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1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2016, een dynamisch jaar.
In de regio Midden-Holland, ons werkgebied, wordt weer volop gebouwd. In Gouda komt
ondermeer Westergouwe tot ontwikkeling. In Zuidplas wordt veel gebouwd in Zevenhuizen-Zuid
en Moerkapelle en ook Park Triangel in Waddinxveen groeit snel. Daarnaast komen er ook
kleinere binnenstedelijke projecten tot ontwikkeling. Door de nieuwbouw groeit het inwonertal. De
bouwproductie zorgt voor een versterking van de lokale economie, bedrijvigheid en
werkgelegenheid. Woonpartners levert in die ontwikkeling met een bouwproductie van 169
woningen een forse bijdrage.
Ondanks de stijgende nieuwbouwproductie groeit de vraag naar huurwoningen nog sneller. Eind
2016 waren in het totaal 9.722 huishoudens op zoek naar een huurwoning. Dat is ten opzichte
van eind 2015 een stijging met 852 huishoudens (9,7%). De groei is des te opmerkelijker omdat
de vraag naar huurwoningen tussen 2012 en 2015 slechts licht steeg. De groei zit vooral bij
starters op de woningmarkt. Bijna 2/3 van alle woningzoekenden staat ingeschreven als
alleenstaand.
Woonpartners benut haar investeringsmogelijkheden volop. Niet alleen voor de nieuwbouw van
sociale huurwoningen, maar ook voor onderhoud en verbetering van de bestaande
huurwoningen, waaronder de energieprestatie. Het afgelopen jaar zijn er ruim 2.000
zonnepanelen geplaatst. Deels in de diverse nieuwbouwprojecten, maar vooral in 22 bestaande
woningcomplexen met collectieve installaties. Inmiddels beschikken vrijwel alle huurwoningen
over een gemeten energie-label. De ambitie op het vlak van duurzaamheid is voor de komende
jaren opgevoerd. Voor de langere termijn bereidt Woonpartners zich voor op het wonen zonder
aardgas. De Georgine Sanderstoren in Gouda Oost is daarvan een mooi eerste voorbeeld.
2016 was ook het eerste jaar van de gefuseerde huurderskoepel: de Stichting Huurdersbelangen
Regio Hollands-Midden (HRHM). Het was meteen een vliegende start vanwege de intensievere
samenwerking die een gevolg is van de nieuwe Woningwet. Zo heeft Woonpartners een viertal
biedingen uitgewerkt op de gemeentelijke woonvisies voor de vier gemeenten in ons werkgebied.
De HRHM heeft bij de biedingen een belangrijke rol gespeeld. We hebben elkaar meteen goed
leren kennen en de resultaten mogen er zijn. Het is een mooi proces, waardoor het draagvlak
voor lokale projecten zowel ambtelijk als bestuurlijk snel groeit.
Eind vorig jaar zijn er opnieuw prestatieafspraken gemaakt in de gemeente Zuidplas. In de
komende maanden wordt het overleg over nieuwe prestatieafspraken in Gouda ook afgerond. In
Waddinxveen heeft Woonpartners goed lopende afspraken.
Voor de inzet van alle actieve bestuursleden bij HRHM, de Bewonerscommissies en bewoners en
vrijwilligers in wijken en buurten bestaat binnen onze organisatie veel waardering en respect.
Samen zorgen we voor toekomstbestendige woningen en een leefbare woonomgeving.
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Met de herziening van de organisatie van schoonmaakwerkzaamheden hebben de
Bewonerscommissies meer zeggenschap gekregen richting schoonmaakbedrijf. Zo kunnen zij nu
zelf rechtstreeks invloed uitoefenen op de kwaliteit van het werk. Hiervoor zijn in 2016 voor alle
complexen nieuwe schoonmaakcontracten afgesloten. Kwetsbare huurders krijgen van
Woonpartners extra aandacht. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met de
gemeente Waddinxveen en de Zorg- en Welzijnsinstellingen zoals vastgelegd in het dit jaar
gesloten contract ‘Voorkomen Huisuitzettingen’.
Een leerzaam proces is het groot onderhoudsproject De Vogelbuurt in de wijk Korte Akkeren in
Gouda. Daar zijn we niet begonnen bij de technische problemen van de woningen, maar bij wat
de huurders zelf het meest belangrijk vinden aan hun woonsituatie. De wijk werd geplaagd door
de hoogste inbraakcijfers van Gouda, waardoor er veel belangstelling bestond voor het
verbeteren van de inbraakwerendheid van de woningen. Dit is in samenwerking met de actieve
e
huurders, de gemeente en de politie in een breder kader opgepakt. En dat heeft gewerkt! In de 2
helft van 2016 is het aantal inbraken in de Vogelbuurt zeer sterk gedaald. De betrokkenheid en
het toezicht van bewoners is hierin doorslaggevend geweest. Het inbraakwerend hang- en
sluitwerk, de openbare verlichting en het afsluitbaar maken van achterpaden bleken daarbij
belangrijke randvoorwaarden.
In 2016 zijn de bedrijfslasten verder teruggebracht. Tegelijkertijd is de kwaliteit van onze
dienstverlening, zoals blijkt uit de KWH-monitor, verbeterd.
In 2016 koos Woonpartners voor een inflatievolgend huurbeleid, waarbij de reguliere
huurverhoging werd beperkt tot 0,6%. Samen met de huuraanpassing bij mutatie (de
zogenaamde huurharmonisatie) bleef de stijging van de totale huuropbrengst beperkt tot 1,2% en
daarmee ruim onder het landelijke cijfer van 1,9% Ons huurbeleid is in overeenstemming met het
landelijk akkoord tussen de Woonbond en Aedes.
Woonpartners heeft eind 2016 haar meerjarenbeleid opnieuw vastgesteld met als titel ‘Het
Nieuwe Wonen’. De basis is in nauwe samenspraak met onze belanghouders in een 7- tal
interactieve bijeenkomsten gelegd. Op dat proces en het getoonde draagvlak zijn we trots. Het
nieuwe meerjarenbeleidsplan staat op onze website www.woonpartners-mh.nl. Het plan heeft een
horizon tot 2021.
Daarnaast willen we ons voorbereiden op verschillende mogelijke ontwikkelrichtingen. We hebben
daarom niet voor één langetermijnvisie gekozen, maar voor de periode tot 2030 vier denkbare
scenario’s gemaakt die zich mogelijk kunnen voordoen. Wij zullen 2017 benutten om deze
scenario’s verder uit te werken en hierbij opnieuw gebruik maken van de kennis van onze
belanghouders.
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn in concept besproken met de huurderkoepel HRHM op
11 april 2017. Op 18 mei 2017 heeft Ernst & Young Accountants LLP de controleverklaring
verstrekt. Dit jaarverslag is besproken en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en
aansluitend vastgesteld.
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Dit verslag wordt samen met de jaarrekening 2016 toegezonden aan de huurderskoepel HRHM,
het ministerie van Wonen en Rijksdienst, Inspectie Leefomgeving en Transport), Autoriteit
woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), kredietverstrekkers, de
gemeentebesturen in ons werkgebied en overige belanghouders. Wij stellen u allen graag in de
gelegenheid om op dit jaarverslag te reageren. Het jaarverslag wordt ook integraal op onze
website geplaatst.
Origineel getekend:
Waddinxveen, 18 mei 2017
Woonpartners Midden-Holland

R.J. Mascini
directeur-bestuurder
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2.

Visie, missie, opgave, strategie en scenario analyse

2.1
Visie
Woonpartners Midden-Holland is een maatschappelijke onderneming. Het werkkapitaal is
bijeengebracht door de huurders, maatschappelijke organisaties en de overheid. Woonpartners is
een private organisatie die volkshuisvestelijke activiteiten ontplooit, zonder winstoogmerk en met
een maatschappelijke opdracht. Woonpartners is werkzaam in de gemeenten Alphen aan den
Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.
Wij opereren in de driehoek van kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen.
De gewenste kwaliteit en het aantal huurwoningen met een betaalbare prijs leggen we vast in
afspraken met gemeenten en onze huurdersorganisatie HRHM. De overheid biedt met de
Woningwet het wettelijk kader.
Brancheorganisatie Aedes heeft haar visie voor de sector voor de komende jaren verwoord in het
document Wendbare houding, stabiele factor, focus op bewoners. In ons beleidsplan maken we
op onderdelen gebruik van dit visiedocument en geven we een uitwerking voor onze organisatie.
2.1.1 Ontwikkelingen
De voortschrijdende digitalisering en robotisering veranderen onze manier van leven, werken en
recreëren ingrijpend. Informatietechnologie wordt leidend bij het bepalen van risico’s en het
nemen van beslissingen. Meer dan ooit kunnen markt of overheid opgaven niet alleen oppakken.
We klimmen op uit een crisis die de samenleving lang in zijn greep heeft gehouden. Lagere én
middeninkomens staan onder druk door een stapeling van maatregelen. Een groeiend aantal
huurders heeft bovendien geen vast inkomen uit arbeid. Inkomensonzekerheid, inkomensongelijkheid en ongelijkheid tussen lager en hoger opgeleiden nemen toe. Huishoudens worden
kleiner. Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens groeit. Ook het aantal ouderen stijgt de
komende jaren snel. Starters komen niet of moeilijk aan woonruimte en de komst van
vluchtelingen zorgt voor een nog grotere vraag naar betaalbare woningen.
2.1.2 Wereld in beweging
Open marktgebieden als Europa, en Nederland in het bijzonder, ervaren direct de gevolgen van
ontwikkelingen op wereldschaal, zoals de opkomst van nieuwe economieën en machtscentra.
Door gewapende conflicten en economische verschillen verplaatsen mensen zich over de
aardbol, op zoek naar veiligheid en een beter bestaan. Wereldwijde klimaatverandering is de
optelsom van de activiteit van een snel groeiend aantal burgers. Deze grote thema’s bepalen
rechtstreeks onze welvaart en ons welzijn. En ook hoe, waar en met wie wij in de toekomst
wonen.
2.1.3 Lokale veranderingen
De samenstelling van de bevolking van bestaande wijken verandert de komende jaren in hoog
tempo. De samenleving individualiseert verder. De leefbaarheid en cohesie van buurten staan
mede hierdoor onder druk. Straten en pleinen zijn niet meer de vanzelfsprekende
ontmoetingsplaatsen. Die rol is overgenomen door de sociale media. Ontwikkelingen in het
Midden-Oosten en Afrika hebben via de sociale media direct effect op inwoners in ons
werkgebied en daarmee op het leefklimaat. Door de snelle veranderingen voelen veel mensen
zich minder veilig en groeit het onbehagen. De legitimiteit van overheid en instellingen kalft af. Dat
geldt ook voor woningcorporaties. De leefbaarheid en vernieuwing van wijken en buurten is vooral
in communicatief opzicht een veelzijdige en pluriforme opgave geworden.
Zorg wordt meer buiten de muren van de instellingen geleverd, bij voorkeur aan huis
(extramuralisering). De vergrijzing neemt toe en vraagt om andere woonvormen. Mensen blijven
langer thuis wonen. De Nederlandse burger zélf verandert ook snel. Veel mensen zijn beter thuis
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in de (digitale) netwerkmaatschappij en vinden makkelijker zelf hun weg. Dat dwingt organisaties
om flexibel en snel te communiceren. Communicatie ligt vaker digitaal vast. Digitalisering biedt
onze organisatie kansen om beter en efficiënter te werken. Eigen verantwoordelijkheid voor leven
en welzijn en behoefte aan individuele expressie zijn belangrijke en doorzettende trends.
Huurders willen meer zeggenschap over hun woning en verlangen een adequate dienstverlening.
Onze doelgroep groeit in de nabije toekomst. Met een verdere trek naar de Randstad groeit de
vraag naar huurwoningen in ons werkgebied. Door de vergrijzing en de toename van een- en
tweepersoonshuishoudens neemt het aantal huishoudens snel toe. Dit vraagt om maatwerk. We
willen dan ook af van het keurslijf van landelijke wetgeving. Het is voorstelbaar dat na zorg, jeugd
en werk ook het woonbeleid meer wordt gedecentraliseerd. Dat zou onze organisatie meer
kansen bieden om met lokale en regionale partners naar oplossingen op maat te zoeken.
2.1.4 Innovaties
Vernieuwing verloopt vaak niet langs rechte lijnen. Kleinschalige onverwachte ideeën kunnen
grote gevolgen hebben. Een trendbreuk veroorzaken, nieuwe speelvelden creëren en traditionele
markten op hun kop zetten. In onze sector zien we deze ontwikkelingen ook. Een bank en een
woninginrichter die zelf betaalbare huizen neerzetten. Een internetaanbieder voor het onderhuren
van woningen. Een schoonmaakbedrijf dat zelf voor migranten de huisvesting regelt. Initiatieven
die succesvol kunnen zijn en daarmee grote impact hebben.
Digitale en technische ontwikkelingen gaan het wonen steeds meer raken. Denk aan de
zelfdenkende woning, apps waarmee je op afstand installaties kunt bedienen, maatwerk en lage
productiekosten dankzij 3D-printing. Op het gebied van duurzaamheid zien we innovatieve trends.
Caring is sharing: producten die steeds meer gemeenschappelijk worden gebruikt. Dat is vaak
ook efficiënter en goedkoper. Het accent ligt in de toekomst minder op (langdurig) bezit en meer
op (tijdelijk) gebruik. In die zin is huren een toekomstbestendige optie.
2.1.5 Corporatiemodel
De hier geschetste ontwikkelingen gaan ons bedrijfsmodel meer en meer bepalen. We kunnen er
niet van uit gaan dat het huidige corporatiemodel zonder aanpassingen houdbaar blijft. Zeker nu
de rente laag is en naar verwachting nog wel even laag zal blijven, zijn er commerciële partijen
die concurreren op een deelaanbod van corporaties. Ze dragen bijvoorbeeld marktgedreven
oplossingen aan voor startershuisvesting, woningen voor statushouders of seniorenwoningen en
bieden aan om onderdelen van onze diensten over te nemen. Dat hoeft niet erg te zijn maar
houdt ons scherp. Zolang het de ontwikkeling van wijken en buurten maar niet schaadt.
2.1.6 Hervorming van de woningmarkt
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur constateert in haar rapport Wonen in
verandering (juni 2015) dat de arbeidsmarkt, de economie en de zorg steeds meer dynamiek
vertonen. Samenlevingsvormen zijn diverser en veranderlijker geworden. Steeds meer mensen
werken in hun woning of krijgen zorg aan huis. De woningmarkt gaat gebukt onder structurele
problemen. In het huidige systeem wordt het eigenwoningbezit door de overheid fiscaal
gestimuleerd. Wat nodig is, is een beperktere vorm van vraagondersteuning die geen verschil
maakt tussen huur- en koopwoningen.
Zo’n hervorming leidt ongetwijfeld tot een andere rolverdeling van de spelers op de markt,
waaronder ontwikkelaars, verhuurders, beleggers en zorgpartijen.
2.1.7 Nieuwe Woningwet
De nieuwe Woningwet geeft niet alleen criteria waaraan corporaties moeten voldoen, maar schrijft
ook voor hoe zij zich moeten verantwoorden. De regels zijn zeer gedetailleerd. De komende jaren
zullen we verder ervaring opdoen met de regels en administratieve voorschriften. Daar waar ze in
de weg staan van praktische oplossingen, moeten die regels wijken of aangepast worden. Bij
onze verantwoordelijkheid hoort ook dat we regels ter discussie stellen die het werk belemmeren
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of onmogelijk maken. We blijven daarbij creatief. Uiteindelijk gaat het erom dat we onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid optimaal vervullen.
Goed rentmeesterschap betekent dat we niet alleen op de korte termijn maatschappelijk willen
presteren. Met onze huurwoningen en het woningbeheer van vandaag willen we ook een zinvolle
bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen. We willen het maatschappelijk vermogen in
stand houden en het dividend in overleg met de samenleving inzetten.
Met de verhuurderheffing heeft de rijksoverheid een omvangrijke belasting voor onze huurders
geïntroduceerd. Door de heffing kunnen we veel minder investeren. De heffing gaat ten koste van
de betaalbaarheid van het wonen en van noodzakelijke investeringen in huurwoningen. Daarmee
komt de duurzaamheid en leefbaarheid van wijken en buurten in het geding. In die zin is het niet
een verhuurderheffing maar eerder een huurdersheffing. Inmiddels gaat een kwart van de
huuropbrengsten op aan belastingen. Wij zouden dit geld voor huurders en huurwoningen willen
behouden om nog meer te investeren in de opgaven op het gebied van het Nieuwe Wonen.
2.1.8 Verbonden met de samenleving
Wonen is lokaal. Dat was en blijft het uitgangspunt. Woonpartners legt haar concrete activiteiten
en prestaties vast in samenspraak met gemeenten en de huurdersorganisatie. We zijn
aanspreekbaar op de afspraken die wij hier maken. Conform de Woningwet zijn we begonnen
met de intensivering van het overleg met lokale belanghouders in de driehoek corporatie,
huurders en gemeenten. We willen toekomstbestendige prestatieafspraken maken die de
ontwikkeling van de regio bevorderen
2.2
Missie
De missie van Woonpartners Midden-Holland is het richtsnoer voor onze activiteiten. Aan onze
missie meten we af in hoeverre de organisatie effectief is. Mede op basis van de inbreng van
onze belanghouders in zeven dialoogsessies en de reacties via de sociale media hebben we
onze ambities en strategische doelstellingen geactualiseerd. We hebben ook onze missie
opnieuw geijkt en waar nodig herzien (december 2016).
Missie
Woonpartners Midden-Holland zorgt vraaggericht voor betaalbaar en
toekomstbestendig wonen voor mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun
woonbehoefte kunnen voorzien. Woonpartners Midden-Holland heeft geen
winstoogmerk. Woonpartners Midden-Holland investeert vooral in de gemeenten
Gouda, Waddinxveen en Zuidplas in huurwoningen en daarmee verbonden
overig vastgoed. Woonpartners werkt samen met huurders, gemeenten en
maatschappelijke organisaties aan leefbare en toekomstbestendige buurten en
wijken.

2.2.1 Maatschappelijke opgave
Onze kernopgave is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor alle mensen die
aangewezen zijn op onze huurwoningen. Dat zijn in de eerste plaats huishoudens met een
bescheiden inkomen en mensen die vanwege een sociale, medische of psychische oorzaak niet
zelf woonruimte kunnen vinden. Tot de bijzondere aandachtsgroepen in ons werk behoren daken thuislozen en statushouders.
1

Woningzoekenden die bij aanvang van het huurcontract recht hebben op huurtoeslag komen in
eerste instantie in aanmerking voor een betaalbare sociale huurwoning tot de hoogste
aftoppingsgrens (maximaal € 628,- prijspeil juli 2016).
1

Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst, onderdeel huurtoeslag.
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2

Woningzoekenden met een laag middeninkomen krijgen tot 1 januari 2021 extra toegang tot de
3
sociale sector. Dit is ook wel bekend als de ‘80-10-10 regeling’ . Woonpartners biedt naast
sociale huurwoningen ook 10 procent van haar woningen aan met een huur tussen € 710,68 en
circa € 950,-. Aan deze woningen is in onze regio een tekort en deze woningen zijn passend voor
huishoudens met een lager middeninkomen. Met deze woningen bevorderen we de doorstroming
uit sociale huurwoningen en daarmee de beschikbaarheid van woningen in het sociale segment.
4
Voor woningen boven de huurtoeslaggrens geldt geen inkomensrestrictie. Huurders vanuit een
sociale huurwoning van Woonpartners krijgen voorrang bij de toewijzing van woningen van
Woonpartners in dit prijssegment.
2.2.2 Vier thema’s en vier waarden in ons werk en handelen
In gesprekken met onze huurders en belanghouders blijkt dat gemeenschappelijke waarden van
groot belang zijn. We hebben de voor ons belangrijkste waarden in vier thema’s geclusterd.
1.Verbonden met de samenleving
We willen dienstbaar zijn. Aan de samenleving als geheel en in het bijzonder aan onze huidige en
toekomstige huurders. We werken daarbij graag samen met onze belanghouders. Zo zijn we
verbonden met de samenleving. Die verbondenheid vraagt een transparante en aanspreekbare
houding. Een houding die uitnodigend en bescheiden is en herkend wordt door onze omgeving.
2. Maatschappelijke opgaven
We willen bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen naar vermogen meedoet. Een
samenleving die niemand uitsluit. Een maatschappij waar iedereen kan wonen. Wij voelen ons
verantwoordelijk om hieraan samen met andere partijen inhoud te geven. We hebben oog voor de
leefbaarheid in onze wijken en buurten. We signaleren knelpunten in de wijken en zorgen dat de
juiste partijen onze informatie krijgen voor preventie en vroeg-signalering.
Woonpartners Midden-Holland verzorgt het sociaal beheer van huurwoningen en wijk- en
buurtgebonden vastgoed. We hebben oog voor de behoeften en problemen van onze bewoners.
Lokaal en regionaal zijn we actief in de ketens wonen-zorg-welzijn en wonen-opleiding-werk.
Bij ons komen de belangen van onze huurders op de eerste plaats, maar we hebben ook oog
voor het collectieve belang.
3. Beheer maatschappelijk vermogen
Corporaties beheren een belangrijk deel van de Nederlandse woningvoorraad. Wij zijn ons
bewust van de waarde van dit sociale vastgoed voor de samenleving, ons maatschappelijk
vermogen. En van de verplichting die daarbij hoort: dat we onze woningen met goed
rentmeesterschap beheren. Dat betekent effectief, efficiënt en kostenbewust werken en scherp
oog hebben voor betaalbaar wonen. Ook voor toekomstige generaties. Zodat mensen ook over
vijftig jaar goed kunnen wonen.
4. Wendbaar en verbonden
We kunnen de toekomst niet voorspellen. We kunnen onze organisatie wél zo inrichten dat we
snel kunnen inspringen op nieuwe ontwikkelingen en op veranderingen in de vraag van onze

2

Een huishoudinkomen tussen € 35.739,- en € 39.874,-, prijspeil 1-1-2016.

3

Op grond van art. 48 Woningwet dient 90% van de vrijkomende sociale huurvoorraad toegewezen te worden aan
huishoudens met een inkomen beneden € 35.739,-. De Minister mag daarvan afwijken. Voor een periode van 5,5 jaar na 1-72015 kan op grond van artikel 16, lid 1, sub a Btiv dit percentage verlaagd worden naar 80%. Toegelaten instellingen
moeten om voor die verlaging in aanmerking te komen overeenkomstig artikel 48, lid 5 Woningwet een verzoek richten aan
de Minister.

4

€ 710,68 (prijspeil 2016, op dit niveau bevroren tot en met 2017).
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huurders. Met een open en initiatiefrijke houding kunnen we wendbaar zijn. Met een sterk netwerk
van partners dat verbindt en versterkt.
2.2.3 Samenwerking huurders en gemeenten
Woonpartners streeft naar een raamovereenkomst en prestatieafspraken met elk van de
gemeenten en de HRHM voor een beleidsperiode van vier jaar. In de raamovereenkomst
benoemen we doelen op hoofdlijnen en maken we procesafspraken. De gesprekken met
belanghouders moeten leiden tot goede en breed gedragen prestatieafspraken. Ambitieus en
realistisch. We spannen ons tot het uiterste in om deze afspraken te realiseren. Als de doelen niet
haalbaar blijken of de omstandigheden veranderen, gaan we opnieuw in gesprek. Vanuit onze
positie spreken we ook andere partijen aan op hun verantwoordelijkheid, zodat we vanuit een
gedeeld belang de doelen kunnen realiseren. Prestatieafspraken zijn wederkerig. Ze vragen ook
een eigen inzet van huurdersorganisatie, bewonerscommissies én gemeenten.
Alle gemeenten waarin Woonpartners actief is, hebben een actuele woonvisie of een
woonagenda. Jaarlijks brengt Woonpartners na overleg met de huurdersorganisatie HRHM vóór 1
juli een bod uit op de in de woonvisie of woonagenda verwoorde volkshuisvestelijke opgave. In
het bod beschrijven we de voorgenomen activiteiten en de daaruit af te leiden
voorraadontwikkeling voor het volgende begrotingsjaar, met een indicatie voor de vier jaren
daarna. Eind vorig jaar zijn er opnieuw prestatieafspraken gemaakt in de gemeente Zuidplas. In
de komende maanden wordt het overleg over nieuwe prestatieafspraken in Gouda ook afgerond.
In Waddinxveen heeft Woonpartners goed lopende afspraken
2.2.4 Ketenpartners
Ons streven is om goed contact te houden met onze ketenpartners, zoals gemeenten,
huurderorganisatie HRHM, bewonerscommissies, maatschappelijk werk, thuiszorg, huisartsen,
politie en justitie. We willen met elkaar wensen en mogelijkheden bespreken, zodat er een goede
samenwerking kan ontstaan. Waar we al samenwerken, kan dit worden versterkt met digitale
ondersteuning. We moeten elkaar kunnen aanspreken waar dit nodig is. Dit zorgt voor een betere
afstemming. Ook in de regio zoeken we goede samenwerking.
2.3
Portefeuillestrategie
Bij het bepalen van onze portefeuillestrategie hebben we gekeken naar de demografische en
marktontwikkelingen, ons bestaande bezit en de wensen van onze belanghouders. Op basis
hiervan is een wensportefeuille tot stand gekomen. We hebben strategische doelstellingen
geformuleerd om van onze huidige naar de gewenste portefeuille te komen. Onze
wensportefeuille heeft een tijdshorizon van tien jaar (2017-2026). De huidige beleidsperiode kijkt
vijf jaar vooruit (2017-2021). Daarom zijn aan het einde van de huidige beleidsperiode niet alle
doelstellingen uit de wensportefeuille gerealiseerd. Van ons bezit ligt 99% in Gouda,
Waddinxveen en Zuidplas. Eén procent van onze woningen staat in Alphen aan den Rijn.
Vanwege het beperkte aandeel in de laatste gemeente, kijken we bij de demografische en
marktontwikkelingen vooral naar de andere drie gemeenten.
2.3.1 Huidige woningvraag
Uit de inschrijvingsgegevens en het reactiepatroon van de ingeschreven woningzoekenden bij
Woningnet, blijkt dat de vraag naar huurwoningen onveranderd hoog is. De sterkste groei doet
zich voor onder starters. Bijzonder is wel dat ondanks de stijgende nieuwbouwproductie de vraag
naar huurwoningen nog sneller stijgt. Op het eind van 2016 waren in het totaal 9.722 huishoudens
op zoek naar een huurwoning. Dat is ten opzichte van eind 2015 een stijging met 852
huishoudens (9,7%). De groei is opmerkelijk omdat de vraag naar huurwoningen tussen 2012 en
2015 slechts licht steeg. Opvallend is ook dat de groei vooral bij starters op de woningmarkt zit.
Dat zijn dus mensen die geen zelfstandige huurwoning achterlaten. In 5 jaar tijd is het aantal
starters gegroeid van 3.677 naar 6.056 huishoudens. Bijna 2/3 van alle zoekers naar een
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Doc. nr. 1705008 / #

11

huurwoning staat ingeschreven als alleenstaand. Ook dit aandeel is door de jaren heen gegroeid.
Het aantal doorstromers dat een huurwoning zoekt neemt echter gestaag af.
De vraag naar woningen blijft de komende decennia in onze regio toenemen.
Huishoudensverdunning is de belangrijkste oorzaak: huishoudens worden kleiner, waardoor zij in
aantal toenemen. Dat stellen de twee planbureaus PLB en CPB in de Toekomstverkenning
Welvaart en Leefomgeving, wat nog eens is bevestigd in het onderzoek dat RIGO t.b.v. de
marktverkenning in opdracht van Woonpartners heeft uitgevoerd.
Juist in de ‘ommelanden’ van stedelijke regio’s zorgt dat voor een groeiende woningbehoefte; in
de steden zelf zijn de huishoudens nu al relatief klein.
2.3.2 Demografische ontwikkelingen
De komende jaren groeit zowel de bevolking als het aantal huishoudens in onze gemeenten. Dit
blijkt uit de regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2017-2040 van het Planbureau
Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In al onze gemeenten neemt het
aandeel senioren toe. In 2040 is het aandeel senioren in de totale bevolking 28 procent. Op dit
moment is dat aandeel al 18%. Procentueel is de groei in Zuidplas het grootst.
Tabel: Demografische ontwikkeling 2017-2040
Bevolkingsgroei
2017-2040

2017

2040

Groei
huishoudens
2017-2040

Aandeel 65+

Gouda
Waddinxveen
Zuidplas

4%
4%
7%

18%
20%
18%

28%
28%
29%

5%
10%
15%

Totaal

5%

18%

28%

9%

Huishoudens
Zowel de eenpersoons- als de meerpersoonshuishoudens nemen toe. In totaal komen er 5.400
huishoudens bij tot 2040. De grootste groei vindt plaats in Zuidplas, zowel procentueel als
absoluut (+2.600 huishoudens).
Tabel: Ontwikkeling van het aantal huishoudens 2017-2040 (x 1.000)
Eenpersoonshuishoudens
2017
2040
in %


Meerpersoonshuishoudens
2017
2040
in %




Totaal
in %

Gouda
Waddinxveen
Zuidplas

12,1
3,4
4,6

11,6
4,2
6,9

-0,5
0,8
2,3

-4%
24%
50%

20,2
7,6
12,5

22,4
7,9
12,8

2,2
0,3
0,3

11%
4%
2%

1,7
1,1
2,6

5%
10%
15%

Totaal

20,1

22,7

2,6

13%

40,3

43,1

2,8

7%

5,4

9%

Gouda heeft van de drie gemeenten de meeste eenpersoonshuishoudens. In vergelijking met de
andere twee gemeenten is de Goudse bevolking ook jonger. Het aantal eenpersoonshuishoudens
in Gouda neemt tot 2040 iets af. De groei zit vooral in het aantal meerpersoonshuishoudens. In
Waddinxveen en Zuidplas wordt vooral een toenemende vraag verwacht naar woningen voor
eenpersoonshuishoudens.
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Zo’n 40 procent van alle huishoudens in ons werkgebied woont in een huurwoning. Circa 31
procent van deze huurders huurt een woning bij Woonpartners. We willen ons marktaandeel laten
groeien en voorzien in de groeiende vraag naar sociale en vrijesector huurwoningen.
Marktonderzoek
Onderzoeksbureau RIGO heeft in opdracht van Woonpartners een marktverkenning uitgevoerd.
Dit onderzoek bevestigt dat het aantal huishoudens in de regio Midden-Holland stijgt. Behalve
een toename van 2 procent in de secundaire inkomensgroep(*) en afname bij de hogere
inkomens, worden geen grote verschuivingen verwacht in de onderlinge verhouding tussen de
inkomensgroepen in onze gemeenten.

