel het interne risicobeheersingssysteem als op
het controlesysteem.

PARAGRAAF 5
VERKLARING BIJ INTERNE BEHEERSING
Verklaring bij de interne beheersing
De directie van Woningstichting beoordeelt gedurende het verslagjaar de risico’s in de
omgeving van Woningstichting. Van de voornaamste risico’s hebben wij in dit hoofdstuk verslag gedaan.
Woningstichting heeft de intentie om een getrouw en relevant beeld te geven van het
risicoprofiel.
Er kunnen zich echter niet geïdentificeerde risico’s voordoen of de impact van de geidentificeerde risico’s is groter dan werd ingeschat. Het bestuur benadrukt dat de aard
van de corporatie uitdrukkelijk blootstelling aan risico’s met zich meebrengt die buiten
onze invloed liggen.
Voor interne risico’s bepaalt de Governance Code dat in de organisatie een intern risicobeheersings- en controlesysteem aanwezig moet zijn. De Code bepaalt verder dat in
het jaarverslag wordt verklaard dat dit systeem adequaat en effectief is en dat dit wordt

Binnen Woningstichting opereren de bedrijfsonderdelen op een relatief autonome basis. Binnen door de bestuurder gestelde richtlijnen, gedefinieerde systemen en kaders
is de directie van de verschillende bedrijfsonderdelen verantwoordelijk voor het feitelijk functioneren en toepassen van de interne beheers De geldende richtlijnen, systemen en kaders betreffen onder meer de interne informatiehuishouding, de periodieke
interne rapportagesystematiek, de management informatiesystemen en de systemen
ter beperking en monitoring van risico’s bij het aangaan en uitvoeren van projecten.
Onder eindverantwoording van de bestuurder is de financieel directeur van Woningstichting en haar deelnemingen en/of verbindingen verantwoordelijk voor het opzetten en in stand houden van het stelsel van interne risicobeheersings- en controlemaatregelen. Deze dienen minimaal aan de daaraan te stellen eisen van Woningstichting
te voldoen. De systemen zijn bedoeld om een optimale beheersing van interne en
externe risico’s mogelijk te maken. Deze systemen kunnen echter nooit de absolute
zekerheid bieden dat de doelstellingen van Woningstichting worden gerealiseerd, of
dat materiële verliezen, fraude en overtreding van de geldende wet- en regelgeving
niet optreden.
De beheersing van de processen en risico’s is primair de verantwoordelijkheid van het
lijnmanagement. Onder eindverantwoordelijkheid van de financieel directeur van Woningstichting ziet de businesscontroller toe op de bewaking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem binnen de corporatie.
Samenvattend stelt het risicobeheersings- en interne controlesysteem ons in staat om
Woningstichting beheerst te besturen en daarover verantwoording af te leggen. De
jaarrekening geeft derhalve een getrouw beeld van de financiële situatie per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016, waarbij melding is gemaakt van alle zaken
waartoe wij krachtens de huidige wet- en regelgeving verplicht zijn.
Verklaring besteding van middelen
Woningstichting heeft haar middelen in 2016 uitsluitend besteed in het belang van de
volkshuisvesting.
Woningstichting heeft in 2016 geen financiële ondersteuning verleend aan buitenlandse instellingen.

Foto: Cris Oliveras
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Artist impression De Hofdame.
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personeel en organisatie
FORMATIEPLAATSEN
In 2016 nam Woningstichting één persoon in dienst terwijl er drie mensen uit dienst
gingen. Groep Woondiensten kreeg er één nieuwe medewerker bij vanwege toenemende werkdruk bij de afdeling wijkbeheer. Door de samenvoeging van de groepen
Vastgoedbeheer en Vastgoedontwikkeling tot de Groep Vastgoed moesten wij afscheid nemen van twee medewerkers. Bij de groep Concernbeheer namen we tijdelijk
afscheid van de gepensioneerde ex-medewerker die ons in 2017 weer opnieuw komt
ondersteunen. Woningstichting Den Helder telt hiermee op 31 december 2016 83 medewerkers, verdeeld over 75 formatieplaatsen (fte’s). Eind 2015 hadden we nog 85 medewerkers, verdeeld over 77 fte’s.
De administratie van de afrekening stookkosten conform de nieuwe Warmtewet vergt
zo veel tijd, dat er een structurele achterstand is ontstaan. Eind 2016 is daarom begonnen met werven van een nieuwe medewerker.

aantal medewerkers 2016 TI
formatieplaatsen 2015
77
formatieplaatsen 2016
75
medewerkers
83
fulltimers
55
parttimers
28
man
47
vrouw
36

HVO
58
58
59
51
8
51
8

personeelsverloop 2016 TI
in dienst
1
uit dienst
3
verloopcijfer
3,6

HVO
1
2
3,4

HVS
82
78
82
76
6
74
8
HVS
6
8
9,8

HVA
25
25
25
22
3
23
2

holding
242
236
249
204
45
195
54

HVA
0
1
4,0

Het aantal medewerkers bij Helder Vastgoed Onderhoud BV is in 2016 constant gebleven ten opzichte van 2015, te weten 59 medewerkers, verdeeld over 58 formatieplaatsen. Het aantal medewerkers bij Helder Vastgoed Schilderwerken ging van 83 naar 82,
verdeeld over 78 formatieplaatsen. HVS heeft nu een eigen OR.
Bij Helder Vastgoed Alkmaar BV is het aantal personeelsleden met één persoon gedaald. Per 31 december 2016 zijn daar 25 medewerkers actief, verdeeld over 24 formatieplaatsen.
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Samenvoeging Vastgoedontwikkeling en Vastgoedbeheer
De in 2015 ingezette organisatorische samenvoeging van deze beide groepen tot de
Groep Vastgoed kreeg in 2016 zijn verdere beslag. In de zomer van 2016 voegden beide afdelingen fysiek samen, waarna de nieuw gevormde Groep Vastgoed de bovenste
etage van ons gebouw betrok. De groep Concernbeheer moest hiervoor plaats maken
en verhuisde naar de 1e etage.
Stagiaires/leerwerkplekken
Diverse studenten van verschillende opleidingen vonden in het verslagjaar een stageplaats binnen onze organisatie. Negen stagiaires en/of leerling voor de leer/werkplektrajecten vonden een plek bij Helder Vastgoed Onderhoud B.V. en twee studenten
volbrachten bij Woningstichting Den Helder hun stage of zijn daar nog mee bezig.
Helder Vastgoed Schilderwerken had ik het verslagjaar 7 leerlingen/stagaires. De diversiteit in stages is groot. We hadden onder meer een leerling meubelmaker, een student bedrijfseconomie en een MBO-ICTstudent. De laatste heeft inmiddels zijn stage
volbracht, vervolgt zijn studie, maar assisteert inmiddels ook één dag per week als uitzendkracht bij het installeren van de nieuwe computers en beeldschermen. Bij Helder
Vastgoed Alkmaar B.V. ging een HBO-stagiair na het succesvol afronden van zijn studie
als uitzendkracht aan de slag.
leeftijdsopbouw 2016
t/m 25 jaar
26-30 jr
31-35 jr
36-40 jr
41-45 jr
46-50 jr
51-55 jr
56 jr en ouder
gemiddelde leeftijd

TI
0
4
2
8
12
14
12
31
50

HVO HVS
1
8
2
4
2
13
11
2
9
15
11
19
10
11
13
10
47
43

HVA
0
0
2
0
4
5
4
10
51

holding
10
22
24
29
46
59
52
75
46

Medezeggenschap
De ondernemingsraad van Woningstichtingstichting Den Helder vertegenwoordigt de
medewerkers van Woningstichting, Helder Vastgoed Onderhoud B.V. (HVO) en Helder
Vastgoed Alkmaar B.V. (HVA). HVA is vertegenwoordig met één OR-lid, HVO met twee
OR-leden en Woningstichting met vier OR-leden. Belangrijkste gespreksonderwerp
in 2016 was de voorgenomen splitsing. Om zich hierover een goed beeld te kunnen
vormen liet de OR zich adviseren door meerdere experts op dit gebied. Andere on-

§9
derwerpen die in 2016 aan de orde kwamen waren het track en tracé systeem bij HVO,
strategische personeelsplanning, sporten en het WKR budget en de verkoop van Dozy.
De OR maakte een start met het opstellen van de verkiezingscampagne die in 2017
gaat plaatsvinden. Helder Vastgoed Schilderwerken B.V. (HVS) heeft een eigen OR.

ling Vastgoed volgde een verdiepingscursus Excel en de medewerkers van het Woonplein trainden zich in teambuilding.

aantal dienstjaren per 2016
t/m 1 jr
1-5 jr
6-10 jr
11-15 jr
16-20 jr
21-25 jr
26 jaar of meer

TI
1
13
15
10
15
10
19

HVS
6
14
21
18
21
4
1

Opleiding en training
De CAO biedt medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van een individuele
loopbaanontwikkelingsbudget. Slechts twee medewerkers volgden een cursus van dit
budget. De medewerkers van 55 jaar en ouder zetten allen (een deel van) dit budget in
voor de financiering van extra roostervrije dagen.
In het verslagjaar volgde een groot aantal medewerkers een training, cursus of opleiding. Het grootste deel van deze studieactiviteiten viel onder de noemer ‘functiegebonden scholing’ en kwam volledig voor rekening van Woningstichting. Een deel van
deze cursussen en trainingen werd incompany gegeven. Dat betrof voor de vaklieden
van HVO en HVA de cursussen asbestherkenning, (behandeling van) kunststof kozijnen
en omgaan met bewoners.
De leermeesters van Onderhoud volgden de jaarlijkse nascholingscursussen. De afde-

Ziekteverzuim
Het gemiddeld ziekteverzuim van Woningstichting over 2016 was 2,7% (exclusief
zwangerschapsverlof ). Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2015, toen we nog
een verzuimcijfer van 2,2% hadden. Geen van de medewerkers stroomde in 2016 in
de WIA of WGA.
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§9
ziekteverzuim en arbeidsongeschikheid 2016
TI
HVO
ziekteverzuim incl zwangerschap
2,8
3,1
ziekteverzuim excl zwangerschap
2,7
3,1
IVA
WGA
(gedeeltelijk) WAO
Wajong
WIA

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

HVS
3,1
3,1

HVA
3,2
3,2

0
0
0
2
0

0
1
0
0
0

Het ziekteverzuimcijfer binnen Helder Vastgoed Onderhoud B.V. was in het verslagjaar
3,1%. Dat is sterke afname ten opzichte van 2015, toen het ziekteverzuim nog 4,8%
was. Geen van de medewerkers van HVO stroomde in 2016 in de WIA of WGA.
Bij Helder Vastgoed Alkmaar B.V. steeg het ziekteverzuim helaas wel: van 1,7% in 2015
naar 3,2% in 2016. Eén medewerker stroomde gedeeltelijk in de WGA. Deze collega
werkt nu nog 24 uur per week bij HVA.
De Arbodienst Arboned functioneerde in het verslagjaar naar tevredenheid. Reden
voor ons om het contract weer met een jaar te verlangen.
Ook dit jaar boden we weer stoelmassage op het werk aan. In verband met de Werkkostenregeling besloten we halverwege het jaar de eigen bijdrage hiervoor af te schaffen. Het aantal beschikbare uren is niet uitgebreid. Besloten is dat de deelnemers van
het eerste uur voorrang hebben en nieuwe geïnteresseerden ingedeeld worden op
volgorde van aanmelding en beschikbare plaatsen. Ook bieden we nog steeds de mogelijkheid tot deelname aan bedrijfsfitness, hier zien wij helaas een lichte daling in het
aantal deelnemers. Voor 2017 willen wij op een bredere basis sportmogelijkheden aanbieden. We stuiten hierbij echter op problemen met de Werkkostenregeling.
Eind 2016 vergeleken wij weer de aanbiedingen van collectieve ziektekostenverzekeraars met elkaar. Het aanbod van onze verzekeraar Menzis liet dit jaar een forse tariefsverhoging zien, maar qua prijs/product kwam Menzis er in ons vergelijk toch redelijk
goed uit. Zo biedt Menzis de mogelijkheid om apart een aanvullende verzekering en
een tandartsverzekering af te sluiten. Om deze reden besloten wij de collectieve zorgverzekering bij Menzis in 2017 voort te zetten.
Veiligheid, gezondheid en welzijn
Onze bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat eind 2016 uit 26 bedrijfshulpverleners:
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18 bij Woningstichting (inclusief de 5 wijk/huismeesters die op hun werkplek in de wijk
eerste hulp kunnen bieden), 6 bij HVO en 2 bij HVA. Allen volgden de 2-daagse basiscursus Bedrijfshulpverlening bij DHTC en nemen jaarlijks deel aan de eendaagse herhalingscursus. De medewerkers van Woningstichting volgen deze herhaling bij DHTC en
de medewerkers van Helder Vastgoed doen dit bij Espeq. Op alle locaties hebben onze
bedrijfshulpverleners een AED-apparaat tot hun beschikking.
In 2016 deed zich een klein ongeval voor, waarbij een medewerker zich door onhandigheid verwondde met een slijptol. De collega waarmee hij samenwerkte reageerde
adequaat, waarna behandeling bij de huisarts afdoende was.
Bij sloopwerkzaamheden bij de voormalige bibliotheek is één medewerker van Woningstichting onverwacht blootgesteld aan niet hechtgebonden asbest, dat tijdens de
voorafgaande asbestinventarisatie niet was gesignaleerd. Het gebruikelijke asbestprotocol is in werking gesteld.
De VGW-commissie kwam in het verslagjaar vier keer bijeen. Onderwerpen van gesprek waren de aandachtspunten voortvloeiend uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie van de drie locacties.
Al eerder kregen medewerkers met rug- of andere gezondheidsproblemen de beschikking over hoog-laagbureaus. Op grond van nieuwe inzichten op het gebied van op een
gezonde manier langer doorwerken (zitten is het nieuwe roken!) schaften we in het
verslagjaar deze bureaus voor het voltallige kantoorpersoneel aan.
In het verslagjaar stelde de directie een anti-agressiebeleid vast. Dit beleid tracht medewerkers te beschermen tegen agressie van klanten.
CAO
Hoewel de CAO eind december 2016 afliep, starten de onderhandelingen voor een
nieuwe CAO pas in maart 2017. Onderwerpen zullen zijn: het geleidelijk af laten lopen
van het VPL recht, het fiscaal passend maken van de cafetaria regels en het afschaffen
van de leeftijdsgebonden afspraken omtrent extra vrije dagen.
AOW en Pensioen
In het verslagjaar verschoof de leeftijd voor de AOW en de pensioengrens kwam wettelijk op 67 jaar te staan. Dit geldt voor alle medewerkers en hierin is geen overgangsregeling. Medewerkers die vóór hun 67-ste willen stoppen met werken dienen zelf hun
pensioen aan te vragen.