(*)primaire doelgroep zijn de huurders met een inkomen tot de huurtoeslaggrens
secundaire doelgroep zijn de huurders met een inkomen tot de liberalisatiegrens

Huishoudens uit de primaire en secundaire inkomensgroepen zijn de belangrijkste doelgroep voor
onze sociale huurwoningen. De middeninkomens vormen de belangrijkste doelgroep voor onze
markthuurwoningen. De hoge inkomens behoren niet tot onze doelgroep.
De vraag naar woningen in ons werkgebied zal toenemen. De stijging doet zich vooral voor onder
de oudere eenpersoonshuishoudens en starters. Daarnaast is er vraag van huishoudens die
willen doorstromen. Per gemeente zijn er verschillen in de vraag naar woningtypes en
prijsklassen.
In Gouda is vooral meer vraag naar betaalbare en duurdere eengezinshuurwoningen en naar
duurdere huurappartementen. In Waddinxveen is er vooral vraag naar duurdere
huurappartementen rond de liberalisatiegrens. Daarnaast is er vraag naar betaalbare
eengezinswoningen. In Zuidplas is er een tekort aan huurwoningen in diverse categorieën. Er is
vooral vraag naar meergezinswoningen, met een accent op het duurdere deel.
Als de economie zich gunstig blijft ontwikkelen en de rente laag blijft, dan zullen er waarschijnlijk
meer huishoudens buiten de sociale huursector willen wonen, dus kopen. Zeker is dit echter niet.
Huren heeft namelijk ook voordelen. Het huren van een woning is flexibel en de huurder heeft
geen omkijken naar het onderhoud. Goed onderhouden woningen kunnen in de toekomst de
concurrentie beter doorstaan.
Woonpartners wil, rekening houdend met de verwachte marktontwikkelingen, haar bezit
vernieuwen en beter afstemmen op de vraag naar kleinere woningen voor starters en ouderen.
Woonpartners voorziet daarbij een groeiende vraag van de middeninkomens naar
vrijesectorwoningen in de prijsklasse van € 711,- tot € 950,-.
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2.3.3 Strategische keuzes
Op basis van de missie, visie en demografische ontwikkelingen heeft Woonpartners haar
strategische doelstellingen geformuleerd in een nieuw meerjarenbeleidsplan. Hierbij hebben we
rekening gehouden met de prestatieafspraken met huurdersorganisatie HRHM en met de
gemeenten in ons werkgebied. De doelstellingen betreffen:
 De omvang van de woningvoorraad
 De beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen
 De verduurzaming van de woningvoorraad op basis van het energielabel
 De beschikbaarheid van seniorenwoningen en zorgwoningen
Deze strategische doelstellingen vertalen we naar doelstellingen voor de vastgoedvoorraad.
Beschikbaarheid
In de eerste plaats wil Woonpartners huisvesting bieden aan huishoudens die niet zelfstandig in
hun woningbehoefte kunnen voorzien. Binnen ons marktaandeel zorgen we voor voldoende
betaalbare huurwoningen in de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.
In de tweede plaats biedt Woonpartners zoveel mogelijk keuzevrijheid, ook in duurdere
huurwoningen. Dit draagt bij aan differentiatie in de woningportefeuille, en dat verbetert de
leefbaarheid in de wijken. Daarnaast dragen duurdere huurwoningen bij aan een financieel
gezonde bedrijfsvoering.
Zolang er onvoldoende woningen zijn voor huishoudens met lage middeninkomens, streeft
Woonpartners naar een woningvoorraad waarbij 10 procent geprijsd is als vrijesectorwoning.
Woonpartners wil het huidige volume sociale huurwoningen handhaven. Door woningverbetering
en nieuwbouw stijgt de gemiddelde kwaliteit van de sociale huurwoning. Verkoop en overheveling
van sociale huur naar markthuur compenseren we door nieuwe woningen te bouwen ten behoeve
van de primaire/secundaire doelgroep.
We bouwen en kopen uitsluitend in de woningmarktregio waar Woonpartners actief is. We richten
ons hierbij op de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. De komende vijf jaar (2017-2021)
verwachten we minimaal zeshonderd nieuwe sociale huurwoningen op te leveren. Voor de
periode 2021-2026 zijn nog geen sociale nieuwbouwwoningen ingerekend. Met aantrekkelijke
(nieuwbouw)woningen willen we huurders verleiden om door te stromen.
Betaalbaarheid
Woonpartners voert een gematigd huurbeleid. Het streven is om bij mutatie de huur van woningen
die in verhouding tot hun kwaliteit te laag geprijsd zijn, te verhogen tot 85 procent van de
maximaal redelijke huur. In de lopende beleidsperiode heeft ten minste 75 procent van alle
sociale huurwoningen een huurprijs onder de hoogste aftoppingsgrens (€ 628,- prijspeil 1-72016). Ook bij nieuwbouw willen we 75 procent van de sociale huurwoningen een huurprijs geven
onder de hoogste aftoppingsgrens.
Woonpartners gaat in haar huurbeleid uit van huuraanpassingen gebaseerd op de kwaliteit van
de woningen. Om te zorgen dat voldoende woningen beschikbaar blijven voor de verschillende
doelgroepen en scheefwonen te voorkomen, wijzen we de woningen toe op basis van het
inkomen, de zogenaamde inkomens- en passendheidstoets.
We zien in de huursombenadering meer kansen om de prijs-kwaliteitsverhouding in de bestaande
voorraad in evenwicht te brengen, dan in het huidige inkomensafhankelijke huurbeleid.
De woninghuren in de sociale sector stegen in juli 2016 landelijk met gemiddeld 1,9 procent. Dit is
lager dan in 2015, toen de huren met 2,1 procent stegen. De belangrijkste oorzaak voor de lagere
stijging is de lagere inflatie (bron CBS). In 2016 is de maximum huurstijging voor een sociale
huurwoning door de Minister begrensd tot inflatie plus 2,5 procent.
Bij Woonpartners stegen de huren structureel minder. De huren stegen (inclusief mutatie) met
1,2% (2015: 1,5%).
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Duurzaamheid
Woonpartners wil met energetische maatregelen het gemiddelde energielabel van haar bezit
brengen van energielabel C (Energie-Index: 1,79) naar energielabel B (Energie-Index: 1,25). We
verwachten dit uiterlijk in 2026 gerealiseerd te hebben.
Wonen en Zorg
In nauwe samenwerking met zorgpartijen zoekt Woonpartners, vanuit ieders eigen
verantwoordelijkheid, naar mogelijkheden om een passend woonaanbod te creëren.
Woonpartners levert de woning, de zorgpartijen de zorg. We streven ernaar om tot 2021 circa 120
nieuwe zorggerelateerde woningen toe te voegen aan de voorraad.
Senioren
Woonpartners bevordert dat ouderen zoveel en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in
gemêleerde wijken. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar seniorenwoningen en
tegelijk een flexibele voorraad te behouden, willen we de komende beleidsperiode ruim
vierhonderd nultredenwoningen toevoegen aan de voorraad. Deze woningen zijn geschikt voor
senioren en ook voor andere doelgroepen. In totaal omvat de woningportefeuille van de
corporatie nu circa 45% nultredenwoningen (2015: 3.000).
Parkeerplaatsen en bedrijfsonroerend goed
Woonpartners investeert in principe niet in nieuwe parkeerplaatsen en maatschappelijk vastgoed,
tenzij dit maatschappelijk zeer noodzakelijk is en een dergelijke investering past binnen de weten regelgeving. Het huidige maatschappelijke vastgoed blijven we exploiteren.
2.3.4 Kwaliteit dienstverlening en bedrijfslasten
Onze inzet is om efficiënter te werken, onder andere door het beter inzetten van automatisering
en informatisering en door bij natuurlijk verloop niet automatisch nieuw personeel aan te nemen.
Door een combinatie van maatregelen willen wij de komende jaren onze beheerkosten per
verhuureenheid (vhe) verminderen. Landelijk wordt voor de sector gesproken over een besparing
van 20-25% op de totale beheerkosten. Door onze activiteiten bij de vernieuwing en uitbreiding
van onze woningportefeuille verwachten wij in combinatie met voorgaande maatregelen in de
komende jaren voldoende besparingsmogelijkheden te kunnen realiseren.
Aedes en KWH werken samen in het Aedes-benchmarkcentrum. Via een website kunnen
corporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren.
Inmiddels zijn we toe aan de derde editie. Helaas is het (nog) niet mogelijk om al bij de opstelling
van het jaarverslag over de relevante gegevens over het verslagjaar te kunnen beschikken. Op dit
moment is alleen het huurdersoordeel over 2016 beschikbaar.
De overallscore wordt aangegeven met een letter op een schaal van drie A, B of C, zie
onderstaand plaatje.

Kopgroep A
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Bedrijfslasten
Middengroep B

Staatgroep C

Kopgroep A

Middengroep B

Woonpartners

Staatgroep C
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Woonpartners scoort met de bedrijfslasten in het huurdersoordeel in de middengroep. Dit jaar
werd voor het eerst inzicht gegeven in de gemiddelde instandhoudingskosten per verhuureenheid
over 2015. Bij Woonpartners is dit € 1.966,-- per verhuureenheid. Dit is lager dan het gemiddelde
t.o.v. vergelijkbaar bezit (€ 2.226,-- per vhe bij andere corporaties).
2.3.5 Investeringsstatuut
Voor de uitgaven voor nieuwbouw, herontwikkeling en verwerving van de diverse vormen van
vastgoed is een investeringsstatuut vastgesteld. Dit statuut is van toepassing op Woonpartners
Midden-Holland en de daarmee verbonden rechtspersonen. Gelet op de snelle en omvangrijke
veranderingen op de woningmarkt en de investeringscondities voor woningcorporaties in het
bijzonder, wordt het investeringsstatuut twee keer per jaar getoetst op actualiteit en waar nodig
aangepast.
2.3.6 Beschikbaarheid en woningtoewijzing
Eind 2016 beschikt Woonpartners over 7.436 huurwoningen, waarvan 88,4% van de voorraad
behoort tot de bereikbare voorraad. Zie voor een gedetailleerd overzicht bijlage 1.
In 2016 heeft Woonpartners 95,4% van de woningen met een huur tot € 710,68 toegewezen aan
de doelgroep met een inkomen tot € 35.739 (lage inkomens), 1,6% aan de doelgroep met een
inkomen > € 35.739,- ≤ € 39.874,- (laag middeninkomen) en 3% aan de doelgroep met een
inkomen > € 39.874,-.
2.4
Implementatie nieuwe Woningwet
De nieuwe Woningwet is op 1 juli 2015 van kracht geworden. De nieuwe Woningwet met
bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB`s) en Ministeriele regelingen vervangt
de meeste bestaande wetgeving op volkshuisvestelijk gebied. De nieuwe wetgeving heeft forse
impact op de organisatie en de administratieve werkwijze van woningcorporaties. Er mogen
alleen nog activiteiten worden ontplooid binnen het volkshuisvestelijk werkdomein. De lijst met
toegestane investeringen in maatschappelijk vastgoed is via de AMvB beperkt. Woonpartners
heeft slechts in beperkte mate niet-DAEB activiteiten. Het overgrote deel van de activiteiten van
Woonpartners kan dan ook ongehinderd worden voortgezet.
Voor eventuele nieuwe niet-DAEB projecten moet een markttoets plaatsvinden. Er mogen alleen
nog investeringen (herstructurering uitgezonderd) worden ontplooid binnen door de gemeenten
aangewezen woningmarktregio's. Woonpartners investeert alleen in het deelgebied MiddenHolland van de nieuwe woningmarktregio Rotterdam/Haaglanden/Midden-Holland.
Corporaties moeten hun DAEB- en niet-DAEB-activiteiten scheiden/splitsen. Het voorstel daartoe
is in december 2016 bij de Minister ingediend. Vanwege onze beperkte niet-DAEB activiteiten
hebben wij gekozen voor een administratieve scheiding. De waardering van het vastgoed is
verplicht op basis van ‘marktwaarde verhuurde staat’. Woonpartners waardeert haar vastgoed al
enkele jaren op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Via de ‘Veegwet voor de Woningwet’
en de ‘Veeg BTIV’ zijn onduidelijkheden en foutjes in de per 1 juli 2015 van kracht geworden
Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) hersteld.
Woonpartners heeft tijdig de noodzakelijke aangepaste documenten, zoals statutenwijziging en
reglementen voorgelegd aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).
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2.4.1 Scheidingsvoorstel Daeb / Niet-Daeb
Eind 2016 heeft Woonpartners een concept scheidingsvoorstel bij de Autoriteit woningcorporaties
(Aw) ingediend. Voorgesteld is om de woningvoorraad administratief te splitsen in een sociale
woningvoorraad (Daeb) en een vrije sector voorraad (niet Daeb). Zie onderstaand overzicht.
Daeb

Niet-Daeb

Totaal

Aantal woningen

6.649

799

7.448*

Sociale huur

6.633

530

7.163

16

269

285

Markthuur


12 woningen uiteindelijk in 2017 opgeleverd

Gemeente

Daeb

Niet-Daeb

Totaal

Gouda

2.529

281

2.810

Waddinxveen

3.086

372

3.458

Zuidplas

1.034

84

1.118

Alphen a/d Rijn

-

62

62

Totaal woningen

6.649

799

7.448

Deze splitsing zal in 2017 worden afgerond.
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3.

Governance

3.1
Maatschappelijke inbedding
Woonpartners Midden-Holland onderhoudt intensief contact met haar belanghouders om de
belangen van huurders en woningzoekenden zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Het gaat
dan onder meer om overleg met lokale overheden, de huurdersorganisatie HRHM,
Bewonerscommissies en maatschappelijke organisaties. De wijze waarop het overleg gevoerd
wordt met de gemeenten is geborgd in de prestatieafspraken, die periodiek worden geëvalueerd.
In 2016 is het overleg met gemeenten en de HRHM geïntensiveerd. In alle gemeenten werden
biedingen gedaan op het lokale woonbeleid, De biedingen werden voorbereid volgens de
voorschriften in de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Het
overleg met de huurderskoepel HRHM en aansluitend met de gemeenten was constructief. Er
werden nieuwe prestatieafspraken afgesloten met de HRHM, collega-corporatie Mozaïek Wonen
en de gemeente Zuidplas. Nieuwe prestatieafspraken in de gemeente Alphen aan den Rijn en
Gouda zullen in 2017 worden afgerond. Er zijn goede inhoudelijke en procedurele afspraken
gemaakt over de werkwijze in 2017. De prestatieafspraken met de gemeente Waddinxveen lopen
nog tot en met 2017. In het governancebeleid van de organisatie is de werkwijze vastgelegd hoe
het overleg met alle belanghouders inhoud wordt gegeven. Dit beleid staat gepubliceerd op
www.woonpartners-mh.nl.
Jaarexcursie
Op vrijdag 24 juni 2016 organiseerde Woonpartners een excursie voor raadsleden en
vertegenwoordigers van huurdersorganisatie. Ruim 60 deelnemers bezochten tijdens deze
excursie nieuwbouw- en renovatieprojecten, projecten wonen en zorg en projecten gericht op
energiebesparende maatregelen in de gemeenten Waddinxveen, Zuidplas en Gouda.
Ontwikkelaars, aannemers, bewoners, medewerkers en een architect gaven een toelichting op de
diverse projecten van Woonpartners.
Belanghouders
Op de website www.woonpartners-mh.nl is terug te vinden welke organisaties en instellingen door
Woonpartners als belanghouders worden beschouwd. Het gaat daarbij onder meer om
gemeenten, vertegenwoordigers van onze huurders, zorg- en welzijnsorganisaties en andere
maatschappelijke en partners in de bouw en onderhoudskolom.
Samenwerking met de huurdersorganisatie HRHM en Bewonerscommissies
De samenwerking met de huurders vindt op woningcomplexniveau plaats via
Bewonerscommissies (BC’s) en overkoepelend met HRHM. Tweemaal per jaar vindt overleg
plaats met elke BC over het onderhoud, de leefbaarheid en de servicekosten. Met de HRHM is
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De belangrijkste onderwerpen van het
overleg met HRHM waren:
 Huurbeleidsplan 2016-2017
 Concept biedingen van Woonpartners aan gemeenten
 Concept jaarverslag en jaarrekening 2015
 Proces en planning prestatieafspraken met gemeenten
 Beleidsplan HRHM 2016-2020
 Activiteitenplan HRHM 2016
 Gewijzigde samenstelling bestuur HRHM
 Verjonging en professionalisering HRHM
 Nieuwe regio-indeling en kerngebied woningcorporaties
 Concept activiteitenprogramma 2017
 Concept begroting 2017
 Concept onderhoudsbegroting
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3.2

Concept meerjarenbeleidsplan 2017-2021
Concept scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB
Concept raamovereenkomst gemeente Zuidplas
Samenwerking Groene Hart Corporaties

Woonpartners Midden-Holland werkt op onderdelen in de bedrijfsvoering samen met Mozaïek
Wonen, QuaWonen en wonenCentraal. In 2016 werden de volgende resultaten bereikt:
Inkoop: in 2016 hebben medewerkers van de vier corporaties CV- en rioolonderhoud opgepakt.
Dit heeft al geleid tot een standaard set prestatie-indicatoren. In 2017 gaat de werkgroep aan de
slag met schilderwerk en liftinstallaties. In aanvulling op de regionale samenwerking, hebben alle
vier de corporaties zich aangesloten bij het inkoopnetwerk van Aedes. Dit netwerk organiseert
diverse trainingen professioneel opdrachtgeverschap en contract- en leveranciersmanagement.
Control & Risk: doel is verdere professionalisering van het risicomanagement. Hiervoor is in 2016
een gemeenschappelijk fundament gelegd. Het idee is dat in 2017 elke controller bij toerbeurt een
proces bij alle vier de corporaties toetst.
Informatie & Technologie: deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheid om een gezamenlijk
digitaal platform op te zetten, o.a. voor het delen van beleidsdocumenten. Daarnaast delen de
medewerkers kennis op thema’s als de Wet Bescherming Persoonsgegevens en
verantwoordingsinformatie via SBR (standard business reporting).
Personeel & Organisatie: afgelopen jaar konden en hebben medewerkers stage (ge-)lopen bij een
van de andere corporaties. Dat is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker én
bevordert kennisuitwisseling. Een volgende stap is loopbaangerichte workshops organiseren.
3.3

Verslag van de bestuurder

Governancecode
De governancecode van Aedes en VTW is door bestuur en Raad van Commissarissen besproken
en onderschreven. In een document dat is vastgesteld op 23 september 2015 door bestuur en
Raad van Commissarissen wordt aangegeven op welke wijze inhoud gegeven wordt aan de
governancecode. Het document is op de website www.woonpartners-mh.nl geplaatst.
Bestuur
In het verslagjaar was de heer R.J. Mascini (1956) directeur-bestuurder.
Taken en verantwoordelijkheden directeur-bestuurder
In de statuten van Woonpartners en het huishoudelijk reglement Raad van Commissarissen zijn
de taken van Raad van Commissarissen en bestuur beschreven. De documenten zijn te
raadplegen op de website van Woonpartners: www.woonpartners-mh.nl.
Nevenfuncties
In het verslagjaar bekleedde de directeur-bestuurder de volgende nevenfuncties:
Nevenfuncties
Vanaf
Voorzitter van de Stichting Woonomgeving Souburgh
augustus 2000
Voorzitter van de Bouwsociëteit Midden-Holland
juni 2011
Lid van de Raad van Toezicht van Lister
december 2009
Voorzitter auditcommissie Raad van Toezicht van Lister
december 2009
Lid van de Raad van Toezicht Stichting Rijswijkse Kinderopvang
oktober 2013
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Deskundigheidsbevorderende activiteiten bestuurder 2016
Activiteit

SOM: masterclass ‘Een nieuw tijdperk voor woningcorporaties’
6
EY: seminar ‘Strategic control’
4
NVBW: plenaire bijeenkomst
2
Directiecollege ‘Onrust en onveiligheid’
4,5
CorporatieNL: ronde tafelbijeenkomst DAEB/niet-DAEB
2
Nationaal Register: masterclass ‘Informatievoorziening en omgang met
stakeholders’
3
Directiecollege ‘Vakmanschap en leiderschap’
4,5
Vanenburg bestuurdersoverleg woningcorporaties
6
Deloitte Academy: workshop ‘Art of the possible’
2
NVBW: plenaire bijeenkomst en masterclass ‘Focus op duurzame kwaliteit van
leven’
2
CorporatieNL: reputatieworkshop ‘Mediastresstest’
6

28-01
01-02
10-02
04-04
07-04
15-04
06-06
09-06
28-06
07-09
23-09
17-11
18-11

PEpunten

en
NVBW: tweedaagse bijeenkomst

7

totaal

49

Overzicht belangrijke momenten
Een overzicht van de belangrijke momenten in 2016 staan vermeld op onze website
www.woonpartners-mh.nl.
In onderstaande tabel staan de belangrijkste bestuursbesluiten.
05-01-2016 De intentieovereenkomst inzake het realiseren van 38 turnkey appartementen in het plan
De Brinkhorst te Moordrecht is ondertekend.
05-01-2016 De samenwerkingsovereenkomst tussen de HRHM en Woonpartners is ondertekend.
18-01-2016 De opdrachtverstrekking fiscale werkzaamheden door Ernst & Young Belastingadviseurs
LLP is ondertekend.
20-01-2016 De groslijst met opdrachtnemers diensten en werken voor 2016 is vastgesteld.
27-01-2016 Het voorstel enkel- en meervoudige aanbesteding PO/RGO 2016 en opdrachtnemers is
geaccordeerd.
27-01-2016 Het reglement en de toelichting op het reglement toewijzing woonwagenstandplaatsen van
Woonpartners Midden-Holland is vastgesteld.
09-02-2016 Het fasedocument Zuidelijk Stempel West, projectnummer 748, woontoren te Gouda Oost
is vastgesteld.
09-02-2016 Het fasedocument/investeringsbesluit van het project Zevenhuizen-Zuid is vastgesteld.
11-02-2016 Het fasedocument van het project Westergouwe Fase 1 is vastgesteld.
11-02-2016 Het fasedocument tot aankoop van 12 huurwoningen in Land van Steyn is vastgesteld.
15-02-2016 Het controleplan 2016-2017 van Woonpartners Midden-Holland is vastgesteld.
18-02-2016 De aanbestedingskalender (enkel- en meervoudig) van ORN is vastgesteld.
18-02-2016 De overeenkomst Persoonsgegevens tussen Gemeente Waddinxveen en Woonpartners
Midden-Holland is getekend.
14-03-2016 De samenwerkingsovereenkomst Buurtbemiddeling tussen Kwadraad, Stichting De
Woonmaat, Mozaïek Wonen, Vestia, Gemeente Zuidplas, Politie Den Haag (team
Zuidplas) en Woonpartners Midden-Holland is ondertekend.
16-03-2016 Het sloopbesluit voor de te slopen complexen/woningen Bernadottelaan 2 t/m 24,
Stresemannpad 1 t/m 12, Marshallpad 1 t/m 12, Nansenstraat 1 t/m 23 en Van Heuven
Goedhartsingel 2 t/m 8 en 12 t/m 18 (in totaal 56 etagewoningen) is genomen. De
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16-03-2016
16-03-2016
16-03-2016

29-03-2016
04-04-2016

04-04-2016

12-04-2016

21-04-2016
08-06-2016

22-06-2016
29-06-2016
29-06-2016
30-06-2016
30-06-2016
30-06-2016

30-06-2016

30-06-2016

05-07-2016
11-07-2016
14-07-2016
23-08-2016

peildatum wordt ter vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep Wijkontwikkeling in de
vergadering van 17 maart 2016.
Het fasedocument, voor de herontwikkeling van de Schoolstraat 1 t/m 39 (20 vhe’s), van
het project Het Elzenhof te Zuidplas is vastgesteld.
Het fasedocument, voor de herontwikkeling van de Burgemeester Klinkhamerweg 1 t/m 23
(20 vhe’s), van het project Het Dijkpark te Zuidplas is vastgesteld.
De opdrachtbrief van de accountant inzake het leveren van (advies)diensten op het gebied
van het (Nederlands) belastingrecht en juridische (advies)diensten voor het fiscale
boekjaar 2014 is voor akkoord ondertekend.
Het huurbeleidsplan Woonpartners Midden-Holland 2016-2017 is vastgesteld.
De volmacht voor levering van een perceel grond met de daarop in aanbouw zijnde
opstallen en verder aanbehoren, gelegen in het plangebied Zuidelijke Stempel West 1e
fase te Gouda aan- en nabij de Wiardi Beckmanhof is ondertekend.
De plaatsstellingovereenkomst is ondertekend waarin staat opgenomen dat de partijen een
ontwikkelingsovereenkomst hebben gesloten voor 24 eengezinswoningen in het Zuidelijke
Stempel West te Gouda.
Het besluit/volmacht voor de aankoop van een perceel bouwterrein gelegen aan de
Middenwillenseweg 47-69 te Gouda, groot (ongeveer) dertien are en vijfendertig centiare,
is ondertekend.
De basisovereenkomst (design & build) voor de 42 appartementen in Westergouwe (De
Tuinen 3) is ondertekend.
De zienswijze aan het bestuur van de gemeentelijke samenwerkingsorganisatie Holland
Rijnland is verstuurd waarin staat dat Woonpartners zich kan vinden in het voornemen van
de samenwerkende gemeenten om te komen tot één woningmarktregio welke gelijk is aan
de regio van het samenwerkingsverband.
De volmacht aankoop onroerende zaken voor de levering van de gronden in B1A van Park
Triangel (deelgebied Parkzoom) is ondertekend.
De bevestiging bij de dVi 2015 en de informatie uit hoofde van de naleving van Specifieke
wet- en regelgeving is ondertekend en naar de accountant verstuurd.
De akkoordverklaring en machtiging inzake de aangifte van de vennootschapsbelasting
2014 is ondertekend.
De turnkeyovereenkomst voor 21 woningen in het project Zevenhuizen Zuid is
ondertekend.
De conceptbieding op de gemeentelijke Woonvisie 2017 is toegestuurd aan het College
van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn.
In het kader van de prestatieafspraken 2017 is de voorgenomen bijdrage van
Woonpartners Midden-Holland, aan het realiseren van de huisvestingsopgave in de
gemeente Gouda, toegestuurd aan het College van Burgemeester & Wethouders van de
gemeente Gouda.
In het kader van de prestatieafspraken 2017 is de voorgenomen bijdrage van
Woonpartners Midden-Holland, aan het realiseren van de huisvestingsopgave in de
gemeente Waddinxveen, toegestuurd aan het College van Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Waddinxveen.
In het kader van de prestatieafspraken 2017 is de voorgenomen bijdrage van
Woonpartners Midden-Holland, aan het realiseren van de huisvestingsopgave in de
gemeente Zuidplas, toegestuurd aan het College van Burgemeester & Wethouders van de
gemeente Zuidplas.
Het treasurystatuut van Woonpartners Midden-Holland 2016 is vastgesteld.
Het financieel reglement is vastgesteld en de aanvraag tot goedkeuring door de Aw is op
12 juli 2016 met bijlagen verzonden.
Het Construct & Build Aannemingscontract voor het bouwen van een tweede woontoren,
genaamd Georgine Sanders, in Zuidelijk Stempel West in Gouda Oost, is ondertekend.
Het mandaat inzake verwerking van huisvestingsvergunningen conform de geldende
huisvestingsverordening van Holland Rijnland is geaccepteerd.
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Het besluit tot goedkeuring van de weergave van de bedrijfslasten en onderhoud en
verbetering van Woonpartners over het jaar 2015 ten behoeve van de Aedes benchmark is
verstrekt.
Akkoord is gegaan met het aanwijzen van de controller als Functionaris
Gegevensverwerking (FG), het formeel bekend maken van de FG bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, het bekend maken van de FG op de website van Woonpartners
Midden-Holland en het aanmelden van de FG bij het Nederlands Genootschap
Functionarissen Gegevensbescherming.
Het reglement privacy (ex)huurder is vastgesteld.
De procuratieregeling van Woonpartners Midden-Holland is vastgesteld.
De verklaring, dat de Energie-index van elke woning ten behoeve waarvan STEP-subsidie
wordt aangevraagd is vastgesteld volgens de wettelijke voorschriften, is ondertekend.
De statuten van Woonpartners Midden-Holland zijn vastgesteld.
Het reglement Raad van Commissarissen is vastgesteld.
Het reglement bestuur is vastgesteld.
Het reglement auditcommissie is vastgesteld.
Het reglement remuneratiecommissie is vastgesteld.
Akkoord is gegaan met het investeringsvoorstel voor de realisatie van een
woonzorgvoorziening met 19 woningen, 2 gemeenschappelijke huiskamers en een
zorgkantoor in De Rank te Moordrecht.
Akkoord is gegaan met het fasedocument haalbaarheid De Brinkhorst te Moordrecht voor
de realisatie van 39 nieuwbouwappartementen.
Akkoord is gegaan met het gunningsadvies voor het aanbrengen van PV-panelen en
dakbeveiliging in 22 wooncomplexen.
De overeenkomst voor het uitvoeren van inbraakwerende maatregelen in de Vogelbuurt in
Gouda in het kader van bijdrage veilig wonen is ondertekend.
De koopovereenkomst inzake de aankoop van 24 woningen met onroerende
aanhorigheden staande en gelegen te Gouda aan de Rolandstraat 1 tot en met 24 is
ondertekend.
Het activiteitenprogramma 2017 Woonpartners Midden-Holland is vastgesteld.
De begroting 2017 Woonpartners Midden-Holland is vastgesteld.
De Financiële Meerjarenbegroting 2017-20216 Woonpartners Midden-Holland inclusief
Treasuryjaarplan is vastgesteld.
De integriteitscode is vastgesteld.
De klokkenluidersregeling is vastgesteld.
De volmacht tot aanvaarding van drie percelen grond in het deelgebied Koningskwartier
van het project Zevenhuizen-Zuid complex 420 voor de bouw van 21 grondgebonden
woningen is ondertekend.
De volmacht tot het passeren van de voorgenomen statutenwijziging van Woonpartners
Midden-Holland, Stichting voor Bouwen en Beheren is ondertekend.
De turnkeykoopovereenkomst inzake 39 appartementen in het plan De Brinkhorst te
Moordrecht is getekend.
De gunning fase 2 inzake 42 appartementen Westergouwe De Tuinen T3A is ondertekend.
Akkoord is gegaan met het voorstel van hoofd afdeling VGO voor het enkel- en
meervoudig aanbesteden van planmatig onderhoud in 2017.
De vaststellingsovereenkomst met gemeente Gouda inzake Uiverplein te Gouda is
ondertekend.
De opdrachtbevestiging controle 2016 Stichting Woonpartners Midden-Holland aan
accountant is ondertekend.
Het Investeringsstatuut & verbindingenstatuut Woonpartners Midden-Holland is
vastgesteld.
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19-12-2016
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19-12-2016
22-12-2016
22-12-2016

De turnkeyovereenkomst voor een woongroep met 19 appartementen met
gemeenschappelijke ruimten in het project De Rank te Moordrecht is ondertekend.
De volmacht voor aankoop van 24 woningen aan de Rolandstraat te Gouda is
ondertekend.
Het meerjarenbeleidsplan Woonpartners Midden-Holland ‘Het Nieuwe Wonen 2017-2021’
is vastgesteld.
De overeenkomst voor de bouw van 18 woningen in het project Parkzoom in de wijk Park
Triangel is ondertekend.
De Prospectieve informatie verslagjaar 2016 is ondertekend.
De bestuursverklaring Gegevensopvraging Scheidingsvoorstel Autoriteit woningcorporaties
is ondertekend.

Visitatie
Woonpartners is lid van Aedes en volgens de bedrijfstakcode laten corporaties zich eenmaal in de
vier jaar door een gezaghebbend en onafhankelijk instituut visiteren. De laatste
visitatierapportage vond in 2014 plaats. De rapportage is geplaatst op onze website:
www.woonpartners-mh.nl.
3.4

Risicoparagraaf

Risicomanagement
Risicomanagement is geen doel op zich maar een middel. Het moet bijdragen aan de
doelstellingen van de organisatie. Die doelstellingen bepalen daarmee ook de invulling van de
risicostrategie en de risicobereidheid. Het systeem van risicomanagement vormt een belangrijk
gedeelte van het doelmatig besturen van Woonpartners. Risicomanagement wordt in alle lagen
van onze organisatie erkend als een belangrijk proces. Het systeem van risicomanagement is van
de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder (toon aan de top) tot de operationele en
financiële afdelingen verankerd in de organisatie (soft controls); iedereen draagt bij aan het
identificeren van risico’s en bijbehorende beheersingsmaatregelen.
Woonpartners heeft daarnaast te voldoen aan gedetailleerde regelgeving aangaande de wijze
waarop de bedrijfsvoering moet worden ingericht, de verantwoording hierover en de wijze waarop
het interne toezicht moet worden georganiseerd. De RvC heeft derhalve ook op 29 juni 2016 het
Reglement Financieel Beleid en Beheer vastgesteld. Dit reglement behandelt in detail de wet en
regelgeving (compliance) waaraan Woonpartners in het kader van financieel beleid en beheer
moet voldoen.
De controller faciliteert de risico-evaluaties en toetst de werking van de beheersingsmaatregelen.
In de tertiaalrapportages worden geïdentificeerde risico’s en getroffen maatregelen gerapporteerd
en bewaakt. Het risicomanagementbeleid van Woonpartners is, gebaseerd op de volgende
principes:
 er geen verplichtingen worden aangegaan die de continuïteit van de organisatie in gevaar
kunnen brengen;
 er uitsluitend verplichtingen worden aangaan voor activiteiten en investeringen die passen
binnen de organisatie - en haar volkshuisvestelijke doelstellingen;
 er geen speculatieve posities worden ingenomen;
 blijvend voldoen aan de normen en criteria die worden gesteld door het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw);
Risicotype
De uitdaging is om continu een inschatting te maken van de risico’s (o.a. reputatie). Dit betekent
dat er een fundamentele rol is weggelegd voor o.a. medewerkers. Bewustzijn van risico’s,
alertheid, open communicatie over die risico’s en aanpassing van gedrag aan de omstandigheden
zijn cruciaal.
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Woonpartners analyseert en beheerst haar risico’s door ze te splitsen in:
1.
Strategische risico’s
De strategische risico’s die zijn benoemd, worden jaarlijks geactualiseerd nadat de
begrotingscyclus voor het nieuwe jaar is afgerond. Bij het analyseren en actualiseren van deze
risico’s wordt o.a. gebruik gemaakt van:
 het riskmodel van het WSW;
 de toezichtvelden van de Aw;
 overzicht met de meest voorkomende risico’s binnen de sector.
Het risico- en Commissarissenmodel van het WSW en Aw bevatten risico indicatoren en
financiële kengetallen die ook binnen de eigen planning & control cyclus worden gehanteerd.
Door het volgen van de ontwikkelingen en analyseren van afwijkingen, ontstaat een
sturingsmodel waarmee de belangrijkste risico indicatoren van het WSW en Aw worden bewaakt.
Daarnaast is in 2016 gestart met het actief betrekken van medewerkers (risicoperceptie) bij het
bepalen van de belangrijkste strategische risico’s die Woonpartners loopt. Dit proces zal in 2017
verder gestalte krijgen en moet uiteindelijk resulteren in een top 10, die dan vervolgens nader
uitgewerkt zullen worden qua te ondernemen vervolgacties.
2.
Operationele risico’s
Van de belangrijkste bedrijfsprocessen zijn de risico’s en bijbehorende beheermaatregelen
benoemd.
Impact van risico’s op de continuïteit volgens Aw
De Aw voert bij corporaties jaarlijks een risicogericht onderzoek uit om de financiële continuïteit te
beoordelen. De uitkomsten van het onderzoek over 2016 zijn vastgelegd in de
Commissarissenbrief van 18 november 2016. Met behulp van de signaalpunten en aangevuld met
benchmark gegevens en ‘eigen’ criteria, leidt het model tot het volgende beeld:
Toezichtsvelden Aw 2016
Omvalrisico
Risico’s realisatie beleid
Bescherming maatschappelijk gebonden vermogen
Governance
Rechtmatigheid

Risico
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag

Het (volkshuisvestelijk) vermogen van Woonpartners is ruim voldoende om de vereiste
risicobuffer aan te kunnen houden. De omvang van de vereiste buffer volgens de systematiek van
de Aw (value at risk methode) laat een licht stijgende lijn zien over de periode 2015 tot en met
2020 van 40% naar 44%, zoals blijkt uit het volgende overzicht.
Impact van risico’s op de financiële positie volgens de Aw en o.b.v. marktwaarde

Volkshuisvestelijk vermogen (x € 1000) *)
Risicobuffer (x € 1000) *)
buffer in % Volkshuisvestelijk vermogen
Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen in % Volkshuisvestelijk
vermogen

2015
2018
196.109 228.887
78.537 101.249
40%
44%
117.572 127.638
60%

56%

2020
234.024
103.902
44%
130.122
56%

*) Bron: Kengetallen bijlage bij de Commissarissenbrief 2016
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2015
2018
533.672 594.146
78.537 101.249
15%
17%
455.135 492.897
85%
83%

Eigen vermogen (x € 1000) *)
Risicobuffer (x € 1000)
buffer in % Eigen Vermogen
Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen in % Eigen Vermogen

2020
628.990
103.902
17%
525.088
83%

*) Bron: Financiële meerjarenbegroting

Risicobereidheid
Woonpartners geeft inzicht in de mate van risico’s die de onderneming bereid is te aanvaarden.
De risicoparagraaf vindt zijn basis in de wet (art.2:391 BW). De nieuwe bepalingen zijn
opgenomen in de RJ 400 alinea 110c. Als gevolg van deze nieuwe Richtlijn Jaarrekening (RJ) die
als invulling van de wettelijke bepalingen geldt, dient de onderneming in de risicoparagraaf te
beschrijven:
De risicobereidheid of ‘risk-apetite’ met betrekking tot de significante risico’s en
onzekerheden.
De getroffen beheersmaatregelen m.b.t. risico beperkende maatregelen.
Een beschrijving van de verwachte impact op het resultaat en/of de financiële positie
indien de risico’s of onzekerheden zich verwezenlijken. De aanbeveling deze impact te
kwantificeren door middel van een gevoeligheidsanalyse.
Risico's en onzekerheden met een mogelijke belangrijke impact in het lopende boekjaar.
Verbeteringen in het systeem van risicomanagement die zijn of worden aangebracht.

1.
2.
3.

4.
5

Schematische weergave risicogebieden
Legenda

Riskprofiel
Risicogebieden

Risicoprofiel voor
maatregelen

Mitigatiepercentage

Risicoprofiel na
maatregelen

Zeer klein

Klein

Gemiddeld

Groot

Zeer groot

1

2

3

4

5
Risico

Gew enst risicoprofiel

614

1

>0%<0,05%

76%

67

2

>0,05%<0,25%

64%

114

3

>0,25%<1,50%

181

68%

58

4

>1,50%<5,00%

250

61%

97

5

>5,00%<10,00%

Overige Kosten

246

69%

77

Salarissen

214

74%

55

Treasury

1.001

86%

145

Verhuur

1.183

85%

179

437

80%

86

Projectontwikkeling

3.556

83%

Aanbestedingen

282

Planmatig onderhoud

315

Mutatie onderhoud
Service Onderhoud

Verkopen

Risicoprofiel
(voor)

Gerealiseerd
risicoprofiel (na)

0,6
0,75
0,85

Tot. 2016 (%)

100%

Tot. 2016 (€ 1.000)

81%
7.665

19%
6.173

1.492

1

0

De rode lijn
geeft het
mitigatieperc.
weer van 2016
de blauwe
2015.

Leeswijzer
Zonder beheersmaatregelen zou het ‘Risicoprofiel voor maatregelen’ m.b.t. het risicogebied ‘Verhuur’ geclassificeerd
worden op gemiddeld

. Vervolgens is voor het risicogebied ‘Verhuur’ het gewenste risicoprofiel bepaald op ‘Klein’

. Door het nemen van beheersmaatregelen wordt het ‘Risicoprofiel voor maatregelen’ verlaagd naar
‘Klein’ i.c. het gerealiseerde risicoprofiel
.
Gew enst risicoprofiel

Het mitigatiepercentage geeft weer in welke mate Woonpartners er in geslaagd is om het ‘Risicoprofiel voor maatregelen’
te laten afnemen.
De percentages zijn gerelateerd aan de totale uitgaande en ingaande kasstroom die gemoeid is met deze risicogebieden.
De volgende items zijn niet meegenomen: geactiveerde productie eigen bedrijf, afschrijvingen, waardeveranderingen,
lasten en opbrengsten servicecontracten, belastingen, rente/aflossingen en opgelegde heffingen. Daarnaast zijn ten
aanzien van de verkopen de werkelijk ontvangen bedragen meegenomen in plaats van alleen het netto-verkoopresultaat.
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Ad. 1

of
Ad. 2

Ad. 3
Ad. 4
Ad. 5

De risicobereidheid (risk-apetite) is geen vastliggend getal, derhalve is het vergelijken met
een vaststaande norm niet mogelijk. De indicator is namelijk onderhevig aan de omvang
van de onderliggende kasstromen die op hun beurt weer onderhevig zijn aan gewijzigde
inzichten. Derhalve wordt het mitigatiepercentage gebruikt als indicatie om aan te geven
Woonpartners de operationele risico’s voldoende beheerst.
Het mitigatiepercentage van de genomen mitigerende beheersmaatregelen komt in 2016
uit op +/- 81% waardoor het bruto risicobedrag ad. € 7,665 miljoen wordt gemitigeerd
naar een netto risicobedrag van € 1,492 miljoen.
In het overzicht staat per risicogebied welke impact het kan hebben op het resultaat.
Deze impact is gekwantificeerd a.d.h.v. gevoerde gevoeligheidsanalyses.
De specifieke operationele risico’s, met een maximale horizon van 5 jaar staan vermeld in
een apart overzicht.
Het afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten ontplooid die ertoe hebben geleid dat het
mitigatiecijfer verder is gestegen. De ingezette lijn zal worden doorgezet in 2017.

Daarnaast liggen alle risicogebieden binnen de voor hen gewenste risicoprofielen. Ook de gehele
organisatie voldoet daarmee aan het gewenste risicoprofiel (Klein).
Borging benodigde Risicokennis
Om de aanvullende informatieverplichting richting stakeholders te borgen zijn de volgende
doelstellingen geformuleerd:
Zorgdragen dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op de
reguliere bedrijfsvoering van Woonpartners.

1

Om dit doel te bereiken heeft er in 2016 een integrale herijking plaatsgevonden binnen alle
operationele risicogebieden waarbij alle beheersingsmaatregelen opnieuw zijn beoordeeld op
effectiviteit. Aanvullende beheersingsmaatregelen zijn genomen als de herijkte effectiviteit lager
lag dan het minimale gewenste beheersingsniveau.
Het verkrijgen van continue inzicht in de risico’s die Woonpartners Midden Holland
loopt.

2

In 2016 heeft er een integrale herijking plaatsgevonden van alle aanwezige risico’s binnen de
diverse risicogebieden. Bij deze herijking zijn naast de proceseigenaren ook de uitvoerend
medewerkers actief betrokken. E.e.a. heeft geresulteerd in bijgewerkte risicoprofielen en
wegingsfactoren (kans en impact). Het gaat hierbij niet alleen om risico’s die financiële gevolgen
hebben, maar ook om niet-financiële risico’s (Juridisch / Imago / Fiscaal). Op basis van de
gepleegde gevoeligheidsanalyses is de volgende riskmap opgesteld naar risicogebied:
Risico-profiel bedrijfsprocessen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

↓ Kans
Zeer hoog

hoog

9

Gemiddeld

laag

6,7

zeer laag

10

Zeer klein
5%

8

1

4,5

2,3

klein
10%

gemiddeld
25%

groot
50%

zeer groot
100%

← Impact

De plek op dit overzicht geeft de bruto impact van de oorzaken weer. Risico's rechtsboven op de
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Projectontwikkeling
Aanbestedingen
Planmatig onderhoud
Mutatie onderhoud
Service Onderhoud
Overige Kosten
Salarissen
Treasury
Verhuur
Verkopen

Uit de
getoonde
profielen blijkt
hoe groot de
kans / impact
van het
optreden van
risico’s per
risicogebied is. Dit beeld is t.o.v. 2015
gewijzigd. Door het treffen van extra
beheermaatregelen en door de
herijking van de wegingsfactoren (kans
en impact). De riskmap vormt de basis
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voor de interne audit en de accenten die worden gelegd bij het nemen van beheer- en
verbetermaatregelen.
3

Het risicobewustzijn van de organisatie stimuleren en vergroten.

Inzicht in de risico’s die Woonpartners loopt, begint bij het risicobewustzijn van alle medewerkers.
Als er een sterke risicobewustzijn aanwezig is, zal het inzicht in de risico’s (en de gevolgen)
toenemen en kan er pro-actief ingespeeld worden op de risico’s zodat deze vroegtijdig
beheersbaar gemaakt of vermeden kunnen worden. Woonpartners is eind 2016 begonnen met
het voorleggen van integriteitsdilemma’s aan alle medewerkers om het risicobewustzijn
permanent te verankeren binnen de bedrijfscultuur en heeft in 2016 een nieuwe “Integriteitscode”
vastgesteld die e.e.a. moet ondersteunen.
4

Het elimineren van risico’s die de organisatie loopt binnen de bestaande
werkprocessen.

Door de processen in de organisatie langs de lat van het risicomanagement te leggen ontstaat
meer zicht op de interne organisatie. Door deze te analyseren zijn er reeds diverse maatregelen
genomen om processen / procedures aan te scherpen (efficiënter) zodat de organisatie beter in
control gehouden wordt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan doorgevoerde
standaardiseringen of het vereenvoudigen van werkprocessen waardoor efficiënter voldaan kan
worden aan wet- en regelgeving.
Integriteit en fraude risico’s
De integriteitscode van Woonpartners is geactualiseerd en opnieuw vastgesteld op 13 september
2016. De code is van toepassing op alle medewerkers, directie en leden van de Raad van
Commissarissen. Voor de opdrachtnemers van Woonpartners is een specifieke integriteitscode
van toepassing. Hiermee wordt helder gemaakt wat wij op het vlak van integer handelen
verwachten van onze opdrachtnemers.
Per bedrijfsproces zijn de mogelijke frauderisico’s geïnventariseerd en de daarbij aanwezige
beheermaatregelen beschreven. Waar nodig zijn en worden aanvullende maatregelen genomen
om de ’rest’ risico’s af te dekken.
Woonpartners heeft een afzonderlijke Klokkenluidersregeling (vastgesteld 13 september 2016)
waardoor de procedure en bescherming van eventuele melders is geborgd. In 2016 zijn geen
meldingen ontvangen over niet-integer handelen en hebben zich geen situaties voorgedaan die in
het kader van de integriteitscode tot maatregelen hebben geleid. Over het verslagjaar 2016
hebben de leidinggevenden en de directeur-bestuurder verantwoording afgelegd over het integer
handelen door het ondertekenen van een ‘Integriteitsverklaring leidinggevenden’.
Interne audits
In 2016 zijn door de controller audits uitgevoerd naar de opzet, bestaan en werking van alle
belangrijke bedrijfsprocessen. De controle aanpak ziet er schematisch als volgt uit. De uitkomsten
worden o.a. gerapporteerd aan
• Inventariseren
de proceseigenaar en de
• Kans en impact
Risico's
directeur-bestuurder en
• Risico omvang
beschikbaar gesteld aan de
externe accountant t.b.v. de
• Opzet
Beheermaatregelen
• Toereikendheid
controle van de jaarrekening. De
resultaten van de interne audits
• Bestaan en werking
en het oordeel over de opzet,
Beoordelen en testen
• Mitigatierisico's (bruto-netto)
bestaan en werking van het
risicobeheer- en
• Goede werking
Conclusies en
• Tekortkomingen
controlesysteem vormen de
verbetermaatregelen
• Verbetermaatregelen
basis voor het afgeven van de in
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control verklaring. De operationele risico’s worden jaarlijks geactualiseerd tijdens de interne audits
die worden uitgevoerd door de controller, vooruitlopend op de interim controle van de externe
accountant.
Functioneren externe accountant
De Raad van Commissarissen heeft besloten om voor de boekjaren tot en met 2018, met een
optie tot een verlenging van maximaal 4 jaar, de controle van de jaarrekening van Woonpartners
te laten uitvoeren door EY. Jaarlijks wordt het functioneren geëvalueerd, alvorens de opdracht
voor het nieuwe jaar te verstrekken. De controle van de jaarrekening 2016 is na evaluatie
wederom verstrekt aan EY.
Diversiteitsbeleid
Op grond van de Wet Bestuur en Toezicht dient het streven te zijn dat de RvC en het Bestuur
voor ten minste 30% uit vrouwen respectievelijk voor ten minste 30% uit mannen te bestaan. De
huidige samenstelling van De RvC voldoet niet aan dit streven. Bij het bestuur kan dit streven niet
worden gerealiseerd omdat er sprake is van een eenhoofdig bestuur. In de toekomst zal er echter
meer gestreefd gaan worden naar een betere samenstelling.
In control verklaring
Het risicoprofiel van Woonpartners past op basis van de hiervoor beschreven risico’s binnen de
acceptabele grenzen. Het interne risicobeheersing- en controlesysteem heeft in 2016 op het
gewenste niveau gefunctioneerd. Elk systeem van risicomanagement heeft echter de inherente
beperking in zich dat fouten nooit helemaal kunnen worden uitgesloten. Ook kosten-baten
begrenzen de ruimte om op alle beheersmatige aspecten voor een 100% score te gaan. Het
zorgvuldig beschreven risicoprofiel en een goed functionerende werkorganisatie, bestuur en
Raad van Commissarissen, kunnen ook niet meer dan een redelijke mate van zekerheid bieden.
Woonpartners heeft tegen deze achtergrond een afdoende effectief systeem van interne
beheersing ingericht in relatie tot de doelstellingen van de organisatie. Ook de uitkomsten van
de interne audits geven voldoende vertrouwen dat de primaire bedrijfsprocessen worden
beheerst, waardoor de betrouwbaarheid van de verantwoordingsinformatie via de planning &
control cyclus is geborgd. Voor enkele processen zijn verbetermaatregelen geformuleerd die
door de leidinggevenden worden opgepakt. De implementatie wordt gemonitord en gevolgd via
de tertiaalrapportages.