een juridische splitsing
Op 13 januari 2017 heeft Woningstichting Den Helder bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een verzoek ingediend om juridisch te mogen splitsen. Bij het opstellen van
dit jaarverslag was het beoordelingsproces nog niet afgerond. In de aanvraag stond
onderstaande motivering.
Den Helder is een vergrijzende krimpgemeente die echter ook veel potentie heeft.
Woningstichting Den Helder (hierna Woningstichting) bezit veertig procent van alle
woningen in de stad en is daarom een belangrijke partner van de gemeente. Bij de verdere ontwikkeling van de stad vervult Woningstichting een grote rol. Er zijn namelijk
weinig externe investeerders die in onze excentrisch gelegen stad willen investeren.
In de nieuwe Woningwet worden de activiteiten van corporaties sterk beperkt. Gevolg
daarvan is dat de rol en taak van Woningstichting bij de verdere ontwikkeling van Den
Helder tot stilstand komt. komen. Echter door gebruik te maken van mogelijkheden
die deze Woningwet biedt, kan Woningstichting deze brede rol ook in de nabije toekomst grotendeels blijven vervullen. Veel van de werkzaamheden mogen namelijk nog
wel worden uitgevoerd door verbonden ondernemingen van corporaties, zoals in ons
geval de 100% deelneming Helder Vastgoed B.V. (hierna HV B.V.). Daarnaast biedt het
juridisch splitsen mogelijkheden om ook de middeninkomens te blijven huisvesten,
dit onder meer om gemengde wijken te behouden. De groep middeninkomens is ook
belangrijk als draagvlak voor het behouden van de (afkalvende) voorzieningen in Den
Helder
Den Helder heeft, met name in het centrum en de wijk Nieuw Den Helder, een kwetsbaar woon- en leefklimaat. Er zijn herstructureringsplannen gemaakt om daarin verbetering te brengen. Animo van commerciële beleggers om in Den Helder te investeren
ontbreekt zodat de gemeente aangewezen is op Woningstichting als partner. De plannen met daarbij ook Niet-DAEB investeringen, zijn door gemeente en Woningstichting gezamenlijk uitgewerkt. De gemeente heeft de regie en investeert zelf ook fors,
Woningstichting doet een aantal vastgoedprojecten, veelal Niet-DAEB projecten via
HV B.V. Voor dat laatste is wel voldoende investerings- en financieringscapaciteit in HV
B.V. vereist. En daarvoor is noodzakelijk dat meer dan 10% van de te liberaliseren huurwoningen worden overgeheveld naar HV B.V. Er blijven overigens na de overheveling
zowel in de huidige als in de gewenste situatie voldoende DAEB woningen in de TI achter om alle DAEB taken uit te voeren. Dat bevestigen de gemeenten, de huurders en de
andere corporatie in Den Helder via hun zienswijze. De doelgroep is 6.200 huishoudens
groot, de TI heeft direct na de splitsing 7.781 DAEB woningen en over tien jaar nog
steeds 7.423 DAEB woongelegenheden. HV B.V. biedt na de splitsing 2.183 middeldure
huurwoningen aan en over 10 jaar 2.229 woningen. Hiermee wordt de doelgroep middeninkomens bediend.

§ 10

In 2016 heeft bij Woningstichting een visitatie plaatsgevonden. In het rapport geeft
de commissie aan dat Woningstichting haar kerntaken goed vervult. De volgende
citaten komen van de visitatiecommissie:
r i*OIBBSCFMFJE IBOEFMFOFOQSFTUBUJFTMBBUEF8POJOHTUJDIUJOH[JFOEBU[FIFUCFlang van de huurders hoog in het vaandel heeft staan. Het huurbeleid is er op gericht om de woonlasten zoveel mogelijk te beperken.”
r i%FLXBMJUFJUWBOEFXPOJOHFOJT[POEFSNFFSHPFEUFOPFNFO XBBSCJKWPPSBMEF
gunstige energieprestaties er uit springen.”
r u%FCFUSPLLFOIFJECJKCFXPOFSTCMJKLUPPLVJUEFWFMFJOTQBOOJOHFOEJF8POJOHTtichting Den Helder doet voor bijzondere doelgroepen en voor de leefbaarheid.”
Kortom: De visitatiecommissie is van oordeel van Woningstichting haar primaire taken
goed verricht. Dat schept ruimte voor Woningstichting om ook andere taken op te pakken. Dat Woningstichting haar kerntaken goed uitvoert blijkt ook uit haar AA-score in
de Aedes-benchmark.
De visitatiecommissie begrijpt ook dat Woningstichting een bredere taakopvatting
moet hebben dan de meeste andere corporaties gegeven de opgave in Den Helder.
Ons splitsingsvoorstel vloeit voort uit deze brede taakopvatting. De visitatiecommissie:
r i*OMJKONFUEFBEWJF[FOWBOEFDPNNJTTJF%FFUNBO.BOTPWFSEFUPFLPNTUWBO
de stad, ontwikkelt Woningstichting daarom een combinatie van sociale huur, dure
huur- en koopwoningen, maatschappelijke voorzieningen zoals de bibliotheek en
de herstructurering van het winkelgebied in de binnenstad van Den Helder, voor
een belangrijk deel onrendabel.“
r i8POJOHTUJDIUJOH MFHJUJNFFSU IBBS CSFEF UBBLPQWBUUJOH NFU FFO WFSXJK[JOH OBBS
de bijzondere opgave waar Den Helder voor staat. De commissie onderschrijft het
bestaan en de relevantie van deze opgave voor de stad, de huurders en de woningzoekenden. Ook acht de commissie de revitalisering van de stad van belang voor
de vastgoedwaarde van het (omvangrijke) bezit van de corporatie in Den Helder.
Daar waar geen commerciële partijen bereid zijn om stevig te investeren in de stad
en ook de gemeente deze rol niet kan overnemen, begrijpt de commissie de ambities en de inzet van Woningstichting”.
Woningstichting heeft om haar volkshuisvestelijke opgave waar te kunnen maken een
breed taakveld voor ogen. Daarom is het voornemen om een relatief groot deel van
het bezit via een juridische splitsing over te hevelen naar HV B.V. Dit opdat deze verbonden onderneming voldoende omvang heeft om onder meer het huidige forse investeringprogramma te kunnen afronden. Door de financieel gezonde uitgangspositie
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§ 10
zijn zowel Woningstichting als HB B.V. de komende vijf jaar in staat hun aandeel in de
herstructurering van de stad voor hun rekening te nemen. Ook na deze periode blijven
TI en HV B.V. financieel gezond.
Het ontwerpvoorstel voor de DAEB-scheiding wordt door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) beoordeeld. Bij een juridische splitsing is expliciet toestemming vereist. In
ons voorstel wordt aangetoond dat aan de vijf belangrijkste voorwaarden wordt voldaan.
CRITERIA BIJ DE BEOORDELING ZIJN:
r #FJEFUBLLFOEJFOFOTUSVDUVSFFMGJOBODJFFMMFWFOTWBUCBBSUF[JKO
Woningstichting heeft een financieel gezonde uitgangspositie, waardoor WSDH
en HV B.V. daadwerkelijk in staat zijn om na de overheveling financieel levensvatbaar te blijven. Bij zowel Woningstichting als HV B.V. zijn en blijven de belangrijke financiële ratio’s voldoen aan de ciriteria van de toezichthouders Autoriteit
woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
r &FOPOEFSCPVXEGJOBODJFSJOHTQMBOWPPSEFXPOJOHWFOOOPPUTDIBQ
Het financieringsplan van HV B.V. geeft aan dat door de forse kasstromen uit operationele activiteiten en de verkoop van bestaande voorraad alsmede de goede
liquiditeitspositie bij de start, pas eind 2021 nieuwe externe financiering van € 15,5
mln hoeft te worden aangetrokken. Het Niet DAEB investeringsprogramma kan dan
ook volledig worden uitgevoerd. Herfinanciering na de startperiode van 4 a 5 jaar
behoort geen probleem te geven wanneer op basis van drie of vier jaarrekeningen
kan worden aangetoond dat de ratio’s van HV B.V. daadwerkelijk voldoen. Dat is voor
alle ratio’s, zoals ICR, DSCR, dekkingsratio, solvabiliteit en LTV het geval. Het financieringsplan is bijgevoegd en door een onafhankelijke derde positief beoordeeld.
r "BOTMVJUJOHCJKEFXPPOWJTJF SFTQQSFTUBUJFBGTQSBLFONFUEFHFNFFOUFO
Het ontwerpvoorstel sluit aan bij de prestatieafspraken die eind 2016 gemaakt zijn met
de gemeenten, huurders en de andere corporatie die in Den Helder werkzaam is. Bij
het maken van de prestatieafspraken was de woonvisie van de gemeente leidend.
r &FOQPTJUJFWF[JFOTXJK[FWBOEFHFNFFOUFOFOEFIVVSEFSTPSHBOJTBUJF
Alle partijen hebben een positieve zienswijze afgegeven over onze juridische splitsing
en de daarbij horende overheveling van het vastgoed, inclusief de bijbehorende volkshuisvestelijke prioriteiten en de investeringen die daarmee gemoeid zijn..
r (FFOPOOPEJHFPWFSIFWFMJOHWBONBBUTDIBQQFMJKLFCFTUFNEWFSNPHFOOBBS
de woningvennootschap
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§ 10
In het beoordelingskader van Aw is aangegeven dat bij een juridische splitsing in principe maximaal 10% van het gereguleerde, maar wel te liberaliseren bezit mag worden
overgeheveld. Daarnaast mag bij een juridische splitsing de kapitaalinbreng in de woningvennootschap niet meer dan 60% bedragen. Aan deze laatste voorwaarde wordt
voldaan, de solvabiliteit van HV B.V. bij de splitsing is ruim 58%. De omvang van het
aantal over te hevelen woningen is echter groter dan 10% van de voorraad te liberaliseren woningen. Er blijven echter meer dan voldoende woningen in TI achter om aan
de DAEB verplichtingen te kunnen voldoen. In de prestatieafspraken van 2017 geeft
de gemeente Den Helder aan: “Per 1 juli heeft Woningstichting circa 10.000 huurwoningen, waarvan 8.800 in het betaalbare segment (huur tot € 628). Woontij heeft 800
huurwoningen waarvan 720 in het betaalbare segment. De omvang van de doelgroep
bedraagt circa 6.200 huishoudens. Op dit moment zijn er dus meer dan voldoende
betaalbare huurwoningen beschikbaar.” Na de overheveling van woongelegenheden
naar HV B.V. resteren 7.871 vhe’s in de TI en dat is ruim meer dan de doelgroep nodig
heeft. Die doelgroep is door de gemeente Den Helder vastgesteld op 6.200 woongelegenheden.