R.J. Mascini
directeur-bestuurder
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3.5

Verslag Raad van Commissarissen

Verslag Raad van Commissarissen Woonpartners
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur van Woonpartners
en de met haar verbonden ondernemingen en staat tevens de bestuurder met raad ter zijde.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in de
statuten van Woonpartners Midden-Holland, Stichting voor Bouwen en Beheren, beschreven en
verder uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Commissarissen, dat op de website
www.woonpartners-mh.nl is geplaatst.
In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een maatschappelijk
ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft
gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.
Als toezichtskader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de Raad van Commissarissen:
 de wet en regelgeving
 statuten en huishoudelijk reglement
 de governancecode en de bedrijfstakcode van Aedes
 meerjarenbeleidsplan Woonpartners Midden-Holland
 meerjarenonderhoudsbegroting en meerjareninvesteringsplanning
 de begroting en het activiteitenprogramma
 prestatieafspraken met de gemeenten
 meerjarenafspraken met huurdersorganisatie HRHM
 beoordelingsprocedure bestuurder
 resultaatafspraken met de directeur-bestuurder
 kadernotitie leefbaarheid
 investeringsstatuut
 reglement financieel beleid&beheer
Profielschets Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld, die jaarlijks wordt besproken en
indien nodig herzien. De profielschets is gepubliceerd op de website: www.woonpartners-mh.nl.
Jaarlijks, bij de evaluatie van het eigen functioneren, stelt de raad vast of aanvullende
ontwikkeling nodig is om ervoor zorg te dragen dat alle leden van de raad passen in de
profielschets. Vastgesteld is dat alle leden van de Raad van Commissarissen passen in de
profielschets.
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Samenstelling Raad van Commissarissen
In 2016 was de Raad van Commissarissen als volgt samengesteld:
Naam

m
/v

Functie
binnen RvC

Geb
-jaar

Functie

benoemd
sinds

aftredend
per

Herbenoem
baar

Nevenfuncties

S. Keulen

m

Voorzitter

1964

Directeur
Innovatie en
ontwikkeling /
CEO dienst
Justis

1 juli 2014

1 juli 2018

Ja

- Secretaris commissie
Normen en Waarden
GCFC Olympia

P. van der
Sluijs

m

1946

Zelfstandig
consultant

1 juli 2014

1 juli 2018

Ja

- Lid selectiecommissie
wethouders ChristenUnie

I.M.P.H.M.
Vermeulen

v

Lid RvC
Lid
Auditcommissie

1970

Algemeen
directeur
Patijnenburg

1 juli 2013

1 juli 2017

Ja

- Voorzitter RvT MEE
Rotterdam Rijnmond

J.C. Schudde

m

Lid RvC
Voorzitter
Auditcommissie

1974

Directeur Finance
& Control
Woonstad
Rotterdam

1 juli 2013

1 juli 2017

Ja

- Lid RvC/ voorzitter
auditcommissie (t/m 3112-2016)
Woningbouwvereniging
Nieuw-Lekkerland
- Lid deelnemersraad
WSW
- Lid klankbordgroep RJ
645
- Bestuurslid Stichting
Durban Rotterdam
Housing Project (t/m 3112-2016)

A. de
Kwaadsteniet

m

Lid RvC

1947

Directeur/
eigenaar
adequaat
projecten

1 juli 2014

1 juli 2018

Ja

- Vice-voorzitter vereniging
CPO Vrede-Burcht
- Lid seniorenraad van
Waddinxveen werkgroep
wonen

Vice-voorzitter

Overige informatie van Raad van Commissarissen
Vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen waren aanwezig bij diverse activiteiten
van de organisatie.
De leden van de Raad van Commissarissen die benoemd zijn op voordracht van de
huurderskoepel wonen ten minste eenmaal per jaar een vergadering van de HRHM bij.
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De belangrijkste besluiten van de Raad van Commissarissen in 2016
17-02-2016

De Raad van Toezicht benoemt de heer J.C. Schudde als voorzitter van de remuneratiecommissie 2016.

17-02-2016

De Raad van Toezicht keurt het investeringsbesluit tot realiseren van 12 huurwoningen Land van Steyn
goed.
De Raad van Toezicht stelt het beoordelingskader directeur-bestuurder 2016 vast.
De Raad van Toezicht dankt de werkorganisatie voor het verrichte werk en keurt het jaarverslag 2015
van Woonpartners Midden-Holland, Stichting voor Bouwen en Beheren goed.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de jaarrekening 2015 Woonpartners Midden-Holland,
Stichting voor Bouwen en Beheren.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de jaarrekening 2015 Woonpartners Midden-Holland
Wooninvestment BV.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de jaarrekening 2015 Woonpartners Midden-Holland
Holding BV.
De Raad van Toezicht keurt het besluit goed om de 22 woningen aan de Tristanstraat te Gouda terug te
kopen.
De Raad van Toezicht gaat akkoord met de aankoop van in totaal 3 woningen alsmede, zo dit
beschikbaar komt, een verenigingsgebouwtje en perceel grond van de postduivenvereniging in de
Vogelbuurt te Gouda.
De Raad van Toezicht keurt de verwerving van de gronden in het Midden Gebied, Gouda Oost goed.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het reglement financieel beleid en beheer.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het Treasurystatuut Woonpartners Midden-Holland.

25-04-2016
25-04-2016
25-04-2016
25-04-2016
25-04-2016
25-04-2016
25-04-2016

25-04-2016
29-06-2016
29-06-2016
29-06-2016
29-06-2016
29-06-2016
29-06-2016

De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de concept-statuten van Woonpartners Midden-Holland
(inclusief wijziging in de statuten n.a.v. besluit 2016-20).
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het concept-reglement Raad van Commissarissen.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het concept-reglement bestuur.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het concept-reglement auditcommissie.

29-06-2016

De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het concept-reglement remuneratiecommissie.

29-06-2016

De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de concept-biedingen voor de gemeenten Gouda,
Waddinxveen en Zuidplas.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring voor de keuze van administratieve scheiding DAEB/NietDAEB.
De Raad van Toezicht toetst tijdens de heidag de governancecode.

29-06-2016
22-09-2016
22-09-2016
22-09-2016
25-10-2016

De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de aankoop van 24 woningen op de Rolandstraat te
Gouda.
De Raad van Toezicht stelt A. de Kwaadsteniet aan als voorzitter van de remuneratiecommissie 2017.

21-11-2016

De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het Activiteitenprogramma 2017 Woonpartners MiddenHolland.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de Begroting 2017 van Woonpartners Midden-Holland.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de Financiële Meerjarenbegroting 2017-2026 inclusief
Treasuryjaarplan.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de Integriteitscode.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de Klokkenluidersregeling.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het concept-scheidingsvoorstel DAEB/Niet-DAEB.
De Raad van Commissarissen¹ geeft goedkeuring aan het Investeringsstatuut & verbindingenstatuut
Woonpartners Midden-Holland.
De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan het meerjarenbeleidsplan 2017-2021.

21-11-2016

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan de prestatieafspraken 2016-2020 Zuidplas.

25-10-2016
25-10-2016
25-10-2016
25-10-2016
25-10-2016
21-11-2016

¹Op 26-10-2016 is de naam via een statuutwijziging veranderd in Raad van Commissarissen
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Opleiding en evaluatie Raad van Commissarissen
Conform de governancecode evalueert de Raad van Commissarissen jaarlijks haar eigen
functioneren, zowel collectief als individueel. De raad heeft eveneens de werkwijze en het
functioneren van de commissies die de raad heeft ingesteld geëvalueerd. De evaluatie vindt
plaats aan de hand van de brochure ‘Evaluatie van de Raad van Commissarissen en zijn leden’
van Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De raad nam deel aan een excursie
voor stakeholders over nieuwbouw-, renovatie- en herontwikkelingsprojecten in de gemeente
Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. De Raad van Commissarissen heeft
haar eigen opleidingsplan vastgesteld (zie ook deskundigheidsbevorderende activiteiten 2016).
Daarbij geeft de Raad van Commissarissen zichzelf de opdracht om haar eigen competenties
verder te ontwikkelen en daar jaarlijks naar elkaar toe verantwoording over af te leggen. In 2016
heeft een uitgebreide zelfevaluatie plaatsgevonden onder externe begeleiding. Alle leden van de
Raad van Commissarissen namen actief deel aan de vergaderingen.
Deskundigheidsbevorderende activiteiten Raad van Commissarissen 2016
Naam
De heer S. Keulen

De heer P. van der Sluijs

Mevrouw I.M.P.H.M.
Vermeulen

De heer J.C. Schudde

De heer A.
de Kwaadsteniet

Activiteit
- Incompany – effectieve interventie
- VTW: ledencongres ‘Cultuur en gedrag’
- ERLY: masterclass ‘Strategic control methode voor toezicht
op strategie’
totaal
- VTW: extra vergadering
- Incompany – effectieve interventie
- VTW: ledencongres ‘Cultuur en gedrag’
- Regionale ledenbijeenkomst ‘Zijn corporaties de
opvangtehuizen/bejaardentehuizen van de toekomst?’
totaal
- VTW: masterclass ‘De RvC, de accountant en
auditcommissie’
- VTW: masterclass ‘Strategieontwikkeling’
- WSW: ronde tafelbijeenkomst ‘Werking risico raamwerking
WSW’
- VTW: masterclass ‘Reglement financieel beleid & beheer’
- Incompany – effectieve interventie
- VTW: ledencongres ‘Cultuur en gedrag’
- VTW: Inspiratiegroep (3 sessies in 2016)
totaal
- Verstegen VGZ Academy: actualiteiten jaarverslaglegging
2015 voor woningcorporaties
- HabiTask: Woningwet ‘Meet the experts’
- Scobe Academy: positionering Assetmanagement binnen de
organisatie
- Scobe Academy: performance analyse ‘Het
rendement/risicoprofiel’
- Scobe Academy: Assetmanagement in de praktijk ‘Sturen op
complexen’
- PWC: the Academy; ‘Hoe organiseer je de samenwerking als
corporatie’
- Incompany – effectieve interventie
- Leeuwendaal Masterclass Mobiliteit en Brede inzetbaarheid
totaal
- Incompany – effectieve interventie
- VTW: ledencongres ‘Cultuur en gedrag’
- Regionale ledenbijeenkomst ‘Zijn corporaties de
opvangtehuizen/bejaardentehuizen van de toekomst?’
totaal
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PEpunten
3
3
4

Totaal
2015/2016

10
1
3
3
2

14

9
4
7

23

2
4
3
3
9
32
3

52

3
6
7
6
9
3
24
61
3
3
2
8

91

25
32

Onafhankelijkheid
De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de leden onafhankelijk zijn in de zin van de
governancecode woningcorporaties. Er zijn in het jaar 2016 geen tegenstrijdige belangen van de
directeur-bestuurder, leden van de raad of de externe accountant gemeld of vastgesteld. De Raad
van Commissarissen werkt met een profielschets, gerelateerd aan zijn omvang, samenstelling en
activiteiten, voor de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van
Commissarissen.
Naleving wet- en regelgeving
In 2016 zijn geen onrechtmatigheden gemeld aan of geconstateerd door de Raad van
Commissarissen.
Commissies
De Raad van Commissarissen werkt met drie commissies: een agendacommissie, een
auditcommissie en een remuneratiecommissie. De werkwijze van de commissies is vastgelegd in
het huishoudelijk reglement van de Raad van Commissarissen, het reglement van de
auditcommissie en het reglement van de remuneratiecommissie. Alle reglementen zijn in 2016
geactualiseerd.
Agendacommissie
De agendacommissie bestaat uit de voorzitter (de heer S. Keulen) en de vice-voorzitter (de heer
P. van der Sluijs).
De taak van de commissie is:
a. in het algemeen: het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen,
waaronder:
 het vaststellen van de inhoud en volgorde van onderwerpen van de agenda van de Raad
van Commissarissen;
 op hoofdlijnen toetsen of de juiste besluitvorming wordt voorgesteld;
 het achteraf op hoofdlijnen toetsen of de notities waarover de Raad van Commissarissen
vergadert aan de gewenste kwaliteitseisen voldoen.
b. het opstellen van een conceptverslag waarin de Raad van Commissarissen verantwoording
aflegt over de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen gedurende een
verslagjaar. Dit verslag is toegevoegd aan het jaarverslag van Woonpartners Midden-Holland.
c. het functioneren als klankbord voor de directeur-bestuurder.
In het verslagjaar heeft ter voorbereiding van iedere vergadering van de raad overleg
plaatsgevonden tussen de agendacommissie en de directeur-bestuurder.
Auditcommissie
In de auditcommissie hebben zitting de heer J. Schudde (voorzitter) en mevrouw I. Vermeulen
(lid).
De taak van de auditcommissie is de Raad van Commissarissen te rapporteren over zijn
bevindingen en aanbevelingen op financieel gebied, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op
de naleving van de relevante wet- en regelgeving (compliance);
b. de financiële informatieverschaffing;
c. de jaarrekening, de financiële meerjarenplanning en het risicoprofiel;
d. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants;
e. de werkzaamheden van de accountant;
f. het functioneren en de onafhankelijkheid van de accountant;
g. (wijzigingen van) het treasurystatuut, het treasurybeleidsplan en het investeringsstatuut.
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Op 13 april 2016 heeft de auditcommissie gesproken over de jaarrekening 2015 en het
accountantsverslag. Op 11 oktober 2016 heeft de commissie de begroting 2017 en de financiële
meerjarenbegroting 2017-2026 & het treasuryjaarplan besproken.
Tevens heeft de auditcommissie voorafgaand aan de aprilvergadering gesproken met de
accountant (EY) over de controle van de jaarrekening. Dit gesprek heeft plaats gevonden buiten
de aanwezigheid van de directeur-bestuurder, manager F&BEZ en controller.
Remuneratiecommissie
In de remuneratiecommissie hebben zitting de heer S. Keulen en een jaarlijks wisselend lid dat
tevens voorzitter van de remuneratiecommissie is. In het verslagjaar heeft de Raad besloten dat
dit wisselend lid voor 2016 de heer J. Schudde is.
Ten aanzien van de directeur-bestuurder zijn de taken van de commissie:
a. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor de selectiecriteria en de te
volgen procedure voor invulling van een vacature;
b. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor de benoeming, schorsing
of ontslag van de directeur-bestuurder;
c. het doen van een voorstel voor een profielschets voor de directeur-bestuurder;
d. het doen van een voorstel voor het vaststellen van de beoordeling van het functioneren van
de directeur-bestuurder. Ten behoeve daarvan verzoeken de leden van de
remuneratiecommissie vooraf de leden van de Raad van Commissarissen om hun oordeel
ten aanzien van het functioneren en voeren de leden van de remuneratiecommissie
afzonderlijke beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder;
e. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor het te voeren
bezoldigingsbeleid;
f. het doen van een voorstel voor het vaststellen van het salaris en de overige
arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder, of aanpassing ervan, voor zover dit salaris
en/of de aanpassing ervan past binnen het door de Raad van Commissarissen vastgestelde
bezoldigingsbeleid;
g. periodieke beoordeling directeur-bestuurder.
De remuneratiecommissie betrekt bij het voorstel van (wijzigingen van) het salaris en de overige
arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder de opvatting van de Raad van Commissarissen
over het functioneren van de directeur-bestuurder.
Er heeft een 360 graden beoordeling plaatsgevonden. Om deze reden zijn in 2016 door de
remuneratiecommissie gesprekken gevoerd met de heren G. van Doorn en H. ten Zijthoff, beiden
lid van de Ondernemingsraad. Ook met de heren W.J. van den Berge (adjunct-directeur) en A.
Teppema (controller) zijn gesprekken gevoerd. Daarnaast heeft de commissie ook met een
delegatie van de huurderskoepel HRHM en vertegenwoordigers van de gemeentebesturen in het
werkgebied van Woonpartners Midden-Holland overleg gevoerd en met de directeur-bestuurder
zelf.
Beoordeling directeur-bestuurder en remuneratierapport
De Raad van Commissarissen heeft voor de beoordeling van de directeur-bestuurder een
werkwijze en protocol vastgesteld. Ook in 2016 heeft de directeur-bestuurder voorafgaand aan de
beoordeling een schriftelijke zelfevaluatie ingebracht met betrekking tot het eigen functioneren, de
ontwikkelingen in de werkzaamheden van de onderneming, de eigen ambitie en de relatie met de
Raad van Commissarissen. Deze zelfevaluatie van de directeur-bestuurder is voorafgaand aan
het functionerings- en beoordelingsgesprek besproken in de Raad van Commissarissen. De Raad
van Commissarissen heeft daarbij input geleverd aan de remuneratiecommissie die het
beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder heeft gevoerd.
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Voor het jaar 2016 zijn resultaatafspraken gemaakt met de directeur-bestuurder en geëvalueerd.
De Raad van Commissarissen heeft daarbij geconstateerd dat de directeur-bestuurder in het
verslagjaar 2016 goed tot uitstekend heeft gepresteerd.
Ten aanzien van de Raad van Commissarissen zijn de taken van de commissie:
a. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor de selectiecriteria en de te
volgen procedure voor invulling van de vacature in de Raad van Commissarissen;
b. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor de (her)benoeming van
een lid van de Raad van Commissarissen;
c. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor de beoordeling van het
functioneren van de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van
Commissarissen als geheel;
d. het doen van een voorstel voor de (actualisatie van de) profielschets van de Raad van
Commissarissen als geheel en die van individuele leden;
e. het doen van een voorstel voor het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen;
f. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor het te voeren
bezoldigingsbeleid ten aanzien van de honorering van de leden van de Raad van
Commissarissen, en het doen van een concreet voorstel daarvoor;
g. het doen van een voorstel voor periodieke beoordeling, omvang en samenstelling van de
Raad van Commissarissen.
Wet Normering Topinkomens
De Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is
het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)
publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij
instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de
relevante bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld. Alle instellingen die onder
de WNT vallen zijn verplicht in hun verslaglegging melding te maken van de bezoldigingen van
topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen. Bij overschrijding van het
bezoldigingsmaximum door niet-topfunctionarissen geldt ook de openbaarmakingsplicht. Deze
gegevens moeten separaat gemeld worden bij het ministerie.
Een sectoraal bezoldigingsmaximum
Voor de woningcorporatiesector is per 1 januari 2014 een regeling vastgesteld die een
differentiatie bevat in bezoldigingsmaxima, aansluitend bij de schaalgrootte en het werkgebied
van de corporatie. De differentiatie is toegepast op basis van woongelegenheden en
gemeentegrootte. Elke woningcorporatie wordt op basis hiervan ingedeeld in een
bezoldigingsklasse waaraan een maximum bezoldiging is gekoppeld. Woonpartners is ingedeeld
in klasse F. Hierbij hoort in 2016 een bezoldigingsmaximum van € 150.000,-.
De directeur bestuurder, de heer R.J. Mascini, is sinds 1 augustus 1996 in dienst en heeft een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Omdat het om bestaande bezoldigingsafspraken
gaat, valt zijn bezoldiging onder het overgangsrecht. De komende jaren (2018 – 2020) zal de
bezoldiging van de directeur-bestuurder conform het geldende overgangsrecht worden
afgebouwd. De afbouw start op 1 januari 2018 over een periode van drie jaar (cnf. onderstaand
overzicht).
Overzicht afbouw:
2018 - 25,0% van het verschil in bezoldiging (grondslag vs bezoldigings- norm 2018);
2019 - 33,3% van het verschil in bezoldiging (2018 vs bezoldigingsnorm 2019);
2020 - 50,0% van het verschil in bezoldiging (2019 vs bezoldigingsnorm 2020);
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Tijdens de afbouwperiode zal er rekening worden gehouden met de geldende
bezoldigingsmaxima in de betreffende jaren, waarna op 1 januari 2021 aan het dan geldende
bezoldigingsmaximum zal worden voldaan.
Bezoldiging per topfunctionaris:
Raad van Commissarissen
De heer S. Keulen, voorzitter
Mevrouw A.M. IJlstra, vice-voorzitter
De heer P. van der Sluijs, vice-voorzitter
Mevrouw I.M.P.H.M. Vermeulen, lid
De heer J.C. Schudde, lid
De heer A. de Kwaadsteniet, lid

Van
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari

Tot en met
31 december
30 juni 2015
31 december
31 december
31 december
31 december

2016
12.783
8.637
8.637
8.637
8.637

2015
12.783
4.657
8.637
8.637
8.637
8.637

Op grond van de WNT is de maximale bezoldiging voor leden van de Raad van Commissarissen
10% van de geldende norm. Voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen is de maximale
bezoldiging 15% van de geldende norm. Daarnaast heeft de Vereniging van Toezichthouders in
Woningcorporaties bindende beroepsregels opgesteld. Deze beroepsregel houdt in dat leden van
de Raad van Commissarissen een maximale bezoldiging mogen overeenkomen van 7,7% in
2016, i.c. € 11.550 (2015: € 11.458) van de geldende norm. De voorzitter van de Raad van
Commissarissen mag een maximale bezoldiging overeenkomen van 11,55% in 2016, i.c.
€ 17.325 (2015: € 17.186) van de geldende norm. De honorering valt hiermee binnen de WNT en
binnen hetgeen is aangegeven in de sectorbrede beloningscode.
Woonpartners heeft verder geen (gewezen) topfunctionarissen die meer verdienen of een
ontslagvergoeding hebben gekregen hoger dan de toegestane maximale norm (e.e.a. geldt ook
ten aanzien van niet-topfunctionarissen). Voor nadere informatie over de toepassing van de Wet
normering topinkomens (WNT) wordt verwezen naar de Beleidsregels WNT 2016 (Staatscourant
22 december 2015, nr. 45785) en de website www.topinkomens.nl respectievelijk
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035962/2016-01-01.
directeur-bestuurder: de heer R.J. Mascini
2016
1/1 - 31/12
1,0
Nee
Ja

2015
1/1 - 31/12
1,0
Nee
Ja

Individueel WNT-maximum

150.000

148.800

Bezoldiging
- Beloning
- Belastbare onkostenvergoedingen
- Beloningen betaalbaar op termijn

145.686
0
30.939

145.686
6.875
33.446

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

176.625
-

186.007
-

Totaal bezoldiging

176.625

186.007

Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
Echte dienstbetrekking (of fictief)?
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Mededeling Raad van Commissarissen Woonpartners Midden-Holland
De Raad van Commissarissen heeft op 18 mei 2017 na de toelichting van EY op de
accountantsrapportage en goedkeurende controleverklaring, het jaarverslag goedgekeurd en de
jaarrekening 2016 van Woonpartners Midden-Holland, Stichting voor Bouwen en Beheren samen
met de directeur-bestuurder vastgesteld.
In 2016 heeft Woonpartners voortvarend de implementatie van de Woningwet opgepakt. De statuten
en reglementen zijn aangepast aan de nieuwe Woningwet. Verder werd het scheidingsvoorstel
DAEB en niet-DAEB bezit voorbereid, besproken met de stakeholders en tijdig ingediend.
In 2016 werden biedingen op het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid voorbereid, eveneens
besproken met de stakeholders en tijdig ingediend bij die respectievelijke gemeenten.
Er werd een nieuw meerjarenbeleidsplan vastgesteld.
Woonpartners heeft haar gezonde financiële positie weten te behouden.
Op deze plaats spreekt de Raad van Commissarissen haar waardering uit voor de inzet van de
medewerkers en directie.
Origineel getekend:
Waddinxveen, 18 mei 2017

S. Keulen
voorzitter Raad van Commissarissen

P. van der Sluijs
lid Raad van Commissarissen

J.C. Schudde
lid Raad van Commissarissen

I.M.P.H.M. Vermeulen
lid Raad van Commissarissen

A. de Kwaadsteniet
lid Raad van Commissarissen
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4.

Personeel en organisatie

4.1

Realisatie activiteitenprogramma

Activiteit
Beperkt budget voor de inhuur van extern
personeel.
Meer doen met minder mensen.
Medewerkersonderzoek uitvoeren in de gehele
organisatie.
Voorbereiden beoordelen medewerkers op
ontwikkelpotentieel.

Score
+

Budget is voor gemiddeld 62,5% benut.

+

4,1 minder fte dan in 2015.
In het voorjaar van 2016 heeft dit onderzoek
plaatsgevonden.
De eerste fase van de strategische
personeelsplanning (SPP) is gerealiseerd.
Opleidingsthema’s (digitalisering, leiderschap,
inkoop-contractmanagement) en
kerncompetenties (wendbaarheid,
inlevingsvermogen, resultaatgerichtheid,
samenwerken, klant- en servicegerichtheid) zijn
benoemd.
Bij de invulling van de vacatures wordt maximaal
gebruik gemaakt van de flexibiliteit in tijdelijke
contracten binnen de kaders van de wet WWZ.
De systematiek is aangepast met betrekking tot
competentieontwikkeling maar is niet
vereenvoudigd.
Tijdens de realisatie van DMS is besloten om de
P&O documentenstroom niet binnen het project
te realiseren.

+
+

Het benoemen van opleidingsthema’s en
kerncompetenties aan de hand van het
meerjarenbeleidsplan 2017-2021.

+

Flexibiliseren van het personeelsbestand.

+

Beoordelingssystematiek vereenvoudigen.

-

Pilot workflow gespreksformulieren in een DMS.

x

Efficiency verbeteren door invoering van een DMS
en bijdragen aan de digitalisering van de
facturenstroom.

+

Verbeterslag in de dienstverlening en
kostenbesparing door één centraal secretariaat.

+

Onderzoek doen naar digitaal vergaderen.

+

Monitoren, rapporteren en beheren van social
media (dashboard)

+

Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bij
medewerkers m.b.t. communicatie.

+

Meer gebruik maken van free publicity bij mijlpalen
t.b.v. kostenreductie.

+

Standaardiseren van huisstijl en middelen.

Realisatie

+/-

Op 13 juli 2016 is Klantvenster (DMS) live
gegaan.
De respons op de uitgezette enquête over de
dienstverlening van het secretariaat heeft
verbeterpunten opgeleverd welke grotendeels
nog in 2016 zijn gerealiseerd. De werkwijzer
waarin allerlei werkprocessen zijn beschreven is
opgesteld.
In september 2016 is het onderzoek afgerond.
Via de implementatie van het dashboard is
inzichtelijk gemaakt welke berichten over
Woonpartners online staan.
Met implementeren van Docufiller zijn
medewerkers in de gelegenheid om in de huisstijl
documenten en middelen zoals banners en
bouwborden op te stellen en te versturen.
Er zijn minder mijlpalen gevierd en er is meer
gebruik gemaakt van andere mediakanalen om
een project onder de aandacht te brengen van de
stakeholders.
Met implementeren van Docufiller zijn
medewerkers in de gelegenheid om in de huisstijl
documenten en middelen op te stellen en te
versturen.