WSDH totaal
9.597 woningen
(excl. 392 zorg en
65 kamers)

TI
7.448 woningen

Theoretische huur (berekeningen o.b.v. punten)
47%
3.525
te
liberaliseren

53 %
3.923
gereguleerd

Werkelijke huur (berekeningen o.b.v. huurniveau)

100%
7.448 sociaal

eo

0%
0 liberaal

BV
2.149 woningen

Theoretische huur (berekeningen o.b.v. punten)
1%
26
gereguleerd

99%
2.123
te liberaliseren

daan. Uit de financiële toetsing komt naar voren dat beide takken financieel levensvatbaar en zelfstandig financierbaar zijn.
De hoofdpunten uit onze aanvraag zijn samengevat:
r 8POJOHTUJDIUJOHJTWPPSOFNFOTFFOKVSJEJTDIFTQMJUTJOHUPFUFQBTTFOFOEBBSWPPS
de bestaande entiteit Helder Vastgoed B.V. (HV B.V.) te gebruiken. Dit houdt in dat
eerst Woningstichting wordt gesplitst in een TI en de woningvennootschap Den
Helder Woonbedrijf BV en dat daarna Den Helder Woonbedrijf BV fuseert met de
reeds bestaande Helder Vastgoed B.V.
r #FIBMWFEFIVVSXPOJOHFOEJFSFFETHFMJCFSBMJTFFSE[JKO XBBSWBOFFOHFreguleerd contract hebben) is Woningstichting voornemens ook 1.936 woningen
vrijwillig over te hevelen naar HV B.V. In totaal worden 2.149 woningen overgeheveld. WSDH vraagt toestemming om meer dan 10% van de te liberaliseren woningen (5.648 stuks) vrijwillig over te mogen hevelen (o.g.v. artikel 50 Woningwet, art
81 van BTIV)
r %F PWFSIFWFMJOH HFCFVSU DPNQMFYHFXJKT 4PNNJHF DPNQMFYFO CFWBUUFO FOLFMF
woningen die niet te liberaliseren zijn. Die maken altijd minder dan 10% van het
aantal woningen in dat complex uit. Er worden 2.123 te liberaliseren woningen
maar ook 26 niet te liberaliseren woningen overgeheveld. Woningstichting vraagt
toestemming om na de splitsing deze 26 DAEB woningen in een gemengd geliberaliseerd complex onder te mogen brengen in HV B.V. (o.g.v. artikel 50 Woningwet,
artikel 80/81 BTIV)
r &SXPSEFOFYUSBNVSBMFFOJOUSBNVSBMF[PSHXPOJOHFOPWFSHFIFWFME%JUCFtreft allemaal zelfstandige, te liberaliseren woningen. 349 zorgwoningen blijven in
de TI.
r /BBTU XPOJOHFO XPSEFO PPL HBSBHFT  NBBUTDIBQQFMJKL WBTUHPFE  CFESJKGTNBUJH
vastgoed en overig vastgoed overgeheveld.

Werkelijke huur (berekeningen o.b.v. huurniveau)

90%
1.936 sociaal

10%
213 liberaal

Al met al kan worden geconcludeerd dat de strategische doelen met de juridische
splitsing goed bereikbaar zijn, inclusief het uitvoeren van het srategische portefeuilleplan dat gebaseerd is op de wensportefeuille . De portefeuilledoelstellingen worden
Hindoe tempel Raja Gopuram (foto Cris Toala Olivares)
gerealiseerd en aan de met de gemeente te maken prestatieafspraken kan worden vol-
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§ 11

Verslag van de financieel directeur
PARAGRAAF 1
INLEIDING
“Jaarrekening van corporaties zijn voor buitenstaanders onbegrijpelijk en voor insiders
hilarisch” meldde Johan Conijn, buitengewoon hoogleraar Woningmarkt aan de UvA,
in het Aedes magazine. We citeren hem jaarlijks. Dit jaar ook weer, nadat Woningstichting vorig jaar al was overgestapt naar waardering van het vastgoed tegen marktwaarde en nu de Resultatenrekening volgens de functionele indeling in plaats van de
categorale indeling presenteert. Desalniettemin een toelichting op de financiën van
Woningstichting Den Helder in 2016.
De algemene doelstelling van een jaarrekening is het informeren over de financiële positie van een organisatie. Deze informatie is van nut voor de belanghouders die op basis hiervan economische beslissingen nemen. Jaarrekeningen verschaffen in dat kader
echter slechts beperkte informatie: zij tonen immers met name de financiële gevolgen
van gebeurtenissen uit het verleden. In dit kader is in Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting (BTIV) bepaald dat een zogenoemde Toegelaten Instelling - naast een
jaarrekening - jaarlijks ook een volkshuisvestingsverslag opstelt. Hier in wordt volgens
een vooraf gedefinieerde structuur inzicht gegeven in de prestaties, zowel bedrijfsmatig als ook meer expliciet op volkshuisvestelijk vlak over het verstreken verslagjaar.
Bij de beoordeling van de prestaties van een Toegelaten Instelling dienen doelstellingen van de organisatie, de jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag dan ook in
relatie tot elkaar én in relatie tot het werkgebied waarin de organisatie opereert, te
worden beoordeeld. In de jaarstukken 2016 hebben wij net als in voorgaande jaren het
volkshuisvestingsverslag volledig geïntegreerd met de jaarrekening in één jaarverslag,
zodat wij ons integraal kunnen verantwoorden over de door ons in 2016 gerealiseerde
prestaties en de middelen die wij daarvoor hebben gebruikt en gecreëerd.
Daarnaast doen we verslag over de ontwikkeling van het vermogen en de vastgoedportefeuille van Woningstichting Den Helder in 2016. Dit vermogen en de vastgoedportefeuille beschouwen wij als onze buffers, bedoeld om ook in de toekomst middelen te kunnen genereren om onder verschillende marktomstandigheden onze
voorgenomen volkshuisvestelijke doelstellingen te kunnen realiseren.
Een beschrijving van de risico’s waarmee wij bij het uitvoeren van onze doelstellingen
worden geconfronteerd, is elders in dit jaarverslag opgenomen. Wij menen dat onze
belanghouders en andere gebruikers met onze jaarstukken tot een adequaat oordeel

54

kunnen komen over de door ons in 2016 gerealiseerde prestaties, de aanwending van
middelen en de ontwikkeling van ons vermogen.
In dit hoofdstuk doen we meer in detail verslag over de in 2016 gerealiseerde prestaties op financieel economisch terrein, als onderdeel van een nadere gedetailleerde
toelichting bij de cijfers in ons jaarverslag. Daarnaast geven we een vooruitblik op 2017
en verder.

PARAGRAAF 2
RESULTAATONTWIKKELING IN 2016
Hieronder een toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening van Woningstichting Den Helder.
Het gerealiseerde jaarresultaat bedraagt € 4.1 miljoen positief. De waardeontwikkeling
van de vastgoedbeleggingen in exploitatie bedraagt in 2016 -/- € 11,8 miljoen.
Verkorte enkelvoudige winst- en verlies rekening
rekening
Realisatie
Begroting
Bedragen * € 1.000
2016
2016

Realisatie
2015

Realisatie
Begroting

2016 tov
2015

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat

71.301
46.650
24.651

72.980
45.273
27.707

69.964
47.016
22.948

98%
103%
89%

102%
99%
107%

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
-11.852
Financiële baten en lasten
8.421
Belastingen
1.291
Resultaat deelnemingen
975
Resultaat na belastingen
4.062

-8.880
8.332
0
765
11.260

20.261
8.437
112
1.896
36.556

133%
101%
127%
36%

-58%
100%
1.153%
51%
11%

Realisatie
2015

Realisatie
Begroting

2016 tov
2015

De bedrijfsopbrengsten zijn in 2016 € 1.442 duizend hoger dan in 2015.
De bedrijfsopbrengsten zijn als volgt te specificeren:
Bedrijfsopbrengsten
Realisatie
Begroting
Bedragen * € 1.000
2016
2016
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Netto verkoopresultaat
vastgoedportefeuille
Geactiveerde productie
eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten

62.088
3.407

61.921
3.171

61.199
3.231

100%
107%

101%
105%

3.112

6.000

2.724

52%

114%

1.104
1.590

907
981

1.220
1.590

122%
162%

90%
100%

71.301

72.980

69.964

98%

102%

§ 11
Huuropbrengsten
De hogere huuropbrengst van € 889 duizend komt deels door de stijging van de bruto
huren als gevolg van de ingerekende inflatie (0,6%) en een boveninflatoire huurstijging
van 0,5%. Daarnaast is de opbrengst hoger omdat nieuwe projecten € 238 duizend
meer huur opleverden terwijl verkoop en sloop leidden tot € 331 duizend aan lagere
huren. Verder is er een stijging van de huurderving met € 483 duizend. De totale huurderving is gestegen van 3,4% in 2015 naar 4,1% in 2016, dit bestaat met name uit
derving vanwege leegstand i.v.m. sloop.
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Zoals in het strategisch beleid is verwoord is de verkoop van huurwoningen noodzakelijk om de grote ongedekte uitgaven aan herstructurering en andere onrendabele investeringen te kunnen dragen. In het afgelopen boekjaar bedroeg de netto-opbrengst
van de verkoop van 67 bestaande woningen en garages 2.528 duizend euro. Begroot
was een netto opbrengst van 6.000 duizend euro, bij een verwachte verkoop van 60
woningen, doch dat was gebaseerd op waardering tegen historische kostprijs. Woningstichting verwacht de komende jaren op het niveau van 60 te verkopen huurwoningen per jaar uit te komen. Dit is het aantal dat minimaal nodig is om een groot
deel de onrendabele toppen op de nieuwbouwprojecten te dekken, maar is door de
economische recessie en de maatregelen van het kabinet lager dan de aantallen uit
het verleden.
Alle woningen die ter verkoop aan derden worden aangeboden, worden getaxeerd
door een onafhankelijke makelaar op het moment dat ze voor het eerst worden aangeboden. Mede op basis van deze taxatie, doch ook op basis van o.m. marktontwikkelingen en WOZ-waarde wordt door onze interne makelaar vastgesteld wat de waarde van
het pand is op het moment dat deze daadwerkelijk wordt verkocht. Zo’n verkoop kan
plaatsvinden tot vijf jaar na de oorspronkelijke taxatie. De uiteindelijke verkoopprijzen zijn, afhankelijk van de situatie, 0% tot 10% lager dan de marktprijzen. Van woningen die verkocht worden met een prijs die meer dan 10% afwijkt van de WOZ waarde,
wordt een nieuwe, onafhankelijke taxatie gedaan.
Geactiveerde productie eigen bedrijf
De geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf betreft de personeelskosten die zijn toegerekend aan onroerende zaken in ontwikkeling. Ten opzichte van
2015 is er een iets lagere productie geactiveerd als gevolg van een kleine daling van
de productie in 2016.
Hindoe tempel Raja Gopuram (foto Cris Toala Olivares)

Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn in 2016 € 366 duizend lager dan in 2015.
De bedrijfslasten zijn als volgt te specificeren:
Bedrijfslasten
Bedragen * € 1.000

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Realisatie
Begroting

2016 tov
2015

Apparaatskosten
personeelskosten
overige apparaatskosten
Subtotaal apparaatskosten

5.816
4.065
9.881

5.674
2.669
8.343

5.865
3.016
8.881

103%
152%
118%

99%
135%
111%

Kosten uit uitbesteed werk
Afschrijvingen op
materiële vaste activa
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
WOZ belastingen en verzekeringen
Heffingen