+ Gerealiseerd +/- Deels gerealiseerd - Niet gerealiseerd X Vervallen
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4.2
Organisatie
Woonpartners Midden-Holland, Stichting voor Bouwen en Beheren, is opgericht op 18 april 1996.
In het verslagjaar zijn de statuten in september aangepast aan de nieuwe voorschriften van de
Woningwet. De huidige statuten zijn vastgesteld per notariële akte op 26 oktober 2016.
Woonpartners is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Bedrijven
in Rotterdam/kantoor Gouda, onder nummer 29045958 en is statutair gevestigd aan de
Coenecoop 6, 2741 PG in Waddinxveen. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met
31 december.
Aedes
Woonpartners is aangesloten bij Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. Op
6 november 1996 is Woonpartners geregistreerd als organisatie die de Bedrijfstakcode
Woningcorporaties onderschrijft en onder nummer 4363 opgenomen in het Nationaal Register
Volkshuisvestingsinstellingen.
VNO-NCW West
Woonpartners is aangesloten bij het ondernemersnetwerk in Noord- en Zuid-Holland: VNO-NCW
West. VNO-NCW West biedt een netwerk aan haar leden, behartigt de collectieve belangen van
het bedrijfsleven in Noord- en Zuid-Holland, maar ook op bovenlokaal niveau. Het
ondernemersnetwerk vertegenwoordigt bedrijven in de sectoren industrie, handel, transport,
bouw, zakelijke en maatschappelijke dienstverlening en de gezondheidszorg en werkt nauw
samen met de landelijke vereniging VNO-NCW.
Bestuurlijke organisatiestructuur
Raad van Commissarissen
Huurders
Directeur-bestuurder

Werkorganisatie

Verbindingen met andere rechtspersonen en vennootschappen
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De toegelaten instelling Woonpartners Midden-Holland heeft een verbinding met:
 Woonpartners Midden-Holland Holding en Woonpartners Midden-Holland Wooninvestment:
Deze B.V.’s met vestigingsplaats Waddinxveen hebben als doelstelling het verkrijgen,
vervreemden en exploiteren van onroerende zaken en andere vermogenswaarden, het
uitvoeren van projectontwikkeling, alsmede het verlenen van adviezen en diensten op het
gebied van projectontwikkeling.
 Stichting Woonomgeving Souburgh:
Deze stichting met vestigingsplaats Waddinxveen heeft als doelstelling het voor de
bewoners/eigenaars van de appartementen en het zorgcentrum Souburgh realiseren en in
stand houden van een goede woonomgeving op de zogenaamde Souburghlocatie.
 Woningnet:
Is een B.V. met Weesp als vestigingsplaats en heeft als doelstelling woonruimtebemiddeling.
Formatie per 31-12-2016
Totaal Mannen

Vrouwen Fulltime

Parttime

Directie en stafafdelingen
Financiën & Bedrijfseconomische Zaken
Vastgoed Onderhoud
Ontwikkeling en Realisatie Nieuwbouw
Wijk- en Buurtbeheer
Klantinformatie & Verhuur

11
8
23
12
21
20

3
4
20
8
5
4

8
4
3
4
16
16

6
4
20
9
5
6

5
4
3
3
16
14

Totaal

95

44

51

50

45

Fulltime
Parttime

50
45

40
4

10
41

Het gemiddeld aantal fte’s is in 2016 afgenomen met 4,1 ten opzichte van 2015 (2016: 83,1 vs
2015: 87,2). Het aantal medewerkers is met 5 personen in 2016 gekrompen naar 95
personeelsleden (was 100 eind 2015). Voor de komende jaren is de verwachting dat de
formatieomvang verder zal dalen als gevolg van natuurlijk verloop.
Ziekteverzuim
Totaal
2016
Totaal Woonpartners

3,4%

Totaal
2015
8,3%

Kort

0,9%

Middel

0,6%

Lang

1,9%

Melding
frequentie
1,5

Het ziekteverzuim over 2016 is met 4,9% afgenomen ten opzichte van 2015. Deze afname komt
vooral door de afname van het aantal langdurig zieken.
Arbo
 Er zijn 5 gevallen van agressie gemeld.
 Er zijn 9 gevallen van asbestblootstelling gemeld.
 Er zijn geen gevallen van (bijna)ongevallen gemeld.
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Woonpartners werkt sinds 1 januari 2016 met de nieuwe arbodienst, Ro-Ad Arbodienstverlening.
Om meer inzicht te krijgen in het beleid op preventie (van verzuim) heeft Ro-Ad een zogenaamde
ArboScan uitgevoerd. Uit de scan is naar voren gekomen dat Woonpartners op nagenoeg alle
deelgebieden van het arbobeleid haar zaken goed op orde heeft en daarover voldoende binnen
de organisatie heeft gecommuniceerd. Een van de adviezen van Ro-Ad was om voor de
leidinggevenden een training te verzorgen hoe om te gaan met de zieke medewerkers. Hiertoe is
in september een kennissessie georganiseerd voor alle leidinggevenden.
Jaarlijks wordt er volgens de geldende RI&E een arboplan van aanpak opgesteld en het plan van
aanpak van het afgelopen jaar geëvalueerd. De belangrijkste aandachtspunten voor 2016 waren
het monitoren van het ziekteverzuim, aandacht voor omgaan met agressie/geweld en werkdruk.
Arbobeleid maakt deel uit van de algemene arbeidsvoorwaarden. In alle afdelingsoverleggen is
arbo een vast agendapunt. Indien noodzakelijk worden de werkplekken aangepast en middelen
verstrekt. De medewerkers krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen, door middel van
opleidingen, trainingen en het bijwonen van kennissessies op alle beleidsterreinen. Elke
medewerker beschikt conform de cao Woondiensten over een persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget.
BHV
De bedrijfshulpverleningsplannen voor de kantoren Gouda, Waddinxveen en het Anne Frank
Centrum zijn geactualiseerd.
Medewerkersonderzoek
In april 2016 is in de gehele organisatie de medewerkerstevredenheid gemeten. Ruim 91% van
de medewerkers en de vrijwilligers heeft meegedaan aan het onderzoek. De resultaten zijn veel
positiever in vergelijking met de vorige meting (2014) en laten met name een stijgende lijn zien in
de bevlogen- en betrokkenheid. Ook zijn de medewerkers meer tevreden en vitaler. De meting
werd anoniem en online afgenomen. De analyse van de resultaten is gebruikt als input voor het
meerjarenbeleidsplan 2017-2021.
Stageplaatsen
In het afgelopen jaar hebben 12 jongeren (7/MBO, 4/HBO, 1/WO) hun stage bij Woonpartners
kunnen voltooien. Alle afdelingen hebben minimaal 1 en maximaal 4 stageplekken gefaciliteerd.
Organisatieontwikkeling
In 2016 is de organisatie op onderdelen aangepast om nog efficiënter en effectiever te kunnen
werken voor haar klanten. Het complete onderhoud van het vastgoed is samengevoegd en
ondergebracht bij de afdeling Vastgoed Onderhoud (VGO). Afdeling Ontwikkeling en Realisatie
Nieuwbouw (ORN) is nu ook verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwbouw. Bij de afdeling
Klantinformatie en Verhuur (K&V) zijn functies samengevoegd en opnieuw beschreven. Ook bij de
afdelingen Secretariaat en Financiën en Bedrijfseconomische zaken (F&BEZ) zijn de functies
toekomstbestendig gemaakt.
4.3

Marketing & communicatie

Woonpartners streeft er naar haar kernboodschappen uit te dragen door inzet van diverse
communicatiekanalen, organiseren van PR rond mijlpalen binnen bouwprojecten en aandacht te
geven aan initiatieven van en voor bewoners, huurders en relaties. Daarin is nog steeds een
stijgende lijn te zien met name de berichtgeving en de respons daarop. De mijlpalen worden
zoveel mogelijk georganiseerd in samenwerking met de direct betrokken partijen. Daarin is de
stelregel: sober en doelmatig.
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De belangrijkste onderwerpen waarmee Woonpartners in 2016 in de media en in eigen
publicaties is verschenen:
 leefbaarheid (Beursvloer Gouda, seniorenbeleid, Dag van het Huren en Dag van de
Betrokken Huurder)
 bouwinvesteringen (Vogelbuurt, Land van Steyn, Westergouwe, Zuidelijk Stempel West Laag& Hoogbouw in Gouda, Project Brinkhorst, De Rank in Moordrecht, De Jonge Veenen,
Dijkpark en Elzenhof en Koningskwartier in Zuidplas, Torenpad Oost in Boskoop en
Jongerenwoningen in Waddinxveen)
 Woonpartners algemeen (nieuwjaarsreceptie, prestatieafspraken, huurverhoging, excursies,
meerjarenbeleidsplan 2017-2021 met aftrap- en themabijeenkomsten, energie- en
milieuaspecten, duurzaamheid, vacatures)
Vanuit de pers werd het meest aandacht geschonken aan berichten over investeringen in
nieuwbouw.
Organisatie
Marketing & communicatie speelt een steeds grotere rol in de organisatie. Het toenemend aantal
projecten en de toepassing van verschillende middelen, vraagt om specifieke inzet van alle
onderdelen van de organisatie. In 2016 zijn er verschillende medewerkers van secretariaat en van
de afdeling K&V die zich toegelegd hebben op specifieke aspecten van de communicatie
(website, dashbord, organisatie events). Daar wordt in 2017 verder aan gewerkt.
Het is de bedoeling om de organisatie zo in te richten dat op elk moment voldoende capaciteit
aanwezig is om directie en afdelingen te ondersteunen in de communicatie. Ook op het gebied
van crisis en calamiteiten is een start gemaakt met beleid en ondersteuning. Daar wordt in groter
verband (GHC) verder aan gewerkt.
Website en social media
Via de website heeft Woonpartners verschillende digitale middelen ingezet. Naast het organiseren
van evenementen en activiteiten, was er intensief media- en communicatieondersteuning voor
projecten van Woonpartners met de nadruk op social media. Gemiddeld is er per week één extern
bericht verstuurd, ondersteund door meerdere berichten op social media en filmpjes op website
en Facebook (22). Daarnaast zijn we in staat adequaat te reageren op persvragen. Het aantal
events intern en extern was hoger dan in 2015. Dat had te maken met de voortgang en de
oplevering van een groot aantal projecten.
De website vormt de belangrijkste informatiebron voor huurders, relaties en pers.
WEBSITE
2016
2015
Aantal bezoekers
55.297 (+18%)
46.731 (+
26%)
Aantal bezoeken aan website
100.124 (+28%)
78.300 (+
15%)
Specifieke onderwerpen
(entreepagina’s):
42,6%
46,3%
1. Homepage
21,6%
25,9%
2. Ik zoek een woning
14,8%
17,5%
3. Woning huren
8,8%
10,9%
4. Contact
10,8%
9,4%
5. Nieuwbouwprojecten
1,9%
6,7%
6. Mijn Woonpartners (klantenportaal)
Vertrekpagina’s
1. Homepage
12,8%
14,5%
2. Woningnet
5,7%
6,3%
3. contact
4,8%
3,9%
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Conclusie
Uit de cijfers kan men opmaken dat door de inzet van verschillende communicatiekanalen
(website en social media) de berichtgeving en de respons daarop nog steeds groeit. Wel is er een
verschuiving te zien naar steeds meer doelgroepgerichte communicatie. De communicatie rond
evenementen bij bouwprojecten is selectief en per project bekijken we welke middelen worden
ingezet. Daarin speelt de toegevoegde waarde voor klanten en relaties een belangrijke rol.
De rol van kranten in print gaat langzamerhand een kleinere rol spelen. Het is in de toekomst van
belang om snel de eerste berichtgeving zelf op te pakken (via social media) waarbij deze
berichten door anderen verder verspreid worden en via de traditionele media vooral
achtergrondinformatie te verspreiden.
4.4

Ondernemingsraad (OR)

In oktober 2016 is -door het tussentijdse vertrek van de heer G. van Doorn uit de OR- een
vacature ontstaan. De werknemers zijn door de voorzitter van de OR hiervan op de hoogte
gesteld. In november 2016 zijn 2 nieuwe leden in de OR benoemd mevrouw J. Maas en de heer
A. Schilder.
De OR heeft een eendaagse cursus gevolgd, waarin specifiek is ingegaan op het samenwerken
in de OR. De OR bestond in het verslagjaar 2016 uit de heren H. ten Zijthoff (voorzitter), G. van
Doorn (tot 01-11-2016), J. Wulffraat en A. Schilder (vanaf 01-11-2016) en de dames J. Leloux, S.
Yagoubi-el Fatihi en J. Maas (vanaf 01-11-2016). Het overleg tussen de OR en de directeurbestuurder verloopt in goede harmonie.
Overlegvergadering d.d.
18-02-2016

21-04-2016

23-06-2016

06-10-2016

24-11-2016

Belangrijkste onderwerpen
Ziekteverzuim
Wijzigingen algemene arbeidsvoorw. van Woonpartners-MH
Onderdeel personeel en organisatie uit het Jaarverslag 2015 van
Woonpartners Midden-Holland
Nieuw beoogde bedrijfscompetenties
Strategische personeelsplanning
Arbo plan van aanpak 2016 + evaluatie 2015
Nieuwe competentieset en kerncompetenties
Vastgestelde meerjarenvisie van Aedes
Resultaten medewerkersonderzoek
Ontwikkelingen binnen de organisatie
Resultaten en evaluatie bloktijden
Integriteitscode van Woonpartners Midden-Holland
Klokkenluidersregeling van Woonpartners Midden-Holland
Reglement privacy medewerkers Woonpartners
Concept meerjarenbeleidsplan 2017-2021
Strategische personeelsplanning
Reglement privacy (ex)huurders van Woonpartners
Overzicht ziekteverzuimverloop jaren 2011-2015
Bedrijfssluitingsdagen 2017
Concept meerjarenbeleidsplan 2017-2021
Arbo jaarplan 2017
Werkkostenregeling
Bereikbaarheidsdienst
Loopbaanontwikkelingsbudget 2017
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4.5

Klachtencommissie

De samenstelling van de Klachtencommissie en de werkwijze van deze commissie staan vermeld
op de website: www.woonpartners-mh.nl.
Aantal binnengekomen klachten 2016
Ontvankelijk
Niet ontvankelijk
Aantal klachten dat tot een zitting is gekomen
Aantal klachten dat door de organisatie alsnog is opgepakt en opgelost

6
4
2
4
2

Onderwerpen 2016
Reparatie aan woning + communicatie
Reparatie aan woning + dienstverlening Woonpartners
Woningtoewijzing (niet ontvankelijk)
Anders, namelijk burenruzie (niet ontvankelijk)

3
1
1
1

Rooster van aftreden Klachtencommissie Woonpartners Midden-Holland
Naam
Mevrouw B. Bruinooge
De heer P. Lebbing
Mevrouw J.H.M. Huizinga
Mevrouw H.C. Berghoef

Geboren
22-1-1946
21-3-1943
9-10-1984
22-1-1955

Aanvang Lopende Jaar van aftreden
Datum 1e
Maximale termijn
Termijn
volgens rooster
benoeming
1-10-2010
1-10-2014
1-10-2018
1-10-2018
1-10-2010
1-10-2014
1-10-2018
1-10-2018
1-10-2011
1-10-2015
1-10-2019
1-10-2019
1-2-2012
1-2-2016
1-2-2020
1-2-2020

4.6
Klokkenluidersregeling
Woonpartners beschikt over een klokkenluidersregeling. De regeling is in 2016 aangepast en in
overeenstemming gebracht met nieuwe (wet- en) regelgeving. Er worden in het verslagjaar geen
meldingen gedaan. De klokkenluidersregeling is geplaatst op de website van Woonpartners
Midden-Holland.
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5.

Ontwikkeling, verwerving en verkoop van vastgoed

5.1

Realisatie activiteitenprogramma

Activiteit

Score Realisatie

Nieuwbouw Alphen a/d Rijn
Waterrijk West

x

Torenpad Oost

+

Nieuwbouw Gouda
Gouda Oost:
- Leo Vromantoren

+

-

Zuidelijk Stempel West laagbouw

-

Georgine Sanderstoren
Zuidelijk Stempel Oost
Middengebied
Van Heuven
Goedhartsingel/Oostvogel
Westergouwe Tuinen 3 (egw)
Westergouwe Tuinen 3 (mgw)
Bockenbergstraat
Peperstraat

+
+
+
+
+/+
+
-

Midden Willens (Land van Steyn)

+

Nieuwbouw Waddinxveen
Park Triangel: Parkzoom

+

Park Triangel: Woonwagenwoningen
Park Triangel: Parksingel
Kerkweg Oost
Nieuwbouw Zuidplas
Elzenhof (Schoolstraat Zevenhuizen)
Het Dijkpark (Burg. Klinkhamerweg
Zevenhuizen)
e
De Jonge Veenen 1 fase (Moerkapelle
Oost)
e
De Jonge Veenen 2 fase
De Rank (Ouderinitiatief Moordrecht)
Leliestraat (vm Zevensterlocatie)
e
Koningskwartier (Zevenhuizen Zuid) 1
fase
De Brinkhorst (Moordrecht)
Tweemasterlocatie (Nieuwerkerk)
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+/+
+/-

N.a.v. nieuwe woningmarktregio
afgevoerd
Opgeleverd

Opgeleverd
Eengezinswoningen opgeleverd,
appartementen in aanbouw
In aanbouw
e
1 fase gesloopt
Bestemmingsplan onherroepelijk
Bestemmingsplan voorbereid
Opgeleverd
In aanbouw
Nog op te starten
Nog op te starten
Toegevoegd, in aanbouw, oplevering
februari 2017

Aanbesteed
Basisovereenkomst met gemeente
gesloten
Toegevoegd, plan stedenbouw
vastgesteld
In aanbouw, oplevering maart 2017

+

In aanbouw, oplevering februari 2017

+

In aanbouw, oplevering februari 2017

+

Opgeleverd

+/+
-

Toegevoegd, in voorbereiding
Turnkey overeenkomst gesloten
Nog geen overeenkomst

+

In aanbouw

+
-

Turnkey overeenkomst gesloten
Nog geen overeenkomst
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Verwerving
Aankoop van 1 eengezinswoning en 10
appartementen/winkelunits in Gouda Oost
Verkoop
Verkoop van 20 huurwoningen
VvE-beheer
Alphen aan den Rijn
Gouda: 16 VvE's
Waddinxveen: 9 VvE's + 1 st. woonomg.
Zuidplas: 3 VvE's + 1 gemeentelijk
complex

+/-

1 eengezinswoning en 2 appartementen
verworven

+

36 woningen

+
+

Geen VvE’s in beheer
15
9+1

+

3+1

+ Gerealiseerd +/- Deels gerealiseerd - Niet gerealiseerd X Vervallen
5.2

Nieuwbouw

In het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 zijn voor nieuwbouw de kwalitatieve en kwantitatieve
doelstellingen geformuleerd. De aantallen te slopen en te realiseren woningen in verschillende
segmenten zijn benoemd voor deze beleidsperiode.
In onderstaande tabel is weergegeven wat de stand van zaken ultimo 2016 (eindstand) is.

Sociale huur
Markthuur
Koop vrije sector
Koop/MGE
Sloop

MJB
2012-2016
301
139
53
145
237

Gerealiseerd
2012 - 2015
204
111
0
14
220

MGE = Maatschappelijk Gebonden Eigendom

Gerealiseerd
2016
99
70
0*
0
75

Gerealiseerd
2012-2016
303
181
0*
14
295

* zie toelichting in 5.5

Terugkijkend op de beleidsperiode kunnen we het volgende concluderen. Het aantal
gerealiseerde sociale huurwoningen is vrijwel gelijk aan de doelstelling. Er zijn minder
koopwoningen gerealiseerd. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door de crisis in de eerste jaren, en
anderzijds door de gewijzigde regelgeving voor corporaties. Daartegenover staat dat meer
markthuurwoningen zijn gerealiseerd. Hoewel ook door wet- en regelgeving op dit moment een
rem op zit, is gebleken dat hier veel behoefte aan is. De verhuurscores van deze woningen
bewijzen dat; er is veel vraag naar. Terecht is dan ook de huidige maatschappelijke discussie
over wie de handschoen in het lagere markthuursegment (€710,68 € 950/mnd) oppakt, nu de
beleggers dat (zeker in ons werkgebied) nog onvoldoende doen.
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Tabel 1: totaal aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen

Tabel 2: totaal aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen opgesplitst volgens gemeente

Projecten
Het afgelopen jaar is in Gouda Oost de omslag bereikt. De Leo Vromantoren en de
eengezinswoningen (beiden zowel sociale als markthuur) in het Zuidelijk Stempel West zijn
opgeleverd en allemaal verhuurd. De supermarkten Jumbo en Lidl hebben de deuren geopend
van hun nieuwe winkels. Komend jaar worden de Georgine Sanderstoren en de Benjamin
Telderstoren opgeleverd. Te merken aan verhuur en verkoop is dat Gouda Oost voor bewoners
en ondernemers weer een gewilde wijk is geworden. Goed is daarbij ook te zien dat er zowel
onder de huurders als kopers diverse terugkeerders naar de wijk zitten. Nu de omslag is bereikt
kan de herstructurering met kracht voortgezet worden. Daarbij richten we ons nu meer op de
deelgebieden in het noordelijk deel van de wijk (Middengebied, Oostvogel, Van Heuven
Goedhartsingel). Daarnaast is de sloop van appartementen en eengezinswoningen in het
e
Zuidelijk Stempel Oost 1 fase afgerond, waardoor ook daar de nieuwbouw kan worden
voorbereid.
In Westergouwe zijn 58 eengezins huurwoningen (sociaal en markt) opgeleverd. Verder is de
bouw van 42 appartementen gestart. Ten slotte zijn in Midden Willens 12 sociale huurwoningen
gebouwd. De woningen zijn in de eerste 2 maanden van 2017 opgeleverd.
In Park Triangel in Waddinxveen zijn in 2016 diverse projecten opgestart. De bouw van 18
huurwoningen in deelgebied Parkzoom is aanbesteed. De woningen worden in 2017 gebouwd.
Daarnaast is met de gemeente overeenstemming bereikt over de bouw van
huurwoonwagenwoningen op de locatie E1 en Parkzoom.
Verder is in Waddinxveen de transformatie van het voormalige winkelpand aan de Kerkweg Oost
gestart. Hier worden 10 studio’s gerealiseerd, waarvoor starters via loting in aanmerking kunnen
komen. De woningen worden in maart 2017 opgeleverd.
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In de gemeente Zuidplas zijn in Moerkapelle de huurwoningen (sociaal en markt) in de eerste
fase van het project Jonge Veenen opgeleverd. In Zevenhuizen zijn de projecten Dijkpark,
Elzenhof en de eerste fase van Koningskwartier gestart. De sociale huurwoningen in Dijkpark en
Elzenhof zijn de maand februari 2017 opgeleverd, Koningskwartier volgt voor de zomer. In
Moordrecht worden we in 2017 voor het eerst actief. Voor het appartementengebouw in De
Brinkhorst en voor De Rank, een woonvoorziening voor jongeren met een beperking, zijn in 2016
de turnkey realisatieovereenkomsten getekend zodat de bouw in 2017 kan starten.
Naast de voornoemde speerpunten van 2016 hebben we een ruim palet aan projecten in
voorbereiding, waarmee we de productie voor 2017 en volgende jaren verzekerd is.
Een overzicht van de afzonderlijke nieuwbouwprojecten in uitvoering en/of in voorbereiding ultimo
2016 is terug te vinden in bijlage 5. In dit overzicht staan de projecten die zijn opgeleverd in 2016,
die eind 2016 nog in aanbouw waren en die vergaand uitontwikkeld zijn (verwachte start bouw in
2017).
Grondposities
Ultimo 2016 heeft Woonpartners de volgende grondposities (waarop nog niet gebouwd wordt,
maar waar Woonpartners wel plannen in voorbereiding heeft die binnen 5 jaar gerealiseerd zullen
worden) voor de realisatie van nieuwbouwhuurwoningen:
 Oostvogellocatie Gouda
Bouwkavel voor circa 30 appartementen bestemd voor sociale huur; de bouw wordt voorzien
in 2018, indien de benodigde bestemmingswijziging onverhoopt niet gerealiseerd zou worden,
wordt de grond onder verrekening van aankoopbedrag en kosten terug geleverd aan de
gemeente.
 Zuidelijk Stempel Oost Gouda
Eigen grond onder gesloopte woningen; grondruil/verwerving voor nieuwbouw moet nog
plaatsvinden. De bestemming van de eigen grond is wonen.
 Bockenbergstraat Gouda
Eigen grond waarop 10 tot 15 sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd; de
bestemming is wonen.
Trends en ontwikkelingen
De nadruk zal bij nieuwe ontwikkelingen liggen op betaalbaarheid (zowel qua stichtingskosten als
huurniveaus) en toevoegingen voor 1 en 2 persoonshuishoudens (kleine appartementen,
beneden-bovenwoningen en studio’s). De plattegronden van ‘gewone’ eengezinswoningen en
appartementen zijn de afgelopen tijd geoptimaliseerd. Daarmee worden kleinere, maar aan alle
(comfort-)eisen van deze tijd voldoende woningen gerealiseerd. De opgeleverde
eengezinswoningen in Westergouwe, met een beukmaat van 4,80 m, worden door de huurders
hoog gewaardeerd. Het bewijs dat we op de goede weg zijn. Voor de kleinere huishoudens
hebben we 2 projecten onder handen waarin studio’s voor jongeren worden gerealiseerd.
Daarnaast hebben we de realisatie van (moderne) beneden-bovenwoningen in verschillende
projecten in voorbereiding.
M.b.t. duurzaamheid volgen we nog altijd het rijksbeleid. Daarbij ontwikkelen we een visie voor de
lange termijn voor o.a. gasloos wonen. De Georgine Sanderstoren wordt al gasloos en voorzien
van een warmte-koude opslagsysteem in combinatie met zonnepanelen en wordt daarmee
zonder gasaansluiting opgeleverd.
De stichtingskosten staan onder druk door stijgende prijzen in de bouw. Daarnaast spelen de
strenger wordende duurzaamheidseisen een belangrijke rol. Daartegenover staan beperkt hogere
inkomsten. Ons huurprijsbeleid is gematigd. Dat is voor onze doelgroepen ook nodig. Goede
wetgeving is nodig om de duurzaamheidsmaatregelen voor een deel om te kunnen zetten in een
bijdrage vanuit de verhuurder (waarbij de totale woonlasten per saldo niet stijgen). We blijven
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zoeken naar mogelijkheden om de stichtingskosten in de hand te houden, zodat we met onze
investeringen zoveel mogelijk kunnen bereiken. We zoeken samen met onze ketenpartners
(gemeenten, bouwbedrijven, adviseurs) naar innovatieve én praktisch toepasbare concepten.
5.3