1.041
22.216
437
3.615
4.394
5.066

1.096
22.120
575
3.171
4.803
5.165

1.085
23.495
373
3.756
4.627
4.799

95%
100%
76%
114%
91%
98%

96%
95%
117%
96%
95%
106%

Overige diverse bedrijfslasten

36.769

36.930

38.135

100%

96%

Totaal bedrijfslasten

46.650

45.273

47.016

103%

99%

DE VOORNAAMSTE VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN 2015 ZIJN:
Kosten werkapparaat
De kosten van het werkapparaat zijn ten opzichte van het jaar 2015 met € 1.000 duizend
gestegen tot een bedrag van € 9,9 miljoen in 2016. Een kleine daling van de personeelskosten (€ 49 duizend) maar een stijging van overige apparaatskosten (€ 1.049 duizend)
zijn hiervan de oorzaak. De daling van de personeelskosten komt doordat medewerkers
die met pensioen zijn gegaan, zijn vervangen door jongeren. De stijging van de overige
apparaatskosten wordt veroorzaakt door hogere kosten automatisering en meer eenmalige advieskosten, in verband met onder meer de aanvragen voor splitsing en stedenbouwkundige adviezen.
Onderhoudslasten
De onderhoudslasten zijn met € 1.279 duizend gedaald tot een bedrag van € 22,2 miljoen. Bij mutatieonderhoud is een kostendaling van €716 duizend, ondanks het feit dat
regelmatig bij mutaties vroegtijdig groot onderhoud wordt uitgevoerd. Daarnaast is €
825 duizend bespaard door een daling bij planmatig onderhoud. Dit komt door inkoopvoordeel en uitstel van projecten. Er is meer aandacht besteed aan het uitbesteden van
opdrachten (noodzaak en prijsvorming). Kosten t.b.v. derden en huurders zijn gestegen
met € 149 duizend. Kosten t.b.v. reparatieonderhoud zijn gestegen met € 113 duizend.
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§ 11
Heffingen
De heffingen zijn ten opzichte van 2015 met € 267 duizend gestegen tot een bedrag
van € 5.066 duizend. Er was een stijging van de verhuurdersheffing. De saneringsbijdrage is net als in 2015 (tijdelijk?) komen te vervallen.
Woningstichting wordt in haar bedrijfsvoering geconfronteerd met diverse regeringsmaatregelen voor de gereguleerde huursector. Deze maatregelen betreffen onder
meer de Wet Verhuurderheffing en een beperkte verruiming van het huurbeleid. De
Verhuurderheffing naar de kennis van heden loopt voor Woningstichting op naar ruim
zes miljoen euro in 2017. In de jaren 2015 en 2016 hoefde Woningstichting geen saneringssteun te betalen, doch vanaf 2017 mogelijk wel weer, Woningstichting is uitgegaan van zeven honderd duizend euro per jaar. Deze heffingen beïnvloeden de exploitatiekasstromen negatief. Woningstichting maakt slechts beperkt gebruik van de
boveninflatoire huurstijging, er zijn geen inkomensafhankelijke huurstijgingen.
Overige lasten
De waardeontwikkeling ten opzichte van het vorige jaar was voor de vastgoedportefeuille in exploitatie in 2016 € 6.809 duizend negatief. Voor de vastgoedportefeuille in
ontwikkeling bestemd voor verhuur en koop en de grondposities is er € 6.925 duizend
aan onder meer onrendabele toppen meegenomen.
De niet gerealiseerde waardeveranderingen zijn in 2016 met € 32.113 verslechterd ten
opzichte van 2015. De oorzaak ligt onder meer in hogere onrendabele toppen alsmede
extra lasten aan verhuurdersheffing en saneringssteun.
Het saldo van de financiële baten en lasten is met € 16 duizend verbeterd ten opzichte
van 2015. De rentelasten op leningen/swaps is met € 124 duizend verbeterd als gevolg
van een lagere gemiddelde vermogenskostenvoet. Het totaal aan langlopende leningen is gestegen met € 9.884 duizend.
De belastingen zijn gestegen ten opzichte van 2015. Dit wordt enkel veroorzaakt door
de mutatie in latente belastingen van € 1.291 duizend. Dit betreft een mutatie met
betrekking tot het verschil tussen de fiscale en commerciële boekwaarde van verschillende posten. De lokale belastingen en verzekeringen daalden met € 233 duizend.
Het resultaat van deelnemingen is met € 921 duizend verslechterd ten opzichte van
2015. De daling wordt volledig veroorzaakt door de verkoop per 1/1/2016 van de 100%
deelneming Dozy Holding B.V..
Alle deelnemingen hadden een positief operationeel resultaat. Helder Vastgoed B.V.
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had een geconsolideerde winst, na aftrek van rentelasten en belastingen en aandeel
derden, van € 975 duizend euro. Deze winst wordt enkel uitgekeerd aan Woningstichting Den Helder en komt dus op € 22 duizend na (aandelen derden) ten goede aan
de volkshuisvesting. Verderop in dit jaarverslag wordt een nadere toelichting op de
resultaten van de verbindingen gegeven. Daarnaast verwijzen we naar de eigen jaarverslagen van de verschillende b.v.’s..
Kasstroomoverzicht 2016
In tegenstelling tot het jaarresultaat van Woningstichting worden de kasstromen niet
beïnvloed door boekhoudkundige effecten en geven daarmee een objectiever beeld
van de ontwikkeling van de financiële positie van Woningstichting.
Het financieel beleid van Woningstichting gaat uit van zoveel mogelijk financiering van
investeringen uit eigen middelen. Hierbij worden de huurinkomsten gebruikt voor de
onderhoudslasten, investeringen in bestaand bezit, financieringslasten en de overige
bedrijfsuitgaven. De investeringen in nieuwbouw koop en huur worden gedekt door
de verkoopopbrengsten van bestaand bezit en verkoop van nieuwbouw. Een eventueel tekort wordt aangevuld door nieuwe leningen aan te trekken.
In 2016 bedragen de huurinkomsten en overige operationele inkomsten € 63.851
duizend.
Deze inkomsten worden voor 33% gebruikt voor de onderhoudslasten en investeringen bestaand bezit om het woongenot te kunnen borgen en om waardevermindering
van het bezit te voorkomen. 13% wordt gebruikt voor de financieringslasten van onze
leningenportefeuille, 8% wordt uitgeven aan landelijke belastingen en heffingen en
15% wordt gebruikt voor de apparaatskosten. Een bedrag van € 2.932 duizend (5%) is
gebruikt ter aflossing van de bestaande leningportefeuille.
In 2016 bedragen de inkomsten uit verkoopopbrengsten: bestaand bezit (ad € 8.649
duizend) en verkoop van nieuwbouw (ad € 654 duizend). Alle verkoopinkomsten uit
bestaand bezit en nieuwbouw wordt gebruikt ter mede financiering van investeringen
in nieuwbouw huur of de nieuwbouw koopportefeuille. Deze bedroegen in 2016 in
totaal € 25.655 duizend.

§ 11
De gerealiseerde kasstromen 2016, afgeleid van de vennootschappelijke positie van
Woningstichting, zijn:
Opbouw Kasstromen

Realisatie

Begroting

Realisatie

Realisatie

2016 tov

Bedragen * € 1.000

2016

2016

2015

Begroting

2015

Operationele ontvangsten

66.093

67.025

68.797

99%

96%

Operationele uitgaven

42.887

44.045

45.847

97%

94%

Renteuitgaven

8.375

Kasstroom uit operationele activiteiten 14.831

8.378

8.360

100%

100%

14.602

14.590

102%

102%

Ontvangsten uit verkopen

9.495

8.350

10.001

114%

95%

Uitgaven aan investeringen

29.985

53.702

32.267

56%

93%

Saldo kasstroom MVA

-20.490

-45.352

-22.266

45%

92%

Ontvangsten verbindingen

457

765

1.795

60%

25%

Nieuwe leningen

13.000

17.500

7.000

74%

186%

Aflossing leningen

2.935

2.977

2.837

99%

103%

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 10.065

14.523

4.163

69%

242%

Mutatie liquide middelen

4.864

-15.462

-1.718

-31%

-283%

Liquide middelen per 31/12

20.900

615

16.037

De operationele kasstroom in 2016 bedraagt € 14.831 miljoen positief en dat is
€ 241duizend hoger dan voorgaand jaar. Dit wordt voor een groot deel verklaard doordat € 3.470 duizend minder aan huuropbrengsten is binnen gekomen. Omdat de uitgaven aan onderhoud met € 2.507 zijn verminderd en de overige bedrijfsuitgaven met
€ 655 duizend steeg de operationele kasstromen beperkt.
De ontvangsten uit verkopen, zowel nieuwbouw als bestaande voorraad, zijn relatief
stabiel en slechts € 506 duizend lager dan vorig jaar. De uitgaven aan nieuwbouwprojecten en herstructurering waren in 2016 € 2.282 duizend lager dan vorig jaar en maar
liefst € 23.717 duizend minder dan begroot. De start van veel nieuwbouwprojecten is
uitgesteld naar 2017 en 2018. Met name doordat minder aan investeringen is uitgegeven was de mutatie in de liquide middelen kleiner dan begroot. Wegens reeds afgesloten contracten is wel een nieuwe lening van € 13.000 duizend aangegaan. Dit alles
leidde tot een stand aan liquide middelen die € 4.863 duizend hoger was dan vorig jaar.

Oordeel Autoriteit Woningcorporaties
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) (voorheen Centraal Fonds Volkshuisvesting
(CFV)) beoordeelt jaarlijks Woningstichting. De terreinen van toezicht zijn: integriteit,
omvalrisico, risico’’s realisatiebeleid, governance, rechtmatigheid en efficiency en doelmatigheid. De oordeelsbrief is op 29 november 2016 door Aw verstuurd en gepubliceerd op hun website
Aw vergelijkt jaarlijks in een benchmark Woningstichting met andere corporaties. De
ICR (Interest Coverage Rate, geeft aan of de rente betaald kan worden) bij Woningstichting is in de prognose periode 2,6 , terwijl die landelijk 2,1 is en de signaleringsnorm 1,4
bedraagt. De DSCR (Debt Service Coverage Rate, geeft aan of de rente en aflossingen
betaald kunnen worden) bij Woningstichting is in de prognose periode 2,8 , terwijl die
landelijk 1,5 is en de signaleringsnorm 1,0 bedraagt. De LTV (Loan To Value) op bedrijfswaarde bij WSDH is in de prognose periode 47,8% , terwijl die landelijk 59,5% is en
de signaleringsnorm 85,0% bedraagt. Kortom, aan alle belangrijke financiële criteria
wordt in de prognoseperiode 2016-2020 voldaan volgens Aw. En de nominale schuld
per vhe bij Woningstichting is in 2015 18.100 euro, terwijl die landelijk 34.600 euro is.
Bedrijfslasten (Aedes-benchmark)
In 2014 is Aedes begonnen met een benchmark op de bedrijfsvoering voor corporaties. Woningstichting is vanaf het eerste uur een deelnemer aan de Aedes-benchmark.
De bedrijfslasten van Woningstichting bedragen voor 2015 € 678 per verhuureenheid
(vhe) (2014: €753).
De bedrijfslasten bestaan uit personeelslasten, overige bedrijfslasten en leefbaarheidsuitgaven minus de overige bedrijfsopbrengsten en het saldo van baten en lasten van
servicecontracten. Vervolgens worden de ‘ruisfactoren’, die de vergelijkbaarheid van de
bedrijfslasten ondermijnen, vastgesteld en eenduidig verwerkt en de niet te beïnvloeden bedrijfslasten (onder andere WOZ, verhuurdersheffing, saneringsheffing) geëlimineerd. Corporaties besteedden in 2015 gemiddeld € 853 per vhe aan bedrijfslasten,
Woningstichting werkt dus beduidend goedkoper.

Bedrijfslasten per gewogen vhe * € 1
Geharmoniseerde bedrijfslasten
Niet beïnvloedbare kosten
Beïnvloedbare netto bedrijfslasten

2015
1.516
838
678

2014
1.729
977
753

2013
1478
673
805
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§ 11
PARAGRAAF 3

Totaal lasten
Deelnemingen
Totaal Resultaat

TOELICHTING OP FISCALE POSITIE WONINGSTICHTING
In dit onderdeel geven we een toelichting op de enkelvoudige fiscale positie 2016 van
Woningstichting De berekende vennootschapsbelasting in het resultaat bestaat uit
een mutatie in de belastinglatentie van € 1.291 duizend en een berekende (acute) vennootschapsbelastinglast over het fiscaal resultaat 2016 die nihil is.
Corporaties werden tot 1 januari 2012 beschouwd als Algemeen Nut Beogende Instelling. De fiscale winsten van Woningstichting Den Helder over de periode 2008 t/m 2011
werden dan ook worden opgenomen in een herbestemmingsreserve dan wel herinvesteringsreserve waardoor de belastingdruk nihil is. Door het gebruik van de fiscale onderhoudsvoorziening en door de daling van de WOZ waarde is de verwachting dat de komende jaren, net als in het verleden, geen vennootschapsbelasting zal hoeven te worden
betaald. Er worden belastinglatenties gevormd over het tijdelijke verschil in commerciële
en fiscale waardering van de leningportefeuille, de fiscale onderhoudsvoorziening, het
opgebouwde compensabele fiscale verlies van sloop en te verkopen woningen.

PARAGRAAF 4
FINANCIEEL MEERJARENOVERZICHT
De financiële positie kan middels diverse getallen uitgedrukt worden. De volgende getallen geven een goede indicatie van de financiële ontwikkeling van Woningstichting.
Bedragen * € 1.000
Huurinkomsten
Resultaat verkopen
Overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Afschrijvingen en
waardeveranderingen
Personeelskosten
Onderhoudslasten
Heffingen
Overige bedrijfslasten
Financiering
Belastingen
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2016
62.088
3.112
6.101
71.301

12.893
5.816
22.216
5.066
12.511
8.421
1.291

2015
61.199
2.724
6.041
69.964

-19.176
5.865
23.495
4.703
11.847
8.437
112

2014
58.827
3.462
5.223
67.512

-56.279
5.956
23.734
4.862
12.606
8.115
112

2013
56.708
6.135
5.163
68.006

23.028
5.970
22.374
2.393
11.695
7.742
118

2012
54.685
4.939
5.259
64.883

8.338
5.917
26.779
170
12.700
7.918
142

68.214
975
4.062

35.283
1.896
36.577

-894
705
69.111

73.320
509
-4.805

61.964
479
3.398

Belangrijke ontwikkelingen in de periode 2012 tot en met 2016 zijn dat de huuropbrengsten zijn gestegen met ruim € 7,4 miljoen tot een bedrag van € 62,1 miljoen in
2016. De operationele kasstromen zijn voldoende om de investeringen in bestaand
bezit te kunnen financieren. Het aantal daalde geleidelijk tot 75 fte’s in 2016.

PARAGRAAF 5
VOORUITBLIK NAAR 2016 EN VERDER
Kasstromen
De woningwet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting is op 1 juli 2015 in werking
getreden. Deze wet beoogde het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren. Daartoe werden de Woningwet
en een aantal andere wetten gewijzigd. Naast het effect op de relatie met de externe
belanghouders is de woningwet ook van invloed zijn op het te voeren beleid door de
corporatie. Vanuit de woningwet worden restricties gelegd op activiteiten en het te
volgen huurbeleid. De mogelijke effecten doen zich voor bij het kunnen uitontwikkelen van de bestaande projectenportefeuille, de samenstelling en financiering van
het niet DAEB bezit, de wijze waarop woningtoewijzing dient plaats te vinden en de
huurprijs die gevraagd kan worden.
Dit heeft zijn weerslag op kasstromen en daarvan afgeleid de waardering van het vastgoed.
In deze paragraaf worden de kasstromen weergeven zoals momenteel is berekend in
de meerjarenbegroting 2017 tot en met 2021.
Bedragen * € 1.000
Operationele kasstromen
Verkopen bestaand bezit
Investeringen nieuwbouw
en renovatie
Verkopen nieuwbouw
Aflossingen bestaande
leningen
Totale Kasstroom

2017
15.865
7.320

2018
14.700
7.589

2019
15.016
7.803

2020
15.652
7.959

2021
14.208
8.119

48.037
3.480

48.728
3.400

25.803
1.250

14.073
3.334

18.283
4.148

3.116
3.203
11.476 12.830
-24.488 -26.242 -13.210 42

10.439
-2.247

§ 11
De totale operationele kasstroom in de periode 2017 – 2021 bedraagt € 75,4 miljoen
positief, dat is overigens nadat € 67,6 miljoen is gebruikt ter financiering van investeringen in bestaand bezit (planmatig onderhoud). Er wordt voor € 41,1 mln aan oude
leningen afgelost.
Investeringen in nieuwbouw, huur en renovatie (ad € 154,9 miljoen) worden voor €
15,6 miljoen gedekt uit verkoopopbrengsten nieuwbouw en € 38,8 miljoen opbrengsten van bestaand bezit. Het resterende deel zal worden gefinancierd uit de positieve
operationele kasstromen en het aantrekken van nieuwe leningen. De investeringen
van de koopportefeuille worden gedekt door de verkopen van de koopportefeuille.
Er zal de komende vijf jaar in totaal voor € 46 miljoen aan nieuwe leningen moeten
worden aangetrokken, dit is slechts € 5 miljoen meer dan afgelost wordt aan oude
leningen dus de totale leningenportefeuille neemt niet erg toe en blijft, omgerekend
per vhe, erg laag in vergelijking met andere corporaties.
Financiële kengetallen
De ontwikkeling van de financiële continuïteit van Woningstichting wordt naast de
kasstromen, mede aan de hand van financiële ratio’s bewaakt. De ratio’s en kengetallen, zoals opgenomen in dit rapport en bepaald op basis van het meerjarenperspectief,
geven zowel voor 2017 als ook binnen het meerjarenperspectief tot en met 2021 een
waarde ruim boven de intern gestelde normwaarden. De normwaarden van de ratio’s
van Woningstichting liggen een veilige marge boven de onder andere door het WSW
en Aw gehanteerde ratio’s en normwaarden. De ontwikkeling van de ratio’s is naast de
positieve kasstromen een indicatie van de adequate ontwikkeling van de financiële
continuïteit van Woningstichting binnen het verantwoorde meerjarenperspectief.
Om te blijven voldoen aan kengetallen zoals die door externe partijen gehanteerd
worden en relevant zijn voor het behouden van toegang tot de kapitaalmarkt heeft
Woningstichting een beleid ingezet van enerzijds beperking van investeringen en anderzijds boven inflatoire huurstijgingen. De extra huurstijgingen van gemiddeld 0,5%
per jaar zullen naar verwachting uiteindelijk bijna anderhalf miljoen euro per jaar opleveren. Dit zal een positief effect hebben op onze exploitatiekasstroom. Voor onze
maatschappelijke prestatie inzake het betaalbaar houden van huren zal dit echter een
negatieve impact hebben. Woningstichting heeft in haar projecties rekening gehouden met een investeringsvolume in de komende jaren van gemiddeld ongeveer dertig
miljoen euro per jaar. Haar gecommitteerde investeringen per 31 december 2016 liggen onder dit bedrag.
Hindoe tempel Raja Gopuram (foto Cris Toala Olivares)

De kengetallen van Woningstichting voor de periode 2017 tot en met 2021 kunnen als
volgt worden weergegeven, afgeleid van de opgestelde meerjarenbegroting:
Bedragen * € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Resultaat
Netto huurinkomsten
Totale inkomsten uit exploitatie
Operationele kasstroom

8.038
62.372
67.475
15.865

11.116
63.884
69.083
14.700

10.797
65.055
70.369
15.016

8.650
66.074
71.521
15.652

7.135
66.714
72.270
14.208

Solvabiliteit op marktwaarde (in %)
Loan to Value op bedrijfswaarde (%)
Interest Coverage Ration (ICR)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

79,0%
43%
2,92
2,84

77,4%
46%
2,74
2,66

77,6%
47%
2,68
2,61

78,7%
45%
2,75
2,80

79,6%
45%
2,62
2,95

De belangrijkste ontwikkelingen in de periode 2017 tot en met 2021 zijn dat de huuropbrengsten jaarlijks stijgen met gemiddeld 1,7% en dat de operationele kasstroom in
2017 circa €15,9 miljoen en bedraagt. Dit wordt aangevuld gedekt met de forse liquiditeitspositie per einde 2016 van € 20 miljoen. Vervolgens zal de operationele kasstroom
gemiddeld € 15 miljoen bedragen in de periode 2018 tot en met 2021. De loan to value
zal de komende vijf jaar schommelen tussen de 43% tot 47% in 2020;
Het aantal fte’s zal vanaf 2016 stabiel blijven op zo’n 78 medewerkers.
Met de extra huurstijgingen en het terugdringen van investeringen kan Woningstichting
in financieel opzicht de gevolgen van de genoemde heffingen opvangen en verwacht
zij blijvend te kunnen voldoen aan de kengetallen. De ICR (Interest Coverage Ratio) blijft
de komende vijf jaar minimaal 2,68 en blijft dus boven minimum van 1,4. De DSCR (Debt
Service Coverage Ratio) wordt minimaal 2,61 en dus ruim boven de WSW norm van 1,00.
De solvabiliteit op basis bedrijfswaarde komt niet onder 57,4% en dus boven het minimum volgens WSW van 20%. De loan to value (verhouding tussen waarde bezit en leningen) op basis bedrijfswaarde is op zijn hoogst 47% en blijft dus beneden maximum van
75%. En het schuldrestant van door het WSW geborgde leningen kent een dekkingsratio
(verhouding tussen leningen en WOZ waarde) van 12% hetgeen ruim beneden de WSW
norm van 50% blijft. Dus Woningstichting mag verwachten dat zij toegang blijft houden
tot de kapitaalmarkt. Het eigen middelenbeleid van het WSW noch de nieuwe beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen hebben een negatieve
impact op de financieringscapaciteit. Het bestuur zal de voorgenomen maatregelen in
de komende jaren conform de projecties moeten realiseren. De gevolgen van de even-
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tuele juridische splitsing inclusief het overhevelen van het vastgoed zijn overigens niet
opgenomen in bovenstaande analyse.
De financiële middelen die de komende jaren beschikbaar zijn voor nieuw beleid ten
behoeve van de maatschappelijke taak worden bepaald door de toekomstige kasstromen. Deze worden nadelig beïnvloed door de heffingen en belastingen. In de oude investeringsportefeuille is veel geschrapt en investeringen zijn uitgesteld. Ondanks deze
aanpassingen blijft Woningstichting nog steeds veel in de stad investeren. Zoals voormalig minister Van der Laan stelde: er zijn immers in Den Helder geen andere corporaties of particuliere ontwikkelaars die de investeringen zouden kunnen overnemen.
Het maatschappelijk rendement
De afgelopen jaren werd de politiek mede gedomineerd door de discussies rondom
de vele financiële heffingen die aan corporaties opgelegd werden: de vestiaheffing, de
verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting. Door de ANBI status (tot en met
2011) en doordat de WOZ waarde van ons bezit is gedaald alsmede door het gebruik
van de fiscale onderhoudsvoorziening heeft Woningstichting de betaling van vennootschapsbelasting weten uit te stellen. Echter, de verhuurderheffing en de vestiaheffing hebben de afgelopen jaren miljoenen euro’s gekost. Deze betalingen tasten
de zo belangrijke kasstromen van Woningstichting ernstig aan. Door de vele heffingen
wordt de financieringscapaciteit van overigens alle corporaties dusdanig aangetast,
dat er ook landelijk veel minder ruimte voor investeren overblijft. Ten onrechte gaat de
overheid ervan uit dat de corporatiesector rijk is.
De corporatiesector ligt de laatste jaren zwaar onder vuur. Nieuwe heffingen en belastingen volgen elkaar op. In dit kader is het begrip “Total Tax Contribution” geïntroduceerd. Met dit begrip wordt gedoeld op de bijdrage die een organisatie levert aan de
samenleving in allerlei vormen van belastingen en heffingen. WSDH heeft deze voor
haar corporatieactiviteiten, dus exclusief de verbindingen, op een rijtje gezet. De loonheffing is bijna anderhalf miljoen euro per jaar, de omzetbelasting vier miljoen euro,
de onroerend zaak belasting met rioolrecht ruim vier miljoen euro, de vestiaheffing
wordt de komende jaren ingeschat op een miljoen euro per jaar (in 2016 overigens
nihil) en de verhuurderheffing wordt zes miljoen euro (en deze stijgt maar door). De
betaling van de vennootschapsbelasting is uitgesteld door het tijdelijk gebruik kunnen maken van fiscale faciliteiten maar zou zo’n drie miljoen euro per jaar bedragen
en aan vergunningen en overdrachtsbelastingen wordt zo’n half miljoen euro per jaar
uitgegeven. In totaal is dit twintig miljoen euro. Bij een huuromzet van circa zestig
miljoen euro per jaar betekent dit dat Woningstichting bijna een derde van haar huurinkomsten afdraagt aan de verschillende overheden. Zonder verhuurderheffing, ven-
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nootschapsbelasting en vestiaheffing zou dit een zesde deel zijn geweest. Of anders
gezegd: van de huur die de huurders betalen gaat bijna een derde naar de overheid,
dat is gelijk met alle huurbetalingen van januari tot en met april. Pas vanaf mei gaat
hun geld naar onderhoud etc.. Zou deze som voor de gehele corporatiebranche opgeld doen, dan gaat het om een bedrag van vier miljard euro wat jaarlijks wordt afgedragen aan de overheid.
Zoals elders beschreven in dit jaarverslag kent Woningstichting een solide bedrijfsmatig rendement. Daarnaast heeft Woningstichting ook nog een groot maatschappelijk rendement. Omdat Woningstichting slechts 68% van de maximaal redelijke huur
vraagt, terwijl andere corporaties 71% vragen, ontvangen onze huurders zo’n drie miljoen euro extra aan huurkorting in vergelijking met andere corporaties. Hieruit blijkt
dat Woningstichting sterk oog heeft voor de betaalbaarheid van huren in relatie tot
de lage inkomens in Den Helder. Daarnaast steekt Woningstichting jaarlijks gemiddeld
zo’n negen miljoen euro in onrendabele toppen op nieuwbouwprojecten. Aan leefbaarheid wordt ruim een miljoen euro per jaar uitgegeven, zowel direct via investeringen in de woonomgeving als indirect via onder meer wijkmeesters. En aan onderhoud
wordt gemiddeld ongeveer negen miljoen meer besteed dan commerciële beleggers
zouden doen. In totaal is het maatschappelijk rendement van Woningstichting zo’n
tweeëntwintig miljoen per jaar, elk jaar weer.
Ten slotte
De in het verleden behaalde resultaten tonen aan dat Woningstichting met haar beleidskeuzes op de goede weg zat. De krimp werd en wordt opgevangen door goedkope flats te vervangen door een beperkt aantal duurdere, maar nog steeds betaalbare
woningen, zowel huur als koop. Zoals uit het projectenoverzicht blijkt, blijft Woningstichting breed investeren, onder meer in maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed
alsmede zorginstellingen. Dit opdat er een aantrekkelijk leefklimaat blijft in Den Helder.
Door de vergrijzing wordt ook veel uitgegeven aan seniorenwoningen. Woningstichting blijft gelden vrijmaken voor nieuw beleid ten behoeve van de maatschappelijke
taak en het aanwezige vermogen wordt daarvoor ingezet. Ook de komende jaren zal
gemiddeld zo’n negen miljoen euro per jaar voor onrendabele toppen op nieuwbouwprojecten worden gereserveerd. En jaarlijks zal een klein miljoen euro worden uitgegeven aan leefbaarheidprojecten, waaronder de bijdrage aan het woonomgevingconvenant met de gemeente. In de wijk Nieuw Den Helder zal bij veel van onze projecten het
accent worden gelegd op onderwijs en opvoeding van de jeugd.
De steeds sneller veranderende omgeving en bijbehorende politieke- en marktonzekerheden dwingt Woningstichting om de in het verleden ingezette zeer strakke finan-
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ciële sturing op kasstromen ook naar de toekomst toe nader te continueren. Belangrijk
hierbij is dat we ook de prestaties zoals verwoord in onze strategische doelstellingen
ook in de toekomst nog kunnen realiseren. Uiteindelijk moeten we niet vergeten dat
we het allemaal voor de doelgroepen van ons beleid doen, die niet het inkomen en het
vermogen hebben om zelfstandig op de markt aan betaalbare woonruimte te kunnen
komen.