Verwerving van vastgoed

Verwerving woningen en winkelpanden in Gouda Oost
In het Middengebied zijn de meeste woningen van particulieren verworven, en er lopen nog
gesprekken met eigenaren van de overige woningen en winkels. Aangezien de
bestemmingswijziging onherroepelijk is, kan indien nodig ook onteigening worden ingezet.
5.4

Structureel overleg met gemeente Gouda

De gemeente Gouda, Mozaïek Wonen en Woonpartners werken samen aan leefbaarheid en
sociale samenhang in de wijken Korte Akkeren en Gouda Oost. De inzet is activiteiten te
ondersteunen vanuit een interactie en in samenspraak met betrokken partijen in de wijk zoals
bewoners, ondernemers en instellingen. De volgende overlegstructuur wordt hierbij
aangehouden:
 Stuurgroep Bouwen, Wonen en Wijkontwikkeling
 Procesmanagers
Bij de fysieke planontwikkeling wordt nauw samengewerkt met de werkgroep Wijkontwikkeling
van het wijkteam Gouda Oost. In 2016 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd:
 Informatiebijeenkomsten voor het Middengebied in januari.
 Wijkbrede informatiebijeenkomst over Gouda Oost in april.
 Hoogste punt Leo Vromantoren in maart; oplevering in november.
 Start bouw Georgine Sanderstoren in november
 Oplevering eengezinswoningen Zuidelijk Stempel West in september en november.
5.5

Verkoop van vastgoed

Verkoop bestaand bezit
De doelstelling van verkoop in 2016 was circa 20 woningen, vertaald naar een bedrag (target) van
€ 2,5 miljoen. Gerealiseerd is de verkoop en levering van 36 woningen. Het bijbehorende totaal
ontvangen bedrag is bijna € 4,5 miljoen.
De verkoopresultaten 2016 zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Gouda

Waddinxveen

Zuidplas

Totaal

Aan zittende huurder

1

1

0

2

Aan andere huurder

0

2

1

3

Op de vrije markt

13

16

2

31

Totaal verkochte huurwoningen

14

19

3

36

Verkocht nog niet geleverd

0

2

0

2

Te koop staande woningen ultimo 2015

2

3

0

5
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Verkoop nieuwbouw
In 2016 heeft Woonpartners zelf geen nieuwbouw koopwoningen in de projecten gerealiseerd. De
voorbereiding en programmering (incl. de koopwoningen) van Gouda Oost ligt bij Woonpartners.
In verband met de nieuwe Woningwet is het risico van de ontwikkeling en verkoop van de
koopwoningen in het Zuidelijk Stempel West doorgelegd naar de ontwikkelaar/aannemer die onze
huurwoningen realiseert. De grond is hiervoor van Woonpartners afgenomen om 24
koopwoningen te realiseren. Een blokje van 4 woningen is verkocht, gebouwd en opgeleverd. De
bouw van de laatste 20 koopwoningen is eind 2016 gestart.
5.6

VvE-beheer

In 2016 is het SKW-certificaat voor VvE-beheer, waarborg voor kwaliteit, opnieuw behouden.
Woonpartners voert in de gemeenten Waddinxveen, Gouda en Zuidplas het beheer voor 27
VvE’s, één multifunctioneel gebouw (in opdracht van de gemeente Zuidplas) en één stichting
(waarin Woonpartners belanghouder is).
Onderstaand overzicht geeft de aantallen VvE’s in beheer en daaronder vallende
appartementsrechten ultimo 2016 weer.
Aantal VvE’s in
Aantal
beheer (*)
appartementsrechten
Gouda
15
207
Waddinxveen
9
283
Zuidplas
3
104
Totaal
27
594
(*) naast de VvE’s in deze tabel worden ook een multifunctioneel gebouw in Moordrecht beheerd
en een stichting voor een woonomgeving in Waddinxveen, zonder appartementsrechten.
In 2016 zijn na eerdere opzegging 4 VvE’s (hoofd- en ondersplitsingen) in Gouda uit beheer
gegaan. Voor 2017 worden geen wijzigingen in de portefeuille verwacht, behoudens het beheer
van het multifunctionele gebouw in Moordrecht (geen VvE). De gemeente heeft de overeenkomst
daarvoor opgezegd, waardoor het beheer m.i.v. 1 juli 2017 eindigt. Ultimo 2016 worden 12 VvE’s
met bezit van Woonpartners beheerd en 11 zonder eigen bezit. Voor deze 11 VvE’s geldt dat de
contracten voor het beheer vòòr 1 juli 2015 afgesloten zijn.
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6.
6.1

Woningbeheer
Realisatie activiteitenprogramma

Activiteit

Score Realisatie

Voldoen aan de EU-norm bij het toewijzen van
DAEB-woningen en voldoen aan de
passenheidstoets

+

Voor beide onderdelen geldt dat Woonpartners
voldoet aan de gestelde normen.

Klantinformatie zo veel mogelijk digitaal.

+

Dit is een continu proces. In 2016 is het digitaal
archief en het DMS geïmplementeerd.

Huurbeleid inzake vraaghuren uitvoeren.

+

Per complex is bepaald wat de juiste vraaghuur
moet zijn. Die wordt bij verhuur gebruikt.

Handhaven rechtvaardig incassobeleid.

+/-

De totale huurachterstand zit 0,2% boven de
gestelde norm. In 2016 is er één woning minder
ontruimd dan in 2015.

Opleveren nieuwbouwwoningen, De Jonge
Veenen, Gouda Oost, Gouda Westergouwe en
Boskoop

+

Verhuur van de nieuwbouwprojecten verliep
voorspoedig. Bijna alle woningen waren voor de
datum van oplevering al verhuurd.

Optimalisatie verhuur / terugdringen leegstand in
het maatschappelijk vastgoed.

+

Ondanks de lastige markt voor maatschappelijk
vastgoed is de leegstand verder afgenomen.

Kosten beheersing op mutatieonderhoud en
huurderving

+

Realisatie mutatieonderhoud € 186,- per vhe. (norm
€ 178,-). Huurderving (€ 410.000,-) binnen
begroting (€ 457.000,-).

Opstellen MIP obv methodiek vastgoedsturing en
assetmanagement.

+/-

Obv methodiek zijn complexen geprioriteerd die we
verder onderzoeken. Concrete MIP moet nog
worden opgesteld.

Uitvoeren planmatig onderhoud op basis van
benchmark normering € 599,-/vhe.

+/-

Realisatie is € 528,-/vhe. De onderschrijding van
circa 14% is door vertraging in projecten PO
ontstaan.

Uitvoeren dagelijks onderhoud obv corporatie
benchmark centrum (CBC)
Uitvoeren energetische maatregelen (isoleren schil,
PV-zonnepanelen, warmte-koude-opslag
installaties).
Uitvoeren maatregelen Woonpartnerskwaliteit
(WPK).

-

+/-

+

Overschrijding van 40% op de begroting SO
gerealiseerd door vooral interieuronderhoud K/B/T.
Daarnaast HR-ketels, riool- en vloerherstel en H&S
werk.
Energetische maatregelen zijn deels vertraagd bij
projecten. Het budget is wel volledig benut door
aanvullend PV-zonnepanelen te plaatsen op
gestapelde complexen.
Het aantal vhe’s waar maatregelen WPK zijn
uitgevoerd komt nagenoeg overeen met het
begrootte aantal.

Uitvoeren maatregelen Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW nieuw aanbrengen en upgraden).

+/-

Er zijn bij minder vhe’s nieuwe maatregelen
uitgevoerd dan geprognosticeerd doordat de
interesse in deelname bij bewoners beperkt is. Er
zijn bij meer woningen upgrades uitgevoerd dan
geprognosticeerd.

De klantgerichtheid van Woonpartners is hoog en
scoort bij de KWH-metingen een 8 of hoger.

+/-

De gemiddelde score is een 7,8. T.o.v. landelijk
e
scoort Woonpartners hiermee in het 1 kwartiel.

Uitverhuizingen in Gouda Oost op schema
(zuidelijk stempel gereed en rondom Van Heuven
Goedhartsingel opgestart)

Klantsturing bij onderhoudsprojecten is vast
onderdeel in aanpak en startdocument

Samenwerking met HRHM loopt constructief

Leefbaarheidsbudget is taakstellend

+

+/-

De laatste woningen in Gouda Oost- Zuidelijk
Stempel West zijn begin 2016 leeg opgeleverd en
gesloopt.
In april zijn met alle 51 huishoudens in de woningen
rondom de Van Heuven Goedhartsingel
woonwenseninventarisatiegesprekken gevoerd,
inmiddels zijn 25 huishoudens verhuisd, medio
2018 moeten de flats leeg zijn.
In grootonderhoudsprojecten wordt de klantwens
steeds centraler gezet. In project Vogelbuurt is
voorafgaand aan startdocument eerst een traject
om bewoners te betrekken en te activeren, gestart.
Dit heeft tot mooie resultaten geleid. Woonpartners
doet ervaring op met digitale middelen om
klantwens op te halen.

+

Het nieuwe bestuur is ondersteund bij werving van
nieuwe bestuursleden, het vaststellen van
beleidsplan en in hun nieuwe rol rondom de
prestatieafspraken per gemeente.
Het reguliere overleg loopt ook constructief.

+

Leefbaarheidsbudget (€ 300.000,-) is met 14 %
overschreden. Dit is ondermeer het gevolg van een
regeling met gemeente Gouda waarin zij € 28.000,bijdragen aan de gemaakte en gefactureerde
kosten voor inbraakpreventie in de Vogelbuurt. Dit
bedrag ontvangt woonpartners pas in 2017.

+ Gerealiseerd +/- Deels gerealiseerd - Niet gerealiseerd X Vervallen

6.2

Woningmarkt algemeen

Woonpartners is actief in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.
Woonpartners werkt nauw samen met de collega aanbieders van sociale huurwoningen in deze
gemeenten.
Het gezamenlijk woningaanbod van de corporaties actief in de woonkernen Bodegraven,
Driebruggen, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerbrug aan den Rijn, Reeuwijk,
Waddinxveen en Zevenhuizen wordt aangeboden via de webservice Woningnet, regio MiddenHolland.
Onze woningen in Boskoop worden bij leegkomst aangeboden via de webservice Woningnet,
regio Holland-Rijnland en via de eigen website; www.woonpartners-mh.nl.
Woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens worden ook aangeboden via onze eigen
website, Pararius, de Ros module (vrije sector) en Funda.
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6.3

Woonpartners mutaties

Voor een gedetailleerd overzicht per gemeente wordt verwezen naar de bijlagen.
Verhuur
In 2016 zijn in totaal 655 woningen verhuurd. Dit betreft 473 reguliere verhuringen, 13 tijdelijke
verhuringen en 169 nieuwbouw verhuringen. (In 2015 werden in totaal 619 woningen verhuurd;
517 regulier, 4 tijdelijk en 98 nieuwbouwwoningen)
In 2016 werden 563 woningen verhuurd met een huur tot de liberalisatiegrens van € 710,68 en 92
met een vrije sector huurprijs boven de € 710,68.

Tabel: ingeschrevenen naar type huishouding

Tabel: verhuringen naar soort

Mutaties
In 2016 zijn er in totaal 511 woningen leeggekomen. Dat zijn er 51 minder dan in 2015. Eind 2016
stonden er 49 woningen leeg (78 in 2015).
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Mutatiegraad
De mutatiegraad komt op basis van verhuurde woningen in de bestaande voorraad op 6,5%. Dat
is een daling van 0,5% t.o.v. 2015 (7,0%).
DAEB regeling
Inkomensgroep
Norm
Aantal % Woonpartners
< € 35.739
min. 80%
537
95,4%
> € 35.739 < € 39.974
max. 10%
9
1,6%
> € 39.874
max. 10%
17
3,0%
In 2016 heeft Woonpartners met 95,4% voldaan aan de door de Minister gestelde eis, dat
minimaal 80 % van de woningen met een huurprijs tot de € 710,68 worden toegewezen aan
kandidaten met een maximaal verzamel jaarinkomen tot € 35.739,-.
Passend toewijzen
Passend toewijzen houdt in dat in elk geval aan 95% van de verhuringen aan huishoudens die
voor huurtoeslag in aanmerking komen, een woning wordt verhuurd met een huurprijs tot de
aftoppingsgrenzen van € 586 of € 628. Dit betreft huishoudens met een inkomen, afhankelijk van
de huishoudgrootte en leeftijd, van maximaal € 22.100 of € 30.050 prijspeil 2016. Woonpartners
zit met 99% ruim boven de gestelde norm van 95%.
Bijzonderheden verhuur
Reguliere sociale huurwoningen met huurprijzen tot de aftoppingsgrens (€ 586,- en € 628,-)
verhuren onverminderd goed. Voor de sociale huurwoningen met huurprijzen tussen de € 628,en de € 710,68 is het aantal kandidaten lager (vanwege de stijgende inkomensgrenzen), maar
verloopt het verhuren niettemin nog goed. In 2016 zagen we de vraag naar vrije sector woningen
toenemen. Ondanks dat voor het verhuren van deze woningen meer moeite moet worden gedaan
dan bij sociale huurwoningen is hierin ook een goed verhuurresultaat gerealiseerd. Bij de
seniorenwoningen zien we dat het verhuurproces langzaam verloopt en is de mutatiegraad hoger
dan gemiddeld. De seniorendoelgroep is niet erg actief op zoek naar een andere woning, kritisch
op het product en daardoor niet snel geneigd om te verhuizen. Het verhuurproces is daarom voor
senioren meer op de doelgroep aangepast. Door meer persoonlijke aandacht te geven en een
aangepast tempo te hanteren, bereiken we de doelgroep beter, bieden we een betere begeleiding
en bereiken we een beter resultaat. In 2016 is de verhuur van nieuwbouwwoningen zeer goed
verlopen. Nagenoeg al deze woningen waren voor oplevering verhuurd. Eind 2016 stonden er
minder woningen leeg dan eind 2015 en ook lukte het steeds vaker om woningen binnen de norm
van max. 30 dagen leegstand te verhuren.
Marktvraag
Het aantal ingeschrevenen op 31 december in Woningnet was 9.722. Dat is een toename van
10% t.o.v. 2015. Het aantal starters groeit met 590 en het aantal doorstromers met 282.
Ingeschreven Woningzoekenden met inkomen
Prijspeil 2016 in €

eind 2016
eind 2015
eind 2014
begin 2014

Laag
Midden-laag
Midden Midden-hoog
Hoog Totaal
< 22.100 22.101 t/m 30.051 t/m 35.740 t/m > 43.970
30.050
35.739
43.970
6092
1915
884
443
388
9722
5314
1847
915
434
350
8860
4838
1937
1001
482
409
8667
4978
2168
1082
588
520
9336
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Opvallend is de groei van de groep met een inkomen < € 22.100,-. Dit zijn de jongere starters met
een laag inkomen. Ook zien we dat het aantal ingeschrevenen met een inkomen hoger dan de
huurtoeslaggrens is afgenomen. Wij hebben de indruk dat dit vooral komt doordat klanten met
een midden of hoger inkomen er op voorhand al vanuit gaan dat zij niet meer voor een (sociale)
huurwoning bij een woningcorporatie in aanmerking komen.

Tabel: verdeling ingeschrevenen naar type woningzoekende

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Woonpartners heeft in 2016 in totaal 89 statushouders in 50 woningen gehuisvest in alle
gemeenten. De huisvesting betreft 89 volwassenen en hun kinderen. In een aantal gevallen ging
het om gezinsherenigingen. In Waddinxveen is aan de taakstelling voldaan. In Zuidplas is op 3
personen na niet aan de taakstelling voldaan. In Gouda zijn er 43 statushouders te weinig
gehuisvest. Woonpartners heeft echter wel voldoende woningen aan alle gemeenten
aangeboden. Het COA kon onvoldoende kandidaten met een status aanleveren.
Afhandeling urgentieaanvragen
In Gouda en Waddinxveen kunnen woningzoekenden rechtstreeks bij ons terecht voor het
indienen van een urgentieaanvraag. Woonpartners werkt samen met Stichting Kwadraad (sociale
urgentieaanvragen) en GGD Midden-Holland (medische urgentieaanvragen). In de gemeente
Zuidplas verzorgt de gemeente nog zelfstandig de aanvragen voor de urgenties. De corporaties
met een vestiging in de gemeente Alphen aan den Rijn verzorgen de afhandeling
urgentieaanvragen in de betreffende gemeente. Het aantal aanvragen voor urgenties in 2016 is
vergelijkbaar met dat in 2015.
Afgifte huisvestingsvergunningen
Voor de gemeenten Gouda en Waddinxveen verzorgt Woonpartners de afgifte van de
huisvestingsvergunningen voor sociale huurwoningen. Dit doet zij op basis van overeenkomsten
met die gemeenten. Zij verzorgt deze huisvestingsvergunningen ook voor andere verhuurders. In
de gemeente Zuidplas en Alphen aan den Rijn worden alleen vergunningen afgegeven voor de
woningen die Woonpartners zelf verhuurt.

Jaarverslag 2016 Woonpartners Midden-Holland
Doc. nr. 1705008 / #

55

Huurincasso
De huurachterstand van de huidige huurders zit met 1,15% iets boven de gestelde norm van
1,0% en is het gehele jaar redelijk constant te noemen. Onze medewerkers blijven klanten met
huurschuld actief benaderen. De huurachterstanden van vertrokken bewoners zit eind 2016 met
1,18% binnen de norm van 1,2%.
Ontruimingen
In 2016 zijn 8 woningen ontruimd. Dat is er één minder dan in 2015. Het betrof in alle gevallen
alleenstaande mannen die wegens huurschuld ontruimd zijn. In één geval was daarbij ook sprake
van woonfraude. Er is één aanzegging tot ontruiming wegens de aanwezigheid van een
wietplantage geweest. Deze (ex)huurder heeft ervoor gekozen de sleutel zelf in te leveren.
De aanpak van woonfraude heeft geleid tot nog eens 5 huuropzeggingen.
Het aantal aangezegde ontruimingen was met 29 één hoger dan in 2015. Deze lage aantallen,
zeker in verhouding tot een aantal jaren terug, zijn een gevolg van een effectieve inzet van de
medewerkers huurincasso gericht op preventie en nauwe samenwerking met derden, zoals
overeengekomen in het convenant ‘Voorkomen Huisuitzetting’ in Gouda, Waddinxveen en
Zuidplas. Belangrijke steunpunten zijn verder de Meldpunten Zorg en Overlast in Waddinxveen en
Zuidplas. Woonpartners ziet een huisuitzetting als laatste middel om een huurbetalingsprobleem
te beëindigen en gaat daar dan ook terughoudend en zo zorgvuldig mogelijk mee om.
Huurverhoging per 1 juli 2016
De huren bij Woonpartners zijn per 1 juli 2016 gemiddeld met 0,6% gestegen. Woonpartners
heeft in 2016 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de huren inkomensafhankelijk te
verhogen.
Een aantal verhuureenheden kreeg een ander of lager huurverhogingspercentage, dit betrof:
 tijdelijke huurcontracten voor sloopwoningen
 vrije sector huurwoningen, met een contractueel andere afspraak over de huurverhoging.
 Woningen die door een te hoge huurstijging duurder zouden worden dan de maximaal
redelijke huur
 M&OV-panden met een contractueel andere afspraak over de huurverhoging
Hierdoor bleef de totale huurverhoging ruim onder het toegestane maximum.
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6.4

Maatschappelijk & Overig Vastgoed

Algemeen
Het Maatschappelijk & Overig Vastgoed (M&OV) wordt gebruikt en beheerd volgens de richtlijnen
uit de nieuwe Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV). Het
M&OV bezit bestond in 2016 uit 130 objecten.
Bergingen/garages/parkeerplaatsen
Woonpartners beheert 646 bergingen, garages en parkeerplaatsen met een eigen huurcontract.
In 2016 zijn er daarvan 55 leeggekomen en zijn er 54 weer verhuurd.
Soorten huurders
In totaal zijn er ongeveer 80 verschillende organisaties en personen die maatschappelijk- en
overig vastgoed huren. Dit zijn voornamelijk zorg- en welzijnsorganisaties, scholen,
peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en diverse andere stichtingen. Daarnaast wordt op
beperkte schaal bedrijfsmatig onroerend goed tot 150 m² verhuurd aan plaatselijke winkeliers en
startende ondernemers.
Marktontwikkeling
De gemiddelde huurprijs per m² blijft onder druk staan, gezien het feit dat veel maatschappelijke
en zakelijke vierkante meters in het verhuurgebied leeg staan. Daardoor moet Woonpartners
concurreren om huurders aan zich te binden, onder meer met een goed opleveringsniveau. Een
aantal objecten in Gouda staat langdurig leeg en blijft moeilijk verhuurbaar. De courante
leegkomende panden worden redelijk snel weer verhuurd, vooral in het NMC.
In 2016 is de bestemming van een aantal langdurig leegstaande objecten herbeoordeeld. Er is
net als bij de ontwikkeling van de voormalige Aldi-locatie aan de Kerkweg Oost in Waddinxveen
gekeken of deze panden omgebouwd konden worden tot woningen. Dit was mogelijk aan de
Peperstraat en de Wibautstraat in Gouda. Deze objecten worden herontwikkeld tot
(starters)woningen.
Mutaties M&OV
Binnen de 130 M&OV objecten werden 6 huurcontracten beëindigd. Er werden 11 nieuwe
huurcontracten afgesloten. De leegstand in de M&OV portefeuille is daarmee teruggelopen van
7,7% naar 3%. Het aantal m² M&OV is afgenomen door het als M&OV uit exploitatie nemen van
de Peperstraat en Wibautstraat in Gouda . Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden in
het aantal geregistreerde m² aan de Tristanstraat in Gouda.
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6.5
Onderhoud
De onderhoudslasten als geheel vertonen al een aantal jaren een dalende tendens. Dat heeft een
structurele component welke bestaat uit verbetering van de gehanteerde werkmethode. Zo wordt
via de conditiemeting meer inzicht verkregen in hoe het bezit erbij staat en wordt er scherper op
het noodzakelijke onderhoud geprioriteerd, ook wordt er scherper ingekocht.
x € 1000
in € per
vhe**
Specificatie Onderhoud
Begroot
Realisatie
Realisatie
Realisatie
2016
2016
2016
2015
Planmatig onderhoud (incl.
onderzoek)

4.588

3.987***

522

663

Dagelijks onderhoud
Service-onderhoud
Mutatie-onderhoud
PKVW, WPK, inv. NPO *)
Maatschappelijk en overig vastgoed
Contract-onderhoud
Beheerd door derden
Totaal dagelijks onderhoud
Af: dekking uren eigen dienst

1.900
1.365
351
102
826
41
4.585
-469

2.609
1.417
350
85
791
54
5.306
-374

341
185
46
11
104
7
694
-49

316
211
27
19
99
3
675
-60

Totaal
Totaal incl. eigen dienst

8.704
9.173

8.919
9.293

1.167
1.216

1.278
1.338

*) PKVW, WPK Politiekeurmerk Veilig Wonen, Woonpartnerskwaliteit en woningverbetering bij niet planmatig onderhoud
**) het aantal vhe’s is gebaseerd op het gemiddelde van de gewogen aantallen vhe’s ultimo 2015 en 2016.
***) inclusief € 23.000,- nazorg R/GO projecten

Planmatig onderhoud
In het planmatig onderhoud is bij een drietal projecten vertraging ontstaan (Petteflats, Wingerd
Hoogbouw, Zuidrandflat). De onderhoudsprojecten die nog doorliepen uit het voorgaande jaar zijn
afgerond.
Woningverbetering bij planmatig onderhoud
Investeringen
Gelijktijdig met planmatig onderhoud is geïnvesteerd in woningverbeteringen in de renovatie- en
grootonderhoudprojecten. In onderstaande tabel zijn alle investeringen zoals begroot en
gerealiseerd in 2016 opgenomen, ook per genormeerde verhuureenheid (vhe). Ter vergelijking
zijn de investeringslasten 2015 ook aangegeven.
x € 1000
in € per
vhe**
Specificatie planmatig onderhoud

Begroot
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Investering

1.900

1.219

160

209

Energetische maatregelen

2.000

1.966

257

257

**) het aantal vhe’s is gebaseerd op het gemiddelde van de gewogen aantallen vhe’s ultimo 2015 en 2016.
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Energetische maatregelen
In de volgende tabel is het aantal woningen aangegeven waar energetische maatregelen zijn
gerealiseerd. Daarbij is de begrote kasstroom vrijwel geheel gerealiseerd.
Maatregel

Aantal woningen

Aanbrengen HR++ beglazing (in woonkamer en/of keuken en/of
slaapkamer en/of hal)

93

Aanbrengen dakisolatie

86

Aanbrengen spouwmuurisolatie

86

Aanbrengen gevelisolatie aan de buitenzijde

86

Aanbrengen vloerisolatie begane grond

86

Vervangen van CV-ketels door HR 107 ketels

91

Vervangen collectieve CV-ketels door HR ketels

101

Aanbrengen LED verlichting

416

Aanbrengen PV zonnepanelen (t.b.v. collectieve voorzieningen)

1.138

Conditiemeetmethode
Voor de jaarbegroting planmatig onderhoud 2017 zijn met de conditiemeetmethode (op basis van
NEN 2767) bij 88 complexen het exterieur en de gemeenschappelijke binnenruimten opgenomen.
Hiermee is op objectieve wijze de onderhoudsconditie inzichtelijk gemaakt, waarmee een
prioriteitsstelling tussen de te onderhouden complexen is aangebracht voor de begroting 2017.
Door de Autoriteit Woningbouwcorporaties (Aw) worden deze gegevens gebruikt om landelijk de
kwaliteit van het woningbezit van corporaties inzichtelijk te krijgen.
Meerjareninvesteringsplanning (MIP)
Op basis van de methodiek Vastgoedsturing en Assetmanagement en de ontwikkelde
complexmonitor zijn in 2016 drie complexen geprioriteerd die we verder hebben onderzocht. De
vertaling naar de MIP vindt medio 2017 plaats. De Vogelbuurt in Gouda heeft overigens extra
aandacht gekregen vanwege de huidige onderhoudssituatie en leefbaarheid. Het is qua aanpak
een pilotproject waarbij de bewoners aan de voorkant betrokken worden.
Inkoop en aanbesteding
Het planmatig onderhoud 2016 is voor circa 50% enkelvoudig aanbesteed bij opdrachtnemers die
na (klant)evaluatie van eerdere projecten de beste beoordeling hebben gekregen (e.e.a. is in lijn
met het goedgekeurde aanbestedingsbeleid). De kennis en expertise van deze aannemers is
vroegtijdig meegenomen in de projectvoorbereiding. De overige circa 50% van het planmatig
onderhoud 2016 is meervoudig aanbesteed. Samen met de drie Groene Hart Corporaties zijn in
2016 de onderhoudsdisciplines CV- en rioolonderhoud voortvarend opgepakt om collectief in te
kopen. Voor de disciplines gevelonderhoud en liften is de eerste aanzet door de werkgroep ook
opgestart.
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Evaluatie onderhoudsprojecten
Na afronding van planmatig onderhoudwerkzaamheden zijn de opdrachtnemers geëvalueerd op
basis van de standaard Woonpartners evaluatie en klantenquêtes. Hiermee is een verdere
rangorde aangebracht in de groslijst van opdrachtnemers waarbij is ingedikt. De hoogst scorende
opdrachtnemers zullen in de toekomst weer meer kans maken op vervolgprojecten. Zo wordt
invulling gegeven aan verdergaande ketensamenwerking en ketenintegratie en toename van de
kwaliteit.
Gezond & Veilig
In het kader van Gezond & Veilig, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en
duurzaamheid streeft Woonpartners ernaar haar activiteiten op een voor het milieu zo min
mogelijk belastende wijze uit te voeren. Dit heeft, naast de gebruikelijke maatregelen op het vlak
van duurzaamheid, geresulteerd in extra maatregelen in de complexen zoals in onderstaande
tabel aangegeven. Deels worden deze bij mutatie aangepast.