Foto Cris Oliveras.
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§ 12

FINANCIËN
We hebben een gezonde financiële basis nodig om onze ambities te kunnen waarmaken. Als maatschappelijk ondernemer optimaliseren we ons financieel rendement
ten bate van ons maatschappelijk rendement. Iedere euro kunnen we maar één keer
uitgeven. Onze organisatie is doelmatig en efficiënt en we wegen risico’s zorgvuldig af.
In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de meest relevante aspecten van
het financiële beleid van Woningstichting. Hierbij gaan we in op de kasstromen en het
treasurybeleid van Woningstichting. In de volgende hoofdstukken is de verkorte jaarrekening over 2016 opgenomen.

investeringen in nieuwbouw, koop en huur worden deels gedekt door de verkoopopbrengsten van bestaand bezit en verkoop van nieuwbouw. Een tekort wordt gedekt
door een extra lening aan te trekken. In de periode 2017 – 2021 heeft Woningstichting
een operationele kasstroom van circa € 75 miljoen en uit de verkoop van bestaande
woningen van € 39 miljoen. Deze kasstroom zal gebruikt worden voor investeringen.
Het aanwenden van deze middelen binnen de verschillende categorieën gebeurt op
basis van het vastgoedbeleid en het hiervan afgeleide meer operationele investeringsbeleid en rendementskaders.

MARKTWAARDE
De afgelopen jaren heeft Woningstichting stappen ondernomen om de transparantie
in de financiële berichtgeving van de corporatie te vergroten en een beter inzicht te
geven in het resultaat, de vermogenspositie en de kasstromen. Tot en met 2014 werd
het sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen vervaardigingsof verkrijgingsprijs dan wel lagere realiseerbare waarde. Vanaf 2015 vindt waardering
tegen actuele waarde plaats. Voor het sociaal vastgoed betreft dit actuele waarde gebaseerd op marktwaarde in verhuurde staat met inachtneming van de relevante feiten
en omstandigheden van de markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn en de
bepalingen zoals opgenomen in het BTIV, voor het commercieel vastgoed betreft dit
marktwaarde in verhuurde staat. Voor berekenen actuele waarde is gebruik gemaakt
van Handboek 2016.

TREASURY
Woningstichting heeft een treasurystatuut waarin het treasurybeleid is beschreven
en afgebakend. Het treasury statuut sluit aan bij het door Aw goedgekeurde Financieel reglement van Woningstichting. In dit statuut worden de doelstellingen van treasury bij Woningstichting beschreven: het beheersen van renterisico’s en een zo laag
mogelijke vermogenskostenvoet. Daarnaast zijn regels vastgelegd met betrekking
tot looptijden, toegestane tegenpartijen en het optimaliseren van de vervalkalender van de leningportefeuille. Het treasurymanagement maakt onderdeel uit van het
sturen op waarde. Rentederivaten worden slechts defensief ingezet. In voorgaande
jaren hebben we al geanticipeerd op de pieken in de toekomstige herfinancieringen
door het aanhouden van overtollige middelen op spaarrekeningen. Het beleid ten
aanzien van deze spaarrekeningen beoogt het risico te minimaliseren en opbrengsten te optimaliseren. Het treasurystatuut van Woningstichting wordt periodiek herzien en volgt altijd de wet- en regelgeving.

Woningstichting had al in 2015 gekozen voor het actuele waardemodel omdat het actuele waardebegrip een beter inzicht in het financiële rendement op de vastgoedportefeuille geeft en sluit ook beter aan bij het onderbouwen van strategische beslissingen
(het versterken en verjongen van de portefeuille). Daarnaast wordt het eenvoudiger te
benchmarken met andere woningcorporaties en commercieel vastgoedbeheerders.
Met ingang van 2016 wordt de resultatenrekening opgesteld volgens het functionele
model in plaats van het tot dan toe gehanteerde categorale indeling. Het uiteindelijke
resultaat wordt niet beïnvloed door deze wijziging, de presentatie wel. Bij de analyses
wordt overigens nog wel gebruik gemaakt van het categorale model omdat dit een
beter inzicht geeft.
STREVEN NAAR SLUITENDE KASSTROMEN
Woningstichting stuurt op kasstromen die zoveel mogelijk aansluiten op de rapportagevereisten en beoordelingscriteria van de externe toezichthouders. Het financieel beleid van Woningstichting gaat uit van financiering van investeringen uit eigen
middelen. Hierbij worden de huurinkomsten gebruikt voor de onderhoudslasten, investeringen in bestaand bezit, financieringslasten en de overige bedrijfsuitgaven. De
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Woningstichting trok tot eind 2006 haar leningen aan via de gemeente Den Helder,
maar doet dat vanaf 2007 via de reguliere financieringsinstellingen en/of banken.
Deze nieuwe leningen worden door het WSW geborgd. De gemeente Den Helder
heeft zich daarbij bereid getoond voor maximaal 250 miljoen euro als finale achtervang te willen fungeren. Dit maximum zal overigens de komende jaren niet nodig
zijn volgens de meest recente meerjarenbegroting. Verder wordt de (toekomstige)
financiering van de verschillende b.v.’s apart via de markt geregeld.
Er zijn vier roll-over leningen met een totaalbedrag van 47,5 mln euro. De renterisico’s
zijn via derivaten bijna volledig geminimaliseerd. De derivaten kennen geen margin
calls of break clausules, waardoor er geen bijstortverplichtingen zullen zijn. Er zijn
geen financiële vaste activa waarover financiële risico’s gelopen worden.
De financieringsbehoefte van corporaties is fors en de rente is vaak de hoogste kostenpost. Van oudsher heeft Woningstichting ingezet om zo min mogelijk te lenen.
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Zo werd, al lang voordat dit op grotere schaal binnen de sector gebruikelijk werd,
de verkoop van de bestaande huurvoorraad ingezet om de nieuwbouwprojecten de
financieren. Met sommige van onze huidige maatschappelijke nieuwbouwprojecten
wordt met de huurder overeengekomen de contante waarde van de huur vooraf te
betalen zodat we niet hoeven te lenen. En indien mogelijk wordt maatschappelijk en
bedrijfsmatig onroerend goed door ons ontwikkeld ten behoeve van latere verkoop.
Dit alles heeft als gevolg dat bij Woningstichting eind 2016 ruim negentienduizend
euro per vhe aan leningen uitstaat, hetgeen de helft is van wat in de corporatiesector
gebruikelijk is. En de rentelasten zijn daardoor beduidend lager. Leningen worden
voor langere periodes afgesloten en de rente wordt voor de gehele looptijd vastgezet. Ook met het forse investeringsprogramma de komende jaren zal het totaal
aan leningen de komende vijf jaar niet uitkomen boven de tweehonderd en vijf en
twintig miljoen euro, hetgeen omgerekend per vhe zeer ruim beneden het landelijk
gemiddelde is.
Derivaten worden door Woningstichting enkel gebruikt om zonder risico de rente
voor langere tijd vast te zetten, dus er zijn geen margin calls en geen break clausules. De meeste leningen worden door Woningstichting afgesloten voor een periode
van ongeveer twintig jaar. Door echter derivaten met een looptijd langer dan 10 jaar
te verbieden gooit de overheid het kind met het badwater weg en loopt Woningstichting in de toekomst mogelijk onnodige renterisico’s, hetgeen is in strijd met ons
risicomijdende beleid.
VERBINDINGEN
Woningstichting heeft per 31 december 2016 8 verbindingen. Vorig jaar waren dat
er nog 11 doch Dozy Holding B.V. is samen met aannemingsbedrijf Dozy B.V. en Dozy
Ontwikkeling B.V. per 1/1/2016 afgestoten. Alle activiteiten in de verbindingen zijn
gebaseerd op volkshuisvestelijke overwegingen. De activiteiten van deze verbindingen betreffen onder meer exploitatie van vastgoed, projectontwikkeling, onderhoud, schilderwerken en aannemerij.
Zie hoofdstuk 2 voor een meer gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de
verbindingen.In het verbindingenstatuut staat onder meer het toetsingskader opgenomen aan de hand waarvan jaarlijks verbindingen beoordeeld worden, onder
meer de minimale solvabiliteit (gelijk aan die van WSDH zelf ) en minimum aandeel
in vermogen (>50%) staan opgenomen. Deze wordt aan de Raad van Commissarissen voorgelegd opdat zij kunnen beoordelen of de verbindingen nog voldoen aan
de te stellen eisen.

Verbonden Ondernemingen Omzet
2016
Bedragen * € 1.000
HV Projectontwikkeling B.V.
HV Bouwadvies B.V.
HV Schilderwerken B.V.
HV Vastgoedbeheer B.V.
HV Onderhoud B.V.
HV Alkmaar B.V.
HV Woondiensten B.V.
Helder Vastgoed B.V. seq
(voor splitsing)
Eliminaties
Subtotaal excl. Dozy BV
Dozy
Totaal Helder Vastgoed BV

Resultaat Resultaat Resultaat Eigen
2016
2016
2015 Vermogen
werkelijk begroot
2016

0
170
8.395
0
12.659
4.825
30

0
4
240
0
192
625
1

0
11
8
0
123
182
7

0
6
249
0
755
328
0

161
45
485
21
1.192
1.141
4

17
-954
25.142
0
25.142

-89
0
975
0
975

-61
0
270
495
765

-65
0
1.273
622
1.895

7.676
0
10.725
0
10.725

Toelichting waardering vastgoedportefeuille
De vastgoedportefeuille van Woningstichting bestaat uit een aantal segmenten:
Segment in
miljoen euro
Sociaal vastgoed in exploitatie:
Huurwoningen
Maatschappelijk vastgoed
Parkeerplaatsen
Zorginstellingen