416 - Hogeland / Iep Zevenhuizen

X

X

313 t/m 315 - Bomenwijk Waddinxveen (fase 2a + 2b)

X

X

Diverse complexen

Waterbesparend
reservoir

Recyclebaar PVC

LED verlichting

Loodvervangers

Complexnummer/-naam en plaats

FSC hout

Maatregelen duurzaamheid

X

X

De in de komende alinea’s belichte aspecten worden door Woonpartners ook geschaard onder
duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Monitoring energiebesparing SHAERE
Vanuit Aedes wordt jaarlijks de energieprestatie van woningen gemonitord. Dat gebeurt met de
energiebesparingsmonitor Sociale Huursector Audit en Evaluatie Resultaten Energiebesparing
(SHAERE).
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Energie Prestatie

Verdeling verstrekte energie-labels
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De gemiddelde Energie-index van de woningen van Woonpartners waar een energielabel voor is
verstrekt is in 2016 verbeterd van 1,70 naar 1,66 (label C). Begin 2016 heeft Woonpartners
opdracht verstrekt om alle woningen die nog niet over een geldig energielabel beschikten alsnog
te laten labelen. In het derde kwartaal 2016 is daarmee het aantal afgemelde woningen gestegen
van 3.905 naar 7.166.
Zonnepanelen diverse complexen in Waddinxveen en Gouda
In 2016 zijn er bij 23 wooncomplexen PV panelen aangebracht. De opgewekte energie wordt
benut voor de algemene voorzieningen (liften, verlichting). In de afrekening van de servicekosten
wordt hetzelfde tarief per KWh gehanteerd als door de energieleverancier. Doordat er tegen een
laag tarief door Woonpartners is ingekocht is de terugverdientijd van de investeringskosten circa
20 jaar. Met de zonne-energie levert Woonpartners een bijdrage aan een maatschappelijk
duurzame energievoorziening.
GPR-gebouw
Het GPR-gebouw is een methodiek om inzicht te krijgen in de milieu-effecten van onderhoud en
de duurzaamheid van woning- en utiliteitsbouw. Uit evaluatie is gebleken dat de methodiek vooral
geschikt is voor renovatie en grootonderhoudprojecten vanwege de beoordeling op meerdere
facetten. Dit in tegenstelling tot planmatig onderhoudprojecten die relatief eenvoudig van opzet
zijn. Bij het onderstaande renovatie- en grootonderhoudsproject is de GPR-gebouw methodiek
toegepast.
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Complex

Gemiddeld
ambitieniveau

318.002 - Bomenwijk H Waddinxveen
(renovatie en grootonderhoud)

6,16

Gemiddelde
score voor
ingreep
4,74

Gemiddelde
score na
ingreep
6,16

Dagelijks onderhoud
Serviceonderhoud
De kosten voor het serviceonderhoud zijn ten opzichte van de begroting overschreden. In
vergelijking met 2015 zijn de kosten voor herstel van het interieur met 26% gestegen,
herstelmaatregelen bij liften met 33%, herstel riolering, drainage en goten met 11% en het
onderhoud aan de gevels met 3%.
Daarnaast is in 2016 meer geld uitgegeven aan het vervangen van individuele CV- ketels (stijging
187%). Na de grootscheepse ketelvervanging in 2010 en 2011 worden CV-ketels niet meer
planmatig vervangen en komen de kosten ten laste van de post Serviceonderhoud.
Het aantal reparaties per vhe was gelijk aan vorig jaar en begroot namelijk 1,2 melding per vhe.
De reden dat de kosten zijn toegenomen is deels omdat het BTW percentage per 1 juli 2015 weer
is verhoogd van 6% naar 21% en dat reparaties zoals aan afvoeren en aansluitingen op de
riolering en badkamerrenovaties omvangrijke en kostbare ingrepen zijn. Bij planmatig onderhoud
zijn dergelijke ingrepen zeer beperkt begroot en gerealiseerd in 2016. Hierdoor is er een oplopend
aantal van dit soort reparaties in het dagelijks onderhoud.
Mutatieonderhoud
Er is een overschrijding van € 53.000,- (3,9%) op het mutatieonderhoud van de woningen. Dit
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het hoger aantal woningen waarop mutatieonderhoud
geboekt is dan begroot. Er is gemiddeld per mutatie € 2.462,- uitgegeven. Dat is lager dan de
gestelde norm van € 2.560,-. Het mutatieonderhoud per vhe is met € 185,- hoger dan de gestelde
norm van € 178,- per vhe. Dit is wel een verbetering t.o.v. 2015 toen dit bedrag nog op € 214,- per
vhe uitkwam.
Voor het aanbrengen van de Woonpartnerskwaliteit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen is
€ 182.000,- besteed.
Digitalisering dagelijks onderhoud
Om het dagelijks onderhoud efficiënter en klantgerichter uit te voeren is een automatiseringsslag
gemaakt. In samenwerking met NCCW is een plan van aanpak opgesteld om het systeem verder
te verbeteren. Uitrol van het plan is in 2016 gestart en loopt in 2017 door. Daarbij worden vooral
de drie (hoofd)aannemers dagelijks onderhoud nauw betrokken om verbeteringen in de hele
keten te bewerkstelligen.
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Contractonderhoud
Aan contractonderhoud is in 2016 iets minder uitgegeven dan begroot.

Contractonderhoud

Onderhoud

Begroot
2016
826

x € 1000
Realisatie
2016
791

in € per
vhe
Realisatie Realisatie
2016
2015
104

99

Dagelijks onderhoud aan woonwagens en woonwagenlocaties
In september 2016 heeft Woonpartners afscheid genomen van de externe beheerder voor het
onderhoud en beheer van de woonwagenlocaties. In afwachting van de verplaatsing van de
locatie Meteorenweg en een opknapbeurt van de locatie Pater Jornaweg zijn in 2016 de
noodzakelijke herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
Eigen onderhoudsdienst
Productiviteit eigen dienst
De eigen onderhoudsdienst is in de loop van 2016 teruggebracht tot 5 medewerkers, allen met
een eigen volledig ingerichte servicebus. Deels zijn medewerkers (tijdelijk) ingezet als
huismeester. Begin 2016 is een nieuwe koers voor de eigen onderhoudsdienst uitgezet. Daarbij
concurreert de eigen dienst niet meer met externe aannemers, maar zetten we in op maximale
toegevoegde waarde voor de klant op specifieke werkzaamheden. Deze koers werken we in 2017
verder uit.
Woonpartnerskwaliteit (WPK)
De (minimale) kwaliteit waaraan de beheerde woningvoorraad van Woonpartners moet voldoen is
vastgelegd in een kwaliteitsstandaard, de ‘Woonpartnerskwaliteit’ (WPK).
In 2016 zijn 122 (130 begroot) woningen, tegelijk met de uitvoering van planmatig onderhoud of
mutatieonderhoud, voorzien van maatregelen WPK.
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
In 2016 zijn gelijktijdig met planmatig onderhoud circa 74 (143 begroot) aanbiedingen PKVW
gedaan aan huurders. Bij 7 woningen zijn deze PKVW werkzaamheden uitgevoerd en certificaten
afgegeven.
Bij mutatie is bij 54 woningen PKVW aangebracht. Hiermee komt het totaal aantal woningen met
PKVW certificaat in de vier gemeenten Gouda, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn en Zuidplas uit
op 4.549. Bij 726 woningen (735 begroot) is het al aanwezige PKVW aangepast naar de huidige
regelgeving.
Woningaanpassingen
In 2016 zijn door huurders 55 keer individuele woningverbeteringen aangevraagd. Hier staat een
huurverhoging tegenover. In het kader van het vervangen van open verbrandingstoestellen zijn bij
38 woningen individuele CV- installaties aangelegd met een gesloten HR-ketel.
Constructieve veiligheid
Alle galerijflats in ons bezit zijn onderzocht en er bleken geen aanvullende maatregelen
noodzakelijk om de constructieve veiligheid te borgen. Daarnaast zijn andere woningtypes met
vergelijkbare uitkragende balkon betonvloeren, door Woonpartners onderzocht. In 2017 worden waar noodzakelijk- nog maatregelen getroffen.
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Ventilatie
Goede ventilatie is van belang voor het juiste binnenklimaat en daarmee de gezondheid van de
bewoners. Het is bovendien van belang voor de instandhouding van de goede technische staat
van woningen. In 115 woningen verdeeld over 5 complexen is mechanische ventilatie
aangebracht. In 633 woningen verdeeld over 25 complexen (796 woningen geprognosticeerd) is
de mechanische ventilatie verbeterd en/of gereinigd.
Asbest
Op basis van het Handboek Asbest 2013 van Aedes zijn bij meerdere complexen asbest- en
saneringsinventarisaties uitgevoerd. Bij 97 woningen (121 woningen geprognosticeerd) in
Zevenhuizen en Waddinxveen zijn diverse asbest bouwdelen gesaneerd.
In 2016 is het beleid opnieuw geactualiseerd. Er is daarmee een ‘parapludocument’ voorhanden
waaronder alle aspecten asbest zijn geschaard.
Realisatie-overzicht planmatig onderhoud en energetische maatregelen
In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van de complexen waar in 2016 planmatig
onderhoudwerkzaamheden zijn verricht.
6.6

Kwaliteit van de dienstverlening

Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH), meet voor Woonpartners continu het
oordeel van klanten over de dienstverlening. Daarnaast levert KWH de gegevens voor het
AEDES Benchmark Centrum. ABC stelt hiermee een huurdersoordeel vast.
Resultaten dienstverlening op basis van KWH meting
KWH-klantwaardering
Klantcontact
Woning zoeken
Nieuwe woning
Huur opzeggen
Reparatieverzoeken
Onderhoud
Uiten ontevredenheid

2016*
2016*
2015*
Woonpartners
Landelijk
Woonpartners
8,1
8
7,4
7,8
7,6
7,6
7,8
7,8
7,6
7,9
7,8
8,2
7,7
7,8
7,9
8,2
7,9
7,5
geen meetpunt meer geen meetpunt meer
6,4

2015*
Landelijk
7,8
7,8
7,8
8,1
8
7,9
6,2

* meetgegevens einde jaar

Huurdeelsoordeel ABC
Huurdersoordeel AEDES-Bennchmark
Totaalscore
Nieuwe huurders
Huurders met reparatieverzoek
Vertrokken huurders
Planmatig onderhoud

2016*
Woonpartners
7,5
7,8
7,3
7,8
7,9

2016*
Landelijk
7,5
7,5
7,4
7,2
7,4

2015
Woonpartners
7,4
7,3
7,4
7,5
7,1

2015
Landelijk
7,5
7,3
7,4
7,2
7,4

* voorlopige cijfers

De continue monitoring en de sturing op kwaliteit van de dienstverlening heeft met uitzondering
van ‘Huurders met een reparatieverzoek’ na, een verbetering van de scores opgeleverd ten
opzichte van 2015. Woonpartners scoort nu in de totaalscore vergelijkbaar met het landelijk
gemiddelde. De scores van ‘Nieuwe Huurders’ en ‘Vertrokken huurders’ zijn beter dan het
landelijk gemiddelde.
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6.7

Wonen, zorg en welzijn

Huurdersparticipatie
Bewonersparticipatie / relatie met huurdersorganisatie
Huurdersorganisatie HRHM heeft in haar eerste jaar na de fusie direct bewezen dat ze haar taak
als volwaardig partner in de totstandkoming van de prestatieafspraken aan kan. De overleggen
met de HRHM waren constructief en in het overleg met gemeenten bleek dat Woonpartners vaak
met de HRHM op een lijn zat. De organisatie van de HRHM blijft zich verder ontwikkelen naar een
representatieve belangenorganisatie voor alle huurders van Woonpartners.
Bewonerscommissies (BC’s)
Doordat de HRHM zich meer dan voorheen met beleidstaken bezig houdt en minder met lopende
beheerszaken is het overleg met de BC’s meer gericht op het dagelijks beheer. De BC’s hebben
de mogelijkheid gekregen om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de uitvoering van de
schoonmaak van de algemene ruimtes. Daarnaast zijn afspraken gemaakt dat de BC’s
rechtstreeks kunnen communiceren met de woonconsulent en de wijkopzichter.
Net als andere jaren zijn tijdens de ‘Dag van de Betrokken Huurder’ de leden van de BC’s weer in
het zonnetje gezet.
Leefbaarheid
Bij de inzet van de middelen beschikbaar voor de leefbaarheid wordt met name gekeken hoe de
betrokkenheid van huurders daarbij zo groot mogelijk kan zijn.
Totale uitgaven voor leefbaarheid in 2016, ten opzichte van de begroting, zijn als volgt:

Sociaal
Fysiek
Totaal

Begroot in €
100.000
200.000
300.000

Gerealiseerd in €
135.978
207.440
343.418

Onder deze uitgavenpost worden ook de niet op de huurders verhaalbare kosten voor de
huismeesterstaken verantwoord. De overschrijding van het leefbaarheidsbudget is voor een
belangrijk deel een gevolg van de extra inspanningen ten behoeve van het project in de
Vogelbuurt Gouda. Daarvoor ontvangt Woonpartners nog een subsidie van de gemeente Gouda
na het einde van het boekjaar.
Overlastmeldingen
Om overlast effectief aan te kunnen pakken zijn de afspraken met ketenpartners in de zorg
afgelopen jaar stevig aangehaald. Er is een nieuw convenant ‘Voorkomen huisuitzettingen’
getekend met daarbij de mogelijkheid om begeleidingscontracten aan het huurcontract te
koppelen en op casus-niveau wordt de begeleiding van huurders die een dergelijk contract
hebben 3 keer per jaar geëvalueerd.
Woonfraude
Als er meldingen over woonfraude worden gedaan dan doet Woonpartners een gegevenscontrole
en wordt het adres bezocht. In 2016 zijn 22 adressen bezocht wat geleid heeft tot 5
huuropzeggingen (zonder gerechtelijke tussenkomst) en 7 waarschuwingen.
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Wonen, zorg en welzijn in Gouda
Hoogtepunten uit de wijkaanpak
Vitale Leefgemeenschap Leckenborch
Woonpartners is aangesloten bij het Platform 31-project ‘Vitale Woongemeenschappen’. Met dit
project worden de bewoners in de Leckenborch gestimuleerd om gezamenlijke activiteiten te
ontplooien. Hierdoor ontstaat een gemeenschap waar mensen naar elkaar omzien en er voor
ieder een passend aanbod aan activiteiten voor en door bewoners is bovenop de al bestaande
activiteiten. Concreet resultaat zijn de activiteiten om de middelen te verwerven om een Jeu-deBoule-baan te financieren. De Jeu-de-Boule-baan wordt in 2017 gerealiseerd.
De Bühne
In de wijk Oud-Achterwillens beheert Woonpartners De Bühne. De nieuwe beheerder Steunpunt
Oog heeft inmiddels een nieuwe vrouwenclub, huiswerkklas en samen met Kwadraad welzijn de
portiekportiers opgezet.
Leefbaarheid sloopcomplexen
Om de leefbaarheid in en rond de te slopen flats aan de Nansenstraat tot en met de
Bernadottestraat op peil te houden, heeft Woonpartners de woningen zelf tijdelijk verhuurd en
extra schoonmaakwerk laten uitvoeren.
De Vogelbuurt
Vanuit ‘De Werkplaats’ (een oud clubgebouw van een duivenvereniging in bezit van
Woonpartners) zijn ontmoetingen en gesprekken met de huurders georganiseerd. Om er zo
achter te komen wat er onder de huurders leeft. Woonpartners heeft daarop in samenwerking met
gemeente, ketenpartners en alle huurders direct de inbraakpreventie aangepakt. Duurzame
achterpadverlichting, hekken om de poorten af te sluiten en achterpaden te compartimenteren en
kleine maatregelen om woningen beter af te sluiten, zijn aangebracht. Dit heeft geresulteerd in
een zeer sterke daling van het aantal inbraken.
Een belangrijke spin-off van deze aanpak is dat de huurders nu elkaar en ook belangrijke
ketenpartners in de wijk zoals medewerkers van het Sociaal Team, afvalverwerker Cyclus en de
wijkagent hebben leren kennen.
Maatschappelijke taken/ketensamenwerking
Woonpartners is in 2016 bij de volgende projecten betrokken geweest:
 Sociale Teams; Woonpartners is partner van de Sociale Teams in Gouda.
 Woonpartners is partner in het convenant ‘Voorkomen Huisuitzetting’.
 Signaleringsoverleg ‘Zorg en overlast’.
 Woonpartners is medefinancier en aandrager van cases voor buurtbemiddeling, zodat
vrijwilligers met professionele ondersteuning hulp kunnen bieden aan huurders die overlast
van buren ervaren.
 Woonpartners ondersteunt vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Present, Stichting De Kring
en Humanitas. Dit zijn organisaties die zich inzetten voor huurders die extra ondersteuning
nodig hebben om hun (huur)zaken op de rit te krijgen.
 Woonpartners werkt actief mee aan het terugdringen van het aantal inbraken in de gemeente
Gouda, onder andere door het aanbrengen van PKVW en het faciliteren van buurtapp’s
waardoor bewoners elkaar kunnen waarschuwen voor onveilige situaties.
 Samen met Mozaïek Wonen, de gemeente en het ODMH heeft Woonpartners 6 huurders
opgeleid tot energiecoach. Zij kunnen nu huurders van advies over energiebesparing
voorzien.
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Wonen, zorg en welzijn in Waddinxveen
Hoogtepunten uit de wijkaanpak
Anne Frank zalencentrum en Woongebouw
Dit zalencentrum vervult nadrukkelijk een rol als het kloppend hart voor de ouderenactiviteiten in
een belangrijk deel van Waddinxveen. Samen met actieve vrijwilligers en Palet Welzijn zorgt
Woonpartners voor een groeiend activiteitenaanbod voor de senioren in Waddinxveen.
Daarnaast worden in het woongebouw 2 short-stay-woningen gerealiseerd voor mensen die
tijdelijk een gelijkvloerse woning met uitgebreide sanitairvoorzieningen nodig hebben, bijvoorbeeld
na ziekenhuisopname.
Woonwagenlocaties
In 2016 is met de gemeente Waddinxveen overeenstemming bereikt over de herstructurering van
de woonwagenlocaties. De gemeente zal in de toekomst het beheer van het openbaar gebied op
zich nemen. De Pater Jornaweg wordt een doorgaande weg en Woonpartners zal investeren in
huurwoonwagenwoningen.
Maatschappelijke taken/ketensamenwerking
Woonpartners neemt in Waddinxveen deel aan de volgende projecten en overleggen:
 Woonpartners heeft goed contact met het Sociaal Team in Waddinxveen.
 Woonpartners is medefinancier en aandrager van cases voor buurtbemiddeling, zodat
vrijwilligers met professionele ondersteuning hulp kunnen bieden aan huurders die overlast
van buren ervaren.
 Integraal veiligheidsbeleid van gemeente. Woonpartners is partner hierin en heeft een actief
programma om in woningen het Politiekeurmerk Veilig Wonen aan te brengen.
 Woonpartners is deelnemer bij Wijkplatforms.
 Woonpartners heeft actief bijgedragen aan de visie Waddinxveen 2030 op initiatief van de
gemeente.
 Overleg met Ouderenadviesraad over ontwikkelingen in ouderenwelzijn en zorg.
Wonen, zorg en welzijn in Zuidplas
Hoogtepunten uit de wijkaanpak
De Rank
In de kern Moordrecht realiseert Woonpartners een woonvoorziening voor begeleid wonen voor
jong gehandicapten, De Rank. Dit jaar zijn de contractbesprekingen afgerond en in 2017 wordt
gestart met de bouw van De Rank.
Zichtbaar en bereikbaar
Voor het overgrote deel is het goed wonen in het woningbezit in Zuidplas. Hierdoor kan
Woonpartners selectief omgaan met hun inzet op leefbaarheid. Toch is het belangrijk dat
Woonpartners wel zichtbaar is in het maatschappelijk veld in Zuidplas. Daarom wordt actief
geparticipeerd in initiatieven als buurtpreventie of zorginitiatieven.
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7.

Financiën

7.1

Kerncijfers

FACTSHEET WOONPARTNERS MIDDEN HOLLAND

Resultaten per activiteit (in € mln)

CIJFERS

2016

€ 53,0
€ 20,5

Exploitatie

=
€ -9,7

€ 0,8

Verkoop

€ 47,0

€ -6,0

€

%

Markt

Rente

Waardeverandering

Ontvangsten en uitgaven (in € mln)

€ 0,4

Overige

Financiële ratio's
NORM

39%

>20%

4
12
3

Solvabiliteitsratio

Eigen vermogen

62%
2,9%

1,7%

ICR

DSCR

Kasstromen

Lening
€ 17

<75%

Loan to value

Vreemd vermogen

>1,4
>1,0

27%
Onderpand

Rendement

Marktwaarde bezit (in €mln)

€ 788
€ 714
7.539

7.746

Eenheden

Eenheden

2015

2016
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2,7%

5,5%

Direct

Indirect

Eigen vermogen (in €
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

<70%

Dekkingsratio

mln)

Maatschappelijk
vermogen

433

355

355

Bedrijfswaarde

Marktwaarde
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7.2

Resultaat

Het netto resultaat van Woonpartners komt in 2016 uit op € 53,0 miljoen. Ten opzichte van 2015
is dit een verbetering van € 26,7 miljoen. Het hogere resultaat is voor een belangrijk deel het
gevolg van de waarde toename van ons bezit. Het afgelopen jaar is de waarde van ons bezit met
6,4% toegenomen. Deze toename ligt in lijn met de landelijke stijging van de verkoopprijzen in
Nederland.
Hieronder een overzicht van de resultaten per activiteit.
Exploitatie resultaat
Het netto exploitatieresultaat is de uitkomst van het huren en beheren van ons
vastgoed. Het netto exploitatie resultaat komt uit op € 20,5 miljoen. Doordat een
aantal nieuwbouw woningen later is opgeleverd en de huurstijging per 1 juli 0,4%
lager uitviel, komen de huuropbrengsten € 0,2 miljoen lager uit dan begroot.
Het resultaat is ten opzichte van 2015 toegenomen met € 1,6 miljoen. Naast een efficiëntere
bedrijfsvoering is de toename een gevolg van de huurverhoging en de opgeleverde nieuwbouw.
Op 1 juli 2016 heeft de zittende huurder een huurverhoging gekregen van gemiddeld 0,6%. Deze
huurverhoging is net zoals voorgaande jaren lager dan het landelijke gemiddelde (2016: 1,4%).
Gedurende het jaar zijn 27 sociale en 142 markthuur nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hiervan
waren 115 woningen in Gouda, 38 woningen in Zuidplas en 16 woningen in Alphen aan den Rijn.
Daarnaast tellen 97 nieuwbouwwoningen, die gedurende 2015 zijn opgeleverd, in 2016 voor een
volledig jaar mee in de huren.
Verkoop resultaat
Ter financiering van onze investeringen verkopen we jaarlijks een beperkt deel van
ons bezit. Het afgelopen jaar trok de verkoopmarkt aan. Dit was ook duidelijk te
merken in onze verkopen die de eerste maanden beter liepen dan verwacht.
e
Gedurende het jaar hebben we besloten om de verkopen in de 2 helft van 2016 te
beperken. Uiteindelijk hebben we 36 woningen bestaand bezit verkocht (2015: 27).
Dit leverde een verkoopresultaat op van € 0,8 miljoen. Ten opzichte van de begroting 16
woningen meer, met een extra verkoopresultaat van € 0,2 miljoen.
Investeringsresultaat (overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille)
Onder deze post verantwoorden wij onrendabele investeringen nieuw- en bestaande bouw.
Investeringen die maatschappelijk rendabel, maar financieel onrendabel zijn.
Het totale investeringsresultaat komt uit op een verlies van € 9,7 miljoen. Dit is
€ 5,6 miljoen beter dan begroot. Voor een belangrijk deel komt dit doordat de
ingerekende waardeontwikkeling in de begroting te conservatief was. Daarnaast
worden een aantal investeringsbesluiten, en daarmee ook het mogelijke onrendabel
deel, in 2017 genomen.
Onrendabele investeringen bestaande bouw
In de bestaande bouw zijn in 2016 onrendabele investeringen gedaan in het kader van de
energetische maatregelen verspreid over het gehele bezit. Daarnaast is een voorziening getroffen
voor de transformatie van bedrijfsruimten naar woningen in het project Peperstraat in Gouda en is
een aanvullende voorziening getroffen wegens een bijgestelde projectprognose voor het project
Zuidrandflat in Gouda.
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Onrendabele investeringen nieuwbouw
In 2016 zijn investeringsbesluiten genomen voor de projecten Land van Steyn in Gouda (12
woningen), Park Triangel in Waddinxveen (21 woningen) en De Rank, De Brinkhorst en De Jonge
Veenen in Zuidplas (71 woningen). Daarnaast is er een voorziening getroffen voor de
afwaardering wegens toekomstige sloop ten behoeve van het project Van Heuven
Goedhartsingel, Nansenstraat e.o. in Gouda.
Marktresultaat (waardeveranderingen vastgoed in exploitatie)
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed in exploitatie geeft de
waardeontwikkeling van het bezit in 2016 weer. In 2016 komt de nietgerealiseerde waardeverandering uit op € 47,0 miljoen positief.

€

De waarde toename van het bestaande bezit komt in 2016 uit op 6,4%. Dit is voor
een belangrijk deel het gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt. Het afgelopen jaar zijn de
verkoopprijzen van woningen in Nederland met gemiddeld 6,2% gestegen (bron: Calcasa).
Rente resultaat (Financiële baten en lasten)
Het rente resultaat komt uit op € 6,0 miljoen negatief. Een deel van onze
investeringen financieren wij met leningen. Doordat wij een aantal leningen
goedkoper konden herfinancieren en dankzij ons grote investeringsvolume, waardoor
meer rente aan projecten is toegerekend, is het resultaat € 0,3 miljoen beter dan in
2015.