Marktwaarde in % van totaal
verhuurde staat
in miljoen euro
804
11
13
34

Commercieel vastgoed in exploitatie:
Huurwoningen
32
Bedrijfsmatig vastgoed
33

86%
1%
1%
4%

4%
4%

De marktwaarde van de sociale vastgoedportefeuille is binnen de geconsolideerde vastgoedportefeuille van Woningstichting in 2016 toegenomen van € 804 miljoen naar € 862
miljoen. Deze toename is het saldo van enerzijds de in 2016 gerealiseerde investeringen
en (des)investeringen en anderzijds van de herwaardering van deze vastgoedportefeuille. De herwaardering van de standing investments van dit deel van de vastgoed-
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portefeuille bedroeg in 2016 € 19 miljoen positief. Er is voor € 42 miljoen overgeheveld
van commercieel naar sociaal, onder meer door herclassificatie van het zorgvastgoed.
De sociale woningportefeuille beslaat zo een relatief groot aandeel van de totale vastgoedportefeuille dat we in onderstaande analyse alleen ingaan op deze portefeuille,
tenzij anders aangegeven.
Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en
dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage van de Besluit Toegelaten Instell98ingen Volkshuisvesting.
De bedrijfswaarde van het vastgoed is in totaal € 422 miljoen, waarvan € 355 miljoen
(83%) sociaal vastgoed. De totale WOZ waarde bedraagt € 1.161.786.
Taxatiemanagement
Bij het bepalen van de waarde van de vastgoedportefeuille maken we gebruik van een
taxatie management systeem. Met dit systeem bepalen interne taxateurs op modelmatige wijze op complexniveau de waarde van de portefeuille. Vervolgens valideren
externe taxateurs deze waarderingen. Zo wordt de vastgoedportefeuille op betrouwbare wijze gewaardeerd.
De markt
De Nederlandse woningmarkt kent een herstel in 2016. Met name naar het einde van
het jaar toe geven verschillende indicatiecijfers aan dat het herstel zich ook zal doorzetten. Het aantal woningtransacties bedraagt nagenoeg 20% meer dan het voorgaande jaar en een gemiddelde prijsstijging van de koopsommen van 5% is waar te nemen.
In de markt is wel een duidelijke afbakening te zien in geografische spreiding van het
herstel, naast een duidelijk verschil in de diverse segmenten. Het merendeel van de
Woningstichtingportefeuille bevindt zich in een zwak marktgebied en profiteert daarom niet echt van dit herstel.
Volgens de Woonbond zijn er inmiddels 310.000 huishoudens die geen geschikte
huurwoning kunnen vinden. Het woningtekort zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. In een normaal functionerende markt zou dat betekenen dat dit
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een positief prijseffect heeft en daardoor een effect op het aanbod. Onderzoek laat
zien dat het aanbod op de woningmarkt in geringe mate reageert op de prijs.
Oorzaken daarvan kunnen worden gevonden in de mate van regulering op de Nederlandse woningmarkt. Deze regulering is waar te nemen in bijvoorbeeld het grond- en
huurbeleid.
Het prijseffect is wel waarneembaar. Mede door de lage hypotheekrente en de mogelijkheden die er nog steeds zijn op de hypotheekmarkt voor het verkrijgen van een
hypotheek. Hoewel zichtbaar is dat de leencapaciteit daalt, is de leencapaciteit nog
voldoende om te handelen op de koopmarkt.
Woningstichting vastgoedportefeuille
De totale marktwaarde in verhuurde staat van Woningstichting vastgoedportefeuille
bedraagt € 926 miljoen. Hiervan is € 78 miljoen belegd in bedrijfsmatig onroerend
goed en € 835 miljoen in woningen. Daarnaast € 13 miljoen parkeermatig vastgoed. De
taxatiewaarde van de woningportefeuille van Woningstichting is ten opzichte van eind
2015 met 2% toegenomen (€ 19 miljoen) van € 907 miljoen naar € 926 miljoen (alle
objecten niveau). Deze waardemutatie is inclusief de ingrepen die in het vastgoed zijn
gedaan. De autonome prijsstijging was overigens ook 2%, hetgeen overeenkomt met
de landelijke prijsstijgingen in het afgelopen jaar. Er werd voor € 7 miljoen verkocht, €
2 miljoen gesloopt en € 2 miljoen aan nieuwe woningen toegevoegd.
Bedrijfswaarde Portefeuille met toekomstwaarde
De vastgoedportefeuille van Woningstichting wordt ingezet voor het verwezenlijken
van de maatschappelijke doelen die worden nagestreefd, waaronder het zorg dragen
voor voldoende betaalbare en passende huisvesting voor onze doelgroepen. Om dit
op een goede wijze en in continuïteit te kunnen doen is het van belang om de kwaliteit
van het vastgoed en de daaraan verbonden waarde van het vastgoed te monitoren.
Door de toekomstwaarde van de portefeuille te volgen is Woningstichting in staat om
de maatschappelijke continuïteit te borgen.
Daarnaast is de waarde van de portefeuille van belang om aan te geven wat de maatschappelijke prestatie van de vastgoedportefeuille is. Niet in alle woningsegmenten
of doelgroepsegmenten wordt de maximale prestatie behaald, vanwege het behalen
van een maatschappelijke prestatie. Het volgen van het maatschappelijk rendement
is een indicatie van het vermogen dat Woningstichting wenst in te zetten voor deze
maatschappelijke doelstellingen.
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Een indicatie, omdat meerdere factoren een relevante invloed hebben op de waardering van de vastgoedportefeuille. Naast het eigen beleid zijn de markt, de verhuurdersheffing en de herzieningswet van invloed op de waardering.
Naast de marktwaarde moet ook de bedrijfswaarde oftewel de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde, worden berekend om te kunnen voldoen aan de rapporteringeisen
van het WSW. De actuele bedrijfswaarde is € 422 mln. De parameters die gebruikt worden om de bedrijfswaarde te berekenen sluiten aan met die door de toezichthouder
voorgeschreven zijn. De discontovoet is 5,0%. De reguliere huurstijging is gelijk aan
de inflatie plus 0,5% i.v.m. boveninflatoire huurverhogingen en huurharmonisatie en
komt de komende jaren uit op 2,5%. Zowel de variabele lasten als de onderhoudskosten stijgen op termijn met 2%. De huurderving is structureel op 0,95% gesteld, dit is
exclusief huurderving door leegstand i.v.m. sloop en verkoop. De WOZ waarde van het
bezit bedroeg per eind 2016 in totaal € 1.162 mln.
Realiseerbaarheid Waarde Onroerende Zaken in Exploitatie
Per 31 december 2016 is in totaal € 568 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen

in de overige reserves begrepen (2015: € 561 miljoen) uit hoofde van de waardering
van het vastgoed in exploitatie in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in
overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee
conform in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide
ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving. De
realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Woningstichting. De mogelijkheid voor de corporatie om vrijelijk door
(complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van
het DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en
maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte
aan sociale (DAEB) woningen. De directie van Woningstichting heeft een inschatting
gemaakt van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat bij ongewijzigd beleid
niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het
verschil tussen de bedrijfswaarde van het DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde
in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 517 miljoen. Dit impliceert dat circa
67% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.

Ondertekening prestatieafspraken woningcorporaties, huurdersvertegenwoordiging en gemeente
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§ 13

grondslagen jaarrekening
CRITERIA VOOR HET SAMENVATTEN VAN DE STATUTAIRE JAARREKENING
Onderhavig stuk is een samenvatting van de statutaire jaarrekening over boekjaar
2016. Er zijn in Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het
opstellen van samengevatte financiële overzichten. Hierom heeft de directie deze
criteria zelf ontwikkeld. Het doel van deze samenvatting is om op hoofdlijnen een
indruk te kunnen geven van het financiële reilen en zeilen van Woningstichting Den
Helder. De gehanteerde criteria en het aggregatieniveau van deze samenvatting zijn
hierop toegespitst.
Bijgesloten samenvatting van de statutaire jaarrekening is als volgt tot stand gekomen:
a.
de oorspronkelijke balans per 31 december 2016, winst-en-verliesrekening
en kasstroomoverzicht zijn ingekort, waarbij voor elk van de financiële
overzichten is volstaan met het overnemen van de totalen per hoofdcategorie en sommige tussentellingen achterwege zijn gelaten
b.
de statutaire jaarrekening is gebaseerd op Titel 9 Boek 2 BW. In deze samenvatting zijn de grondslagen herhaald
c.
de toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn vereenvoudigd weergegeven, rekening houdend met het
beoogde doel van deze samengevatte financiële overzichten.
In deze samenvatting zijn ook vergelijkende cijfers weergegeven.
Bijgesloten samenvatting is op een later moment uitgebracht dan de statutaire jaarrekening. Omdat dit stuk slechts beoogt een samenvatting te geven van de oorspronkelijke statutaire jaarrekening over boekjaar 2016 is geen rekening gehouden
met gebeurtenissen in de tussenliggende periode.
Het kennisnemen van deze samenvatting kan niet in de plaats treden van het kennisnemen van de statutaire jaarrekening over boekjaar 2016, aangezien diverse vereenvoudigingen zijn aangebracht. Gebruikers die behoefte hebben aan meer informatie
kunnen een exemplaar van de statutaire jaarrekening aanvragen via Woningstichting
Den Helder, Postbus 90, 1780 AB Den Helder.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING (ENKELVOUDIG
EN
GECONSOLIDEERD ) VAN SAMENGEVATTE JAARREKENING
REGELGEVING
De beschrijving van de grondslagen is een samenvatting van de grondslagen zoals opgenomen in de statutaire jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit Toegelaten instellingen volkshuisvesting, de
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Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (‘WNT’), Titel 9 boek 2 BW, en Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
ALGEMEEN
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Woningstichting
Den Helder en de daarmee verbonden maatschappij Helder Vastgoed B.V.. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties
geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden, indien van toepassing, afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. De waardering van de
activa en de passiva en de bepaling van het resultaat berusten op de grondslag van
de historische kostprijs, tenzij hierna anders is vermeld. De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING
MATERIELE VASTE ACTIVA ONROERENDE ZAKEN IN EXPLOITATIE.
Commercieel vastgoed in exploitatie
Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een
huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. Woningstichting waardeert haar commercieel vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en daarna tegen actuele waarde. De reële waarde
is gebaseerd op de actuele marktsituatie en omstandigheden per balansdatum en
geeft de meest waarschijnlijke prijs weer die redelijkerwijs op balansdatum had kunnen worden verkregen. Ten behoeve van de modelmatige uitwerking van de waarde
heeft Woningstichting gebruik gemaakt van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde. Aan de hand van dit handboek, dat verwerkt is in een taxatie managemensysteem, bepaalt Woningstichting de marktwaarde in verhuurde staat van het
vastgoed. In een drie-jaars periode wordt de gehele vastgoedportefeuille getaxeerd
door onafhankelijke taxateurs. Mutaties in de reële waarde van commercieel vastgoed in exploitatie worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder ‘Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. Het
beleid van Woningstichting is er op gericht de sociale vastgoedportefeuille continu
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te verversen. Een deel van de portefeuille is gealloceerd voor verkoop, een deel voor
het maximaliseren van de vraaghuur en een deel voor renovatie en herstructurering
gericht op waarde ontwikkeling. Daarmee kwalificeert Woningstichting zich als vastgoedbelegger en is de marktwaarde in verhuurde staat, met inachtneming van de
relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop de toegelaten instellingen
actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in Woningwet en BTIV, de basis voor
de waardering.
Woningstichting waardeert haar sociaal vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Daarna vindt waardering plaats tegen de
actuele waarde zijnde de reële waarde. Bij gebrek aan een actieve markt voor sociaal vastgoed in verhuurde staat of een actieve markt waarvan de waarde van sociaal vastgoed in verhuurde staat kan worden afgeleid, wordt de reële waarde van
sociaal vastgoed in exploitatie gebaseerd op een modelmatige, op kasstromen gebaseerde methodiek. Ten behoeve van de modelmatige uitwerking van de waarde
heeft Woningstichting gebruik gemaakt van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde. Aan de hand van dit handboek, dat verwerkt is in een taxatie managementsysteem, bepaalt Woningstichting de marktwaarde in verhuurde staat van het
vastgoed. In een drie-jaars periode wordt de gehele vastgoedportefeuille getaxeerd
door onafhankelijke taxateurs.
ONROERENDE ZAKEN IN ONTWIKKELING
De onroerende zaken in ontwikkeling zijn gewaardeerd tegen de tot en met balansdatum bestede bedragen, onder aftrek van eenmalige subsidies en een eventueel
onrendabel deel van de investering.
ONROERENDE EN ROERENDE ZAKEN TER DIENSTE VAN EXPLOITATIE
Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen, bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. De afschrijvingen
zijn berekend volgens het lineaire systeem.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
DEELNEMINGEN
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, vastgesteld op basis van de grondslagen van de groep.
VOORRADEN
Voorraden materialen worden gewaardeerd tegen de laatst betaalde inkoopprijs. Hierbij wordt rekening gehouden met een voorziening voor mogelijke incourantheid.

Het onderhanden werk (onroerende zaken onverkocht in aanbouw bestemd voor verkoop) wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto- opbrengstwaarde.
De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige
kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
De voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De
vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De nettoopbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog
te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
ONDERHANDEN WERKEN/PROJECTEN
Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten (bestaande uit de gerealiseerde projectkosten en
toegerekende winst). Indien van toepassing, worden hierop de verwerkte verliezen
en reeds gedeclareerde termijnen in mindering gebracht. Bij het bepalen van het
resultaat wordt rekening gehouden met de mate van gereedheid volgens RJ221.
LENING U/G
De lening u/g is gewaardeerd tegen nominale waarde.
KORTLOPENDE VORDERINGEN
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor de risico’s van oninbaarheid.
LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen
onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
VOORZIENINGEN
VOORZIENING ONDERHOUD
De waardering van de voorzieningen is tegen nominale waarde.
SCHULDEN
Alle schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
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§ 13
BELASTINGLATENTIES
Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen
tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële
verslaggeving en fiscale boekwaarde van die posten. Latente belastingvorderingen en
voorzieningen worden per iedere verslagdatum herzien.
De (actieve) belastinglatentie inzake te slopen woningen wordt nominaal berekend,
waarbij uitgegaan wordt van het verwachte aantal woningen dat de komende vijf jaar
gesloopt zal worden.
De (actieve) belastinglatentie inzake te verkopen woningen wordt nominaal berekend,
waarbij uitgegaan wordt van het verwachte aantal woningen dat de komende vijf jaar
verkocht zal worden.
De (passieve) belastinglatentie inzake de onderhoudsvoorziening wordt nominaal berekend, waarbij wordt uitgegaan van de mutatie in deze voorziening die zich in het
betreffende jaar heeft voorgedaan.
De (actieve) belastinglatentie inzake leningen is gebaseerd op het verschil tussen de
marktwaarde en nominale waarde van de leningen per 1/1/2008, het moment van ingaan
van de integrale belastingplicht. Deze wordt tegen de contante waarde berekend. Jaarlijks
vindt vrijval plaats omdat leningen afgelost worden dan wel de rente betaald wordt.
De (actieve) belasting latentie inzake opgebouwde compensabele verliezen worden
nominaal berekend
VOORZIENING TOEKOMSTIGE ONRENDABELE INVESTERINGEN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE
Deze voorziening dient om financiële effecten van het ingezette investeringsbeleid
duidelijk tot uitdrukking te laten komen. De besluiten van de Raad van Commissarissen
inzake Onrendabele Toppen dienen als uitgangspunt voor deze voorziening. In een
aantal gevallen betekent dit dat door de Raad van Commissarissen opdracht gegeven
is de kosten te verlagen of de opbrengsten te verhogen.
VOORZIENING JUBILEUMUITKERINGEN
Deze voorziening is gevormd om de financiële effecten van de toekomstige jubilea
inzichtelijk te maken. De voorziening wordt jaarlijks aangepast. Per balansdatum wordt
per medewerker bepaald hoe groot de kans is dat een medewerker de diverse jubilea
uitbetaald zal krijgen. Deze voorziening is opgenomen onder Overige Voorzieningen.
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De heer Plaatsman op zijn nieuwe terras Baljuwstraat.

§ 13
VOORZIENING LOOPBAANONTWIKKELINGSBUDGET
De voorziening is gevormd ten behoeve van de toekomstige loopbaan-ontwikkelingstrajecten van medewerkers. De daadwerkelijke uitgaven worden in mindering
gebracht op de voorziening. Deze voorziening is opgenomen onder Overige Voorzieningen.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.
HUREN
De huren zijn verantwoord onder aftrek van de derving wegens leegstand en oninbaarheid.
LASTEN ONDERHOUD
Hieronder vallen de kosten voor het jaarlijks terugkerend onderhoud. Ook het planmatig onderhoud wordt direct ten laste van het resultaat gebracht, tenzij dit onderhoud
resulteert in een hogere marktwaarde. Dan wordt planmatig onderhoud geactiveerd.

vanaf 2008 is, voor zover van toepassing, aansluiting gezocht bij de vaststellingsovereenkomst 2 ‘Belastingplicht Woningcorporaties’, die door Woningstichting Den Helder
ondertekend is.
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is
de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar,
berekend aan de hand van de belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum,
dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op
de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. Hierbij wordt rekening gehouden
met de verschillende fiscale faciliteiten voor zover van toepassing.
Woningstichting Den Helder kan tot en met 2011 worden beschouwd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De volledige fiscale winsten zijn in die jaren in
een fiscale herbestedingsreserve worden ondergebracht, waardoor naar mening van
directie daarover geen belasting zal hoeven te worden betaald. In de periode 2012 tot
en met 2016 waren er voldoende fiscale kosten om ook geen fiscale winst te hebben.

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de
gewone bedrijfsvoering, zoals huisvestingskosten, bestuurskosten, algemene kosten,
overige personeelskosten, belastingen, verzekeringen, leveringen en diensten et cetera. Bijzondere baten en lasten. De bijzondere baten en lasten worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde.
NIET-GERALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking
op waardemutaties van op reële waarde geactiveerde activa.
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
Onder buitengewone baten en lasten worden die posten opgenomen die niet uit de
normale bedrijfsactiviteiten voortkomen en dus niet in het normale bedrijfsresultaat
worden verantwoord.
VENNOOTSCHAPSBELASTING
Per 1 januari 2008 is Woningstichting Den Helder integraal belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting. Bij de bepaling van de belastingen in de jaarrekeningen
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§ 14

Balans, verlies/winstrekening
en kasstroomoverzicht van samengevatte jaarrekening
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (X € 1.000,00)
Activa

2016

2015

517

769

12.971

15.690

65.078
862.281
10.172

103.737
804.292
10.887

951.020

935.375

Financiële vaste activa
- Latente belastingvordering(en)
- Overige vorderingen

1.215

723
1.141

Totaal financiële vaste activa

1.215

1.864

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
- Vastgoed bestemd voor de verkoop en gronden
- Overige voorraden

10.163
765

12.409
720

268

-

299
53
6.608
1.309

232
7.589
803

Totaal vlottende activa

19.465

21.753

Liquide middelen

31.190

24.249

1.002.980

983.240

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
- Computersoftware
Materiële vaste activa
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Vastgoedbeleggingen
- Commercieel Vastgoed in exploitatie
- Sociaal Vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging
- Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie
Totaal materiele activa

Onderhanden projecten
Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Gemeenten
- Overige vorderingen
- Overlopende activa

Totaal activa
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§ 14
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (X € 1.000,00)
Passiva

2016

2015

Eigen Vermogen
- Kapitaal
- Aandeel derden
- Overige reserves
- Herwaarderingsreserve

1
88
152.312
621.296

1
155.055
614.490

Totaal eigen vermogen

773.697

769.547

Voorzieningen
- Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
- Voorziening latente belastingverplichting
- Voorziening Garantieverplichtingen
- Overige Voorzieningen

15.261
568
410
1.155

10.799
1.193
1.231

Totaal voorzieningen

17.393

13.203

Langlopende schulden
- Schulden/leningen overheid
- Schulden/leningen kredietinstellingen
- Waarborgsommen

63.432
132.130
45

66.296
119.383
44

195.607

185.722

249
160
2.957
1.719
2.184
2.189
167
379
6.188

1.024
152
2.780
2.727
1.069
246
921
5.847

16.192

14.769

1.002.890

983.240

Totaal langlopende schulden
Kortlopende schulden
- Onderhanden projecten
- Schulden aan kredietinstellingen
- Schulden aan gemeenten
- Schulden aan leveranciers
- Onderhanden werk
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Schulden ter zake van pensioenen
- Overige schulden
- Aankoopverplichting Willem-Alexanderhof
- Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva
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§ 14
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2016 (X € 1.000,00)
2016

2015

Bedrijfsopbrengsten
- Huuropbrengsten
- Opbrengsten servicecontracten
- Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
- Opbrengst onderhanden projecten
- Wijziging in onderhanden werk
- Geactiveerde produktie eigen bedrijf
- Overige bedrijfsopbrengsten

62.088
3.407
2.528
10.277
172
1.104
1.114

61.119
3.231
2.259
11.529
2.854
6.719
1.192

Som der bedrijfsopbrengsten

80.689

93.902

Bedrijfslasten
- Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Kosten uitbesteed werk
- Onderhoudslasten
- Leefbaarheid
- Overige bedrijfslasten

1.361
11.352
1.909
1.472
11.763
7.348
437
19.381

1.637
14.575
2.632
2.093
22.901
5.600
373
19.258

Som der bedrijfslasten

55.022

69.068

Bedrijfsresultaat

25.667

24.835

-11.852

20.262

Financiële baten en lasten
- Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
- Rentelasten en soortgelijke kosten

-2
-8.438

137
-8.565

Saldo financiële baten en lasten

-8.440

-8.428

W 5.375

W 36.668

-1.291

-112

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
- Aandeel derden

W 4.085
-23

W 36.556
0

Resultaat na belastingen

W 4.062

W 36.556

Niet- gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Mutatie Latente belastingen
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§ 14
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2016 (X € 1.000,-)
31-12-2016
Operationele activiteiten
Ontvangsten:
- Totaal huren
- Vergoedingen
- Overige bedrijfsontvangsten
- Renteontvangsten
- Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven:
- Personeelsuitgaven:
- Onderhoudsuitgaven
- Overige bedrijfsuitgaven
- Renteuitgaven
- Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
- Verhuurdersheffing
- Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
- Vennootschapsbelasting
- Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten
(Des)investeringsactiviteiten
- Verkoopontvangsten
- Investeringen
- Overige kasstromen FVA
Kasstroom uit (des)investeringen
Financieringsactiviteiten
- Nieuwe te borgen leningen
- Ontvangen interne leningen
- Aflossing geborgde leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
- Mutatie liquide middelen
- Liquide middelen per 1-1
- Correctie beginsaldo Dozy
- Liquide middelen per 31-12

31-12-2015

62.242
3.045
11.243
105

63.152
2.569
16.295
212
76.634

-14.692
-17.588
-16.924
- 8.382
-4.946
-347
-

82.228
-21.351
-14.841
-15.472
- 8.366
-4.703
-482
-

-62.879
13.752
9.495
-30.030
8.962

-65.214
17.031
12.561
-33.072
307

-11.573
13.000
-17
-3.007

-20.204
7.000
-2.837

9.975

4.163

12.158
24.249
-5.218
31.190

972
23.278
24.249

73

§ 14
ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (X € 1.000,00)
Activa

2016

2015

517

750

12.282

12.736

Vastgoedbeleggingen
- Commercieel Vastgoed in exploitatie
- Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

64.248
862.281
10.172

102.907
804.292
10.887

Totaal materiele activa

948.983

930.822

Financiële vaste activa
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen
- Vorderingen op groepsmaatschappijen
- Latente belastingvordering(en)
- Overige vorderingen

10.724
0
0
1.215

9.749
723
1.141

Totaal financiële vaste activa

11.939

11.613

10.163

11.793
-

299
53
1.848
6.031
1.293

232
0
1.276
6.195
531

Totaal vlottende activa

19.686

20.028

Liquide middelen

20.903

16.037

1.002.031

979.249

Vaste activa
Immateriële vaste activa
- Computersoftware
Materiële vaste activa
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Vlottende activa
Voorraden
- Vastgoed bestemd voor de verkoop
- Onderhanden projecten
Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Gemeenten
- Vorderingen op groepsmaatschappijen
- Overige vorderingen
- Overlopende activa

Totaal activa

74

§ 14
ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (X € 1.000,00)
2016

2015

Eigen Vermogen
- Kapitaal
- Overige reserves
- Herwaarderingsreserve

1
153.312
621.296

1
155.055
614.490

Totaal eigen vermogen

773.609

769.547

Voorzieningen
- Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
- Voorziening latente belastingverplichting
- Voorziening garantieverplichtingen
- Overige Voorzieningen

15.261
568
410
821

10.779
493
827

Totaal voorzieningen

17.060

12.099

Langlopende schulden
- Schulden/leningen overheid
- Schulden/leningen kredietinstellingen
- Waarborgsommen

63.432
132.130
45

66.296
119.383
43

195.606

185.722

160
2.957
1.345
2.184
1.099
1.851
6.161

152
2.780
1.332
1.003
504
89
6.020

15.756

11.881

1.002.031

979.249

Totaal langlopende schulden
Kortlopende schulden
- Schulden aan kredietinstellingen
- Schulden aan gemeenten
- Schulden aan leveranciers
- Onderhanden werk
- Schulden aan groepsmaatschappijen
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Pensioenen
- Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva
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ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2016 (X € 1.000,00)
2016

2015

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Geactiveerde produktie eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten

62.088
3.407
3.112
1.104
1.590

61.199
3.231
2.724
1.220
1.590

Som der bedrijfsopbrengsten

71.301

69.964

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Overige bedrijfslasten

1.041
4.481
684
651
22.216
437
17.139

1.085
4.466
657
742
23.495
373
16.199

Som der bedrijfslasten

46.650

47.016

Bedrijfsresultaat

24.651

22.949

-11.852

20.261

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

14
-8.435

122
-8.559

Saldo financiële baten en lasten

-8.421

-8.437

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Mutatie latente belastingen
Resultaat deelnemingen

W 4.378
-1.291
975

W 34.773
112
1.896

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

W 4.062

W 36.557

Resultaat na belastingen

W 4.062

W 36.557

Niet- gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
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§ 14
ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT 2016 (X € 1.000,-)
31-12-2016
Operationele activiteiten
Ontvangsten:
- Totaal huren
- Vergoedingen
- Overige bedrijfsontvangsten
- Renteontvangsten
- Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven:
- Personeelsuitgaven:
- Onderhoudsuitgaven
- Overige bedrijfsuitgaven
- Renteuitgaven
- Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
- Verhuurdersheffing
- Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
- Vennootschapsbelasting
- Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten
(Des)investeringsactiviteiten
- Verkoopontvangsten
- Investeringen
- Overige kasstromen FVA
Kasstroom uit (des)investeringen
Financieringsactiviteiten
- Nieuwe te borgen leningen
- Ontvangen interne leningen
- Aflossing geborgde leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
- Mutatie liquide middelen
- Liquide middelen per 1-1
- Liquide middelen per 31-12

31-12-2015

62.225
3.001
772
96

63.143
2.534
376
184
66.093

-5.820
-20.965
-10.816
- 8.375
-4.946
-339
-

66.237
-5.783
-23.472
-11.471
- 8.360
-4.703
-418
-

-51.262
14.832
9.495
-29.985
457

-54.207
12.030
12.561
-32.267
1.795

-20.032
13.000
-2.935

-17.911
7.000
-2.837

10.064

4.163

4.864
16.037
20.900

-1.718
17.755
16.037
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Foto: Chris Toala Olivares
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Schoolkinderen helpen bij waterkunstwerken Falgatuinen.