%

Dankzij de lage rentestand is de gemiddelde rentelast in 2016 afgenomen. De gemiddelde
rentelast in 2016 is 3,1%. Dit is een daling ten opzichte van 2015 toen de gemiddelde rentelast
3,4% was.
Overige resultaat
Het overige resultaat bestaat uit belastingen: (€ 1,8 miljoen) en overige activiteiten
(€ -1,4 miljoen), zoals leefbaarheid en niet toerekenbare organisatiekosten. Ten
opzichte van vorig jaar is het resultaat € 6,6 miljoen hoger.
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7.3

Ontvangsten en Uitgaven

Ontvangsten
De totale ontvangsten, exclusief leningen, waren afgelopen jaar € 54,5 miljoen. Hiervan zijn de
huren met € 44,9 miljoen onze belangrijkste inkomstenbron. Daarnaast hebben wij afgelopen jaar
€ 6,2 miljoen voor onze verkopen, € 2,6 miljoen aan vergoedingen en € 0,8 miljoen voor onze
overige diensten ontvangen.
Uitgaven
De totale uitgaven afgelopen jaar waren € 71,8 miljoen. De uitgaven bestaan uit:
 Investeringen € 36,4 miljoen. Hiervan betreft 81% nieuwbouw. De overige 19% bestaat
voornamelijk uit investeringen in bestaande bouw, energetische maatregelen en aankoop
bezit.
 Operationele lasten € 35,4 miljoen. Per verhuureenheid is dit € 4.627,-. Hieronder een
overzicht hoe de operationele lasten zijn opgebouwd.

Personeel

Onderhoud

Heffingen

Rente

Overige

%
2016 € 789

€ 1.093

€ 1.014

€ 884

€ 847

€ 4.627

€ 846

€ 1.450

€ 969

€ 890

€ 825

€ 4.981

2015

Ten opzichte van 2015 zijn we in staat geweest om meer met minder mensen te doen. De
personeelslasten per verhuureenheid dalen met bijna 7% tot € 789,-.
Ook aan het onderhoud is in 2016 minder uitgegeven dan in 2015. Dit is voor een belangrijk deel
het gevolg van efficiëntere inkoop.
De heffingen bestaan uit de verhuurderheffing: (€ 583,-), gemeentelijke belastingen (€ 426,-), en
heffing van de Autoriteit woningcorporaties (€ 5,-), De heffing is met bijna 5% toegenomen tot
€ 1.014,- per verhuureenheid. De heffingen beperken onze investeringsmogelijkheden.
Doordat het aantal verhuureenheden is toegenomen en de rente historisch laag staat, zijn,
ondanks een toenemende leningenportefeuille, de rente uitgaven licht gedaald van € 890,- per
verhuureenheid naar € 884,- per verhuureenheid.
De overige uitgaven per verhuureenheid zijn toegenomen met 2,6% tot € 847,-. Dit is
voornamelijk een gevolg van de inhaalslag die gemaakt met het aanvragen van energielabels,
hogere stookkosten en meer advieskosten als gevolg van het opstellen van het
meerjarenbeleidsplan en de invoering van de Woningwet.
Financiering
Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven is € 17,3 miljoen. Om dit verschil te dekken heeft
Woonpartners een aantal leningen aangetrokken. Hierdoor neemt de gemiddelde lening per
verhuureenheid toe van € 27.100,- naar € 28.600,-. Dit ligt onder de sector mediaan van
€ 31.200,- (ultimo 2015, bron: WSW).
Jaarverslag 2016 Woonpartners Midden-Holland
Doc. nr. 1705008 / #

71

De totale leningenportefeuille komt uit op € 222 miljoen. Hieronder de verdeling van de
leningenportefeuille naar type en looptijd.

Ten opzichte van de totale leningenportefeuille blijft het percentage van het relatieve renterisico
onder de 15%, in de sector een gebruikelijk maximum (in enig jaar mag niet meer dan 15% van
de totale leningenportefeuille onderhevig zijn aan een renteaanpassing).
Woonpartners financiert geen buitenlandse activiteiten en heeft geen derivaten.
Woonpartners is met haar huisbankier een rekening-courantfaciliteit overeengekomen. Tot en met
31 december 2016 was de rekening-courantfaciliteit € 10 miljoen. Ten opzichte van de sector is
dit relatief hoog. Aangezien wij afgelopen jaren deze faciliteit slechts beperkt gebruikten, is vanaf
2017 de rekening-courantfaciliteit teruggebracht naar € 3,8 miljoen.
Borgingsplafond
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw bepaalt voor elke corporatie minimaal één keer per jaar
het borgingsplafond. Het borgingsplafond is het maximale bedrag dat een corporatie onder WSWborging mag lenen. Voor de jaren 2016 tot en met 2018 heeft het WSW het volgende
borgingsplafond afgegeven:
2016
2017
2018

€ 221 miljoen
€ 240 miljoen
€ 256 miljoen

Ultimo 2016 is € 214 miljoen aan leningen WSW geborgd. Het verschil met het borgingsplafond
2016 komt doordat bij een aantal projecten de uitgaven later komen dan verwacht.
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7.4

Financiële kengetallen

De volgende kengetallen geven een goede indicatie in hoeverre Woonpartners financieel gezond
is:

NORM

39%
Eigen vermogen

4
1
3
2

Solvabiliteitsratio

62%
Vreemd vermogen

Kasstromen

<75%

Loan to value

2,9%

1,7%

ICR

DSCR

27%
Onderpand

Rendement

>20%

Dekkingsratio

2,7%

5,5%

Direct

Indirect

>1,4
>1,0
<70%

Alle ratio’s voldoen aan de norm van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de organisatie gefinancierd is met eigen vermogen. Een
hoog eigen vermogen is een buffer voor zowel operationele als marktrisico’s.
De solvabiliteit voldoet aan de norm.
Loan to Value
De loan to value geeft aan in welke mate het bezit is gefinancierd met leningen. Aw beoordeelt
loan to value op basis van bedrijfswaarde. De loan to value op basis van bedrijfswaarde mag niet
boven de 75% uitkomen.
De loan to value voldoet aan de norm.
Interest Coverage Ratio
De interest coverage ratio (ICR) geeft aan in welke mate de organisatie kan voldoen aan haar
renteverplichtingen. De ICR over 2016 komt uit op 2,9%.
Voor de prognoseperiode (2017 t/m 2021) wordt een weging toegepast. De gewogen ICR komt uit
op 3,0 en voldoet aan de norm (>=1,4).
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Debt Service Coverage Ratio
De debt service coverage ratio (DSCR) geeft aan of voldoende operationele kasstroom wordt
gegenereerd voor aflossingen en de renteverplichtingen. De DSCR over 2016 komt uit op 1,7.
Voor de prognoseperiode (2017 t/m 2021) wordt een weging toegepast. De gewogen DSCR komt
uit op 1,4 en voldoet aan de norm (>= 1,0).
Dekkingsratio (marktwaarde)
De dekkingsratio geeft de verhouding van de schuld en de waarde van het onderpand weer. De
waarde van het onderpand is bepaald door middel van de gecumuleerde WOZ-waardes van het
onderliggend bezit. De dekkingsratio mag niet boven de 70% uitkomen.
De dekkingsratio is 27% en voldoet aan de norm.
Direct Rendement
Het directe rendement geeft inzicht in de operationele verdiencapaciteit van het vastgoed. Het
rendement is o.a. nodig voor financiering, vervanging en uitbreiding van het vastgoed. De
afgelopen jaren lag het directe rendement circa 0,5% lager dan bij collega corporaties die
samenwerken in de MSCI index. Op basis van de definitie van Aw komt het directe rendement
over 2016 uit op 2,7%. Dit is een verbetering ten opzichte van 2015 (2,4%).
Indirect Rendement
Het indirecte rendement geeft inzicht in de waardeontwikkeling van het vastgoed. Over 2016 komt
het indirecte rendement uit op 5,5%.Ten opzichte van 2015 (1,6%) is dit een stijging. De stijging
wordt voor een belangrijk deel verklaard door stijgende WOZ-waarderingen als gevolg van de
toenemende vraag op de woningmarkt.
7.5

Marktwaarde bezit

Ultimo 2016 is de totale waarde van onze vastgoedbeleggingen € 803 miljoen. De
vastgoedbeleggingen bestaan uit:
 Sociaal vastgoed in exploitatie, € 736,4 miljoen.
 Commercieel vastgoed in exploitatie, € 51,6 miljoen.
 Woningen verkocht onder voorwaarden, € 2,6 miljoen.
 Vastgoed in ontwikkeling, € 12,2 miljoen
Vastgoed in exploitatie
Ultimo 2016 exploiteert Woonpartners 7.746 gewogen
verhuureenheden met een totale marktwaarde van € 788
miljoen. De waarde van het vastgoed in exploitatie is
afgelopen jaar met € 74 miljoen gestegen.
Naast de positieve waardeontwikkeling van het bestaande
bezit is de toename voor een belangrijk deel te danken aan
de oplevering van nieuwbouw en de aankoop van bezit.
Vastgoed in exploitatie (in € mln)
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7.6

Maatschappelijke bijdrage

Eigen vermogen
Woonpartners waardeert haar bezit tegen marktwaarde. Dit is de waarde die commerciële partijen
over zouden hebben voor ons bezit. Een commerciële vastgoedonderneming is uit op het
maximaliseren van de waarde van het bezit. Huren worden gemaximaliseerd en een
leeggekomen woning wordt meestal verkocht. Ultimo 2016 komt het eigen vermogen op basis van
marktwaarde uit op € 591 miljoen. De marktwaarde ligt hoger dan de bedrijfswaarde.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

Maatschappelijk
vermogen

433

355

355

Bedrijfswaarde

Marktwaarde

In de bedrijfswaarde wordt het beleid van
Woonpartners ingerekend. Woonpartners voert
een gematigd huurbeleid en gaat uit van,
meestal
financieel
minder
gunstig,
doorexploiteren. Het verschil tussen de
marktwaarde en de bedrijfswaarde zien we als
het maatschappelijk vermogen. Ultimo 2016
bedraagt het maatschappelijk vermogen € 433
miljoen.

Maatschappelijke prestatie
Als we onze maatschappelijke prestaties van afgelopen jaar uitdrukken in geld krijgen we een
beeld welke financiële bijdrage Woonpartners levert in het kader van haar maatschappelijke
functie. Dit zijn financiële prestaties die commerciële vastgoedondernemingen niet leveren.
Woonpartners bepaalt de maatschappelijke prestatie uitgedrukt in geld door de som te nemen
van:
1. Het verschil tussen de mogelijke markthuur en werkelijke huur.
2. Onrendabele investeringen.
3. Investeringen in leefbaarheid.
Bij Woonpartners liggen de werkelijke huren meestal lager dan de markthuren. Om voldoende
betaalbare huurwoningen voor onze primaire doelgroep te houden, beperken wij onze huren
bewust. Een commerciële verhuurder streeft naar maximale huuropbrengsten en zou voor onze
totale woningenportefeuille een markthuur van € 56,9 miljoen per jaar vragen. Onze werkelijke
huuropbrengsten voor derving komen in 2016 uit op € 43,4 miljoen. Het verschil is de
maatschappelijke bijdrage in huren. Voor 2016 is dit een bedrag van € 13,5 miljoen. In
bovenstaande cijfers is nog geen rekening gehouden met de commerciële huren die gevraagd
hadden kunnen worden voor maatschappelijk onroerend goed.
Woonpartners investeert in sociale huisvesting, waarbij de toename marktwaarde in verhuurde
staat vaak lager is dan de investering. Hierdoor ontstaan financieel onrendabele investeringen. In
2016 bedragen de onrendabele investeringen sociale huisvesting € 9,7 miljoen.
In 2016 heeft Woonpartners aan leefbaarheid, inclusief toegerekende organisatiekosten € 0,6
miljoen uitgegeven. Dit is € 78,- per gewogen verhuureenheid.
De maatschappelijke bijdrage in huren, onrendabele investeringen en investeringen in
leefbaarheid komen in 2016 uit op € 23,8 miljoen. Dit is de maatschappelijke prestatie van
Woonpartners afgelopen jaar, uitgedrukt in geld.
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7.7

Toekomstige ontwikkelingen

Scheiding DAEB en niet-DAEB activiteiten
Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaken. Dit zijn de in de Woningwet
omschreven Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Tot DAEB activiteiten behoren
het beheren en bouwen van sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en
specifieke diensten voor de leefbaarheid. Het ontwikkelen van huurwoningen in de vrije sector,
koopwoningen en commercieel vastgoed behoort daar niet toe. Het is in eerste instantie aan
marktpartijen om die taak op te pakken. Desondanks kunnen zich situaties voordoen waarbij
woningcorporaties niet-DAEB activiteiten blijven ontplooien. Bijvoorbeeld het verhuren van vrije
sector huurwoningen waarvoor onvoldoende aanbod door marktpartijen is gecreëerd.
De activiteiten van woningcorporaties moeten worden gescheiden in DAEB en niet-DAEB taken.
In december 2016 heeft Woonpartners haar concept scheidingsvoorstel ingediend bij Aw. Hierbij
wordt uitgegaan van twee gezonde administratief gescheiden DAEB en niet-DAEB onderdelen.
Het komend jaar zal de administratieve scheiding geïmplementeerd worden in de organisatie.
Bedreigingen en kansen
Woonpartners is een financieel gezonde organisatie. Wij verwachten al onze plannen uit het
meerjarenbeleidsplan 2017-2021 te realiseren. In hoeverre onze financiële mogelijkheden in de
toekomst vergroot of verkleind worden is mede afhankelijke of bepaalde kansen en/of
bedreigingen realiteit worden.
Hieronder een overzicht van de grootste bedreigingen die effect kunnen hebben op onze
financiële mogelijkheden:
Lange termijn inflatie
Woonpartners gaat voor haar meerjarenbegroting uit van de lange termijn inflatieverwachting van
de Europees Centrale Bank (ECB). Deze bedraagt gemiddeld 2% op jaarbasis. In werkelijkheid is
de laatste tijd de inflatie lager. Woonpartners volgt de korte termijn verwachtingen van de ECB.
Omdat de huuropbrengst onze belangrijkste inkomstenbron is en de huurstijging op grond van
Rijksbeleid inflatievolgend is, heeft een lagere inflatie direct gevolgen voor onze inkomsten.
Rentestijging
De huidige rente staat historisch laag. Hierdoor kan Woonpartners tegen een gunstig rentetarief
leningen aantrekken. Bij een stijgende rente zal de vrije kasstroom om te investeren kleiner
worden. Door goed financieel beheer (treasurymanagement) en het afsluiten van contracten voor
de langere termijn met verschillende aflooptijden wordt dit risico waar mogelijk beperkt.
De renteverwachting is gebaseerd op de rente van een 10 jaar staatslening plus een opslag van
0,75% Daarnaast wordt een ingroei verondersteld naar een lange termijn rente van 5,0%. De
ingerekende rentes komen overeen met de parameters van Autoriteit woningcorporaties.
Overheidsheffingen
De afgelopen jaren heeft Woonpartners de beïnvloedbare bedrijfslasten weten te verlagen. Ook
de komende jaren blijft Woonpartners inzetten op efficiencyverbetering. Tegelijkertijd wordt de
sector geconfronteerd met een toename van de overheidsheffingen (verhuurdersheffing, WOZbelasting, BTW, vennootschapsbelasting, leges). Inmiddels gaat 25% van onze huurinkomsten in
een of andere vorm naar de overheid. De belastingen zijn bovendien gekoppeld aan de
waardeontwikkeling van het vastgoed. In onze prognoses is ervan uitgegaan dat de
overheidsheffingen de komende jaren vermoedelijk niet minder worden.
De extra uitgaven aan de overheid remmen de mogelijkheden om te investeren in nieuwbouw en
woningverbetering, waaronder duurzaamheid.
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Hieronder een overzicht van de grootste financiële kansen van Woonpartners:
Vennootschapsbelasting
Sinds 2008 zijn woningcorporaties vennootschapsbelasting-plichtig. Nu corporaties een scheiding
moeten aanbrengen tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten is de grondslag om
vennootschapsbelasting te heffen in de DAEB tak komen te vervallen. Indien de overheid besluit
om de vennootschapsbelasting voor de DAEB-tak af te schaffen, levert dit de komende 10 jaren
€ 45 miljoen minder uitgaven voor Woonpartners op.
Verhuurderheffing
Woningcorporaties betalen verhuurderheffing aan de overheid. Woonpartners betaalt in 2017 € 5
miljoen verhuurderheffing, dit loopt op tot ruim € 6 miljoen per jaar. Per saldo betekent dat circa
1,5 maandhuur als verhuurderheffing naar de overheid gaat. Indien de overheid tot verlagen van
de verhuurderheffing over gaat, levert dit investeringsruimte voor Woonpartners op. Indien de
jaarlijkse verhuurderheffing € 1 miljoen lager uitkomt levert dit een investeringsruimte op van circa
€ 20 miljoen.
Scenario’s & investeringsruimte
In de komende 5 jaren leveren we circa 600 nieuwbouwwoningen op. Onze huurstijging blijft
beperkt. Hiermee dragen we maximaal bij aan de beschikbaarheid van woningen en
betaalbaarheid voor de huurder. Afgelopen zomer heeft de minister gemeenten een overzicht
gestuurd van de Indicatieve Bestedingsruimte van de afzonderlijke woningcorporaties. Deze
rapportage bevestigt het beeld dat Woonpartners in de periode 2017-2021 maximaal bijdraagt
aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen.
Voor de periode na 2021 zijn nog geen nieuwbouwprojecten ingerekend. Voor een belangrijk deel
het gevolg van onzekerheden met betrekking tot het overheidsbeleid en ontwikkelingen op de
kapitaalmarkt. Voor onze analyses zijn verschillende scenario’s doorgerekend. Hieronder de
resultaten van de drie belangrijkste varianten:
1. Pessimistisch scenario  Hierbij is uitgegaan van een structurele lagere inflatie, die niet
boven de 1,0% uitkomt. Dit heeft een klein positief effect op onze lasten en een groot negatief
effect op onze huurinkomsten. Per saldo zou dit betekenen dat wij ons beleid moeten
aanpassen om binnen de ratio’s van de Aw te blijven en onze investeringsopgave te blijven
uitvoeren.
2. Verwacht scenario  Hierbij zijn alle actuele verwachtingen met betrekking tot inflatie,
verhuurderheffing, renteontwikkeling etc. ingerekend. Om te blijven voldoen aan de ratio’s
van Aw is het mogelijk om tussen 2021 en 2026 in totaal nog 200 extra nieuwbouwwoningen
aan onze voorraad toe te voegen.
3. Optimistisch scenario  Hierbij is uitgegaan dat de overheid de vennootschapsbelasting op
de DAEB activiteiten afschaft. Hiermee ontstaan extra investeringsmogelijkheden voor ruim
400 nieuwbouwwoningen. Samen met de eerder genoemde 200 woningen biedt dit de
mogelijkheid om tussen 2021 en 2026 in totaal 600 nieuwbouwwoningen toe te voegen aan
onze voorraad.
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7.8

Balans

VERKORTE BALANS PER 31 DECEMBER
Bedragen x € 1.000,-

2016

2015

Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Financiële vaste activa

5.485
802.883
26.473

5.797
724.334
24.636

Totaal vaste activa

834.840

754.767

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

422
1.093
4.211

1.126
1.610
4.380

Totaal vlottende activa

5.726

7.115

840.566

761.882

590.780

537.719

13.201

9.012

Langlopende schulden

215.613

206.069

Kortlopende schulden

20.972

9.082

840.566

761.882

Activa
Vaste activa

Vlottende activa

Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen

Totaal passiva
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7.9

Winst- en verliesrekening

WINST- EN VERLIESREKENING
Bedragen x € 1.000,-

Exploitatie
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten

Werkelijk Begroting
2016
2016

Werkelijk
2015

45.065
2.684
- 2.510
- 8.455
- 11.636
- 4.638

45.205
2.799
- 2.695
- 8.722
- 11.676
- 4.666

43.203
2.602
- 2.412
- 7.907
- 12.259
- 4.328

20.509

20.244

18.898

-

-

288

4.457
- 47
- 3.643

2.658
- 52
- 2.033

3.388
- 40
- 2.470

767

573

878

Waardeveranderingen vastgoed
Overige waardeveranderingen (investeringsresultaat)
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (marktresultaat)

- 9.742
47.029

- 15.382
14.350

- 724
19.361

Waardeveranderingen vastgoed

37.287

- 1.032

18.636

229
- 583
- 358
- 596

247
- 630
- 381
- 677

256
- 598
- 403
- 597

Resultaat overige activiteiten, inclusief leefbaarheid

- 1.308

- 1.441

- 1.342

Bedrijfsresultaat

57.256

18.345

37.358

Financiële baten lasten
Belastingen
Resultaat van deelnemingen

- 6.031
1.835

- 5.902
- 5.622

- 6.346
- 4.694

Resultaat na belastingen

53.060

6.822

26.318

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Resultaat verkoop vastgoed in ontwikkeling

Verkoop vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Overige activiteiten, inclusief leefbaarheid
Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Leefbaarheid
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Bijlage 1: Samenstelling bezit
Woningvoorraad en overig vastgoed
Woonpartners Midden-Holland heeft per 31 december 2016 in totaal 7.436 woongelegenheden en
1051 overige verhuureenheden in eigendom. Dit bezit is verspreid over de gemeenten
Waddinxveen, Zuidplas, Gouda, Alphen aan den Rijn en Rotterdam.
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Samenstelling zelfstandige huurwoningen
Het woningbezit van Woonpartners is ingedeeld in 5 huurklassen:.
Huurklasse 1 : goedkope huurwoningen
Huurklasse 2+3 : betaalbare huurwoningen
Huurklasse 4 : duur tot en met huurtoeslaggrens
Huurklasse 5 : duur boven huurtoeslaggrens
In onderstaande tabel is een verdeling per jaareinde van de zelfstandige woningen naar
huurklasse.
Huurklasse (HK)

Totaal

Aantal
Gehele bezit
Woningen te koop
Nominatie sloop
HK1 <= € 409,92
HK2 € 409,92 - € 586,68
HK3 € 586,68 - € 628,76
HK4 € 628,76 - € 710,68
HK5 > € 710,68
Totaal zelfstandige woningen
Verhouding typen woningen
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8
62
1.271
4.367
805
571
286
7.370

%
0,11%
0,84%
17,25%
59,25%
10,92%
7,75%
3,88%
100,00%

Eengezinswoningen

Etagewoningen Etageen Hoogbouw woningen
met lift

Aantal

Aantal

3
8
273
1.488
589
327
211
2.899
39,34%

Aantal
4

1
54
790
741
9
7
1
1.603
21,75%

208
2.138
207
237
74
2.868
38,91%
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Samenstelling zelfstandige huurwoningen per gemeente
Huurklasse (HK)
Totaal

Aantal
Gouda
Woningen te koop
Nominatie sloop
HK1 <= € 409,92
HK2 € 409,92 - € 586,68
HK3 € 586,68 - € 628,76
HK4 € 628,76 - € 710,68
HK5 > € 710,68
Totaal Gouda
Verhouding typen woningen
Waddinxveen
Woningen te koop
Nominatie sloop
HK1 <= € 409,92
HK2 € 409,92 - € 586,68
HK3 € 586,68 - € 628,76
HK4 € 628,76 - € 710,68
HK5 > € 710,68
Totaal Waddinxveen
Verhouding typen woningen
Zuidplas (incl Rotterdam)
Woningen te koop
Nominatie sloop
HK1 <= € 409,92
HK2 € 409,92 - € 586,68
HK3 € 586,68 - € 628,76
HK4 € 628,76 - € 710,68
HK5 > € 710,68
Totaal Zuidplas (incl Rotterdam)
Verhouding typen woningen
Alphen aan den Rijn
Woningen te koop
Nominatie sloop
HK1 <= € 409,92
HK2 € 409,92 - € 586,68
HK3 € 586,68 - € 628,76
HK4 € 628,76 - € 710,68
HK5 > € 710,68
Totaal Alphen aan den Rijn
Verhouding typen woningen
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%

3
62
500
1.707
279
101
124
2.776

0,11%
2,23%
18,01%
61,49%
10,05%
3,64%
4%
100,00%

5
606
2.043
358
295
107
3.414

0,15%
0,00%
17,75%
59,84%
10,49%
8,64%
3%
100,00%

165
613
163
123
54
1.118

0,00%
0,00%
14,76%
54,83%
14,58%
11,00%
5%
100,00%

4
5
52
1
62

0,00%
0,00%
0,00%
6,45%
8,06%
83,87%
2%
100,00%

Eengezins- Etagewoningen
woningen
en Hoogbouw
met lift
Aantal

Aantal

3
8
92
361
107
35
77
683
24,60%

131
604
319
166
83
1.303
38,17%

50
523
163
110
51
897
80,23%

16
16
25,81%

Etagewoningen
Aantal

50
814
163
59
46
1.132
40,78%

54
358
532
9
7
1
961
34,62%

4

1

158
1.283
39
129
24
1.637
47,95%

317
156

474
13,88%

115
53

37
13
3
53
4,74%

168
15,03%

4
5
36
1
46
74,19%

0,00%
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Bijlage 2: Woningbeheer per gemeente
Verhuringen en mutaties
Huurprijs 2016

Leeftijd Inkomensklassen

<= 409,92

> € 409,92
<= €
586,68

> € 586,68
<= €
628,76

> € 628,76
<= €
710,68

> € 710,68

totaal

Aantallen eenpersoonshuishoudens
< 65

<= € 22.100

62

106

4

1

173

< 65

> € 22.100

2

10

68

9

89

>=65

<= € 22.100

1

31

14

>=65

> € 22.100

11

8

1

20

94

11

328

Totaal

65

158

0

46

Aantallen tweepersoonshuishoudens
< 65

<= € 30.000

38

2

< 65

> € 30.000

3

41

>=65

<= € 30.050

18

5

>=65

> € 30.050

5

6

3

14

0

54

54

176

55

29

4

Totaal

4

64

44
51

95
23

Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens
< 65

<= € 30.000

< 65

> € 30.000

>=65

<= € 30.050

>=65

> € 30.050

84

36
1

2

27

63
3

1

Totaal
Totaal-generaal

1

0

0

56

68

27

151

69

222

56

216

92

655

Ontwikkelingen per markt
Mutatiegraad op basis van verhuringen
excl. Nieuw bouw

Aanbiedingsgraad

Populariteit (aantal reacties op
advertentie)

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Gouda

7,0%

8,1%

7,4%

44,5

62,3

58,8

3,7

3,2

5,0

Waddinxveen

6,6%

7,2%

6,0%

56,6

65,8

58,9

4,8

3,8

4,4

Zuidplas

4,7%

5,6%

5,2%

41,1

56,0

27,9

5,1

4,8

3,4

Alphen a/d Rijn

3,7%

14,0

14,0

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Gouda
Statushouders
Zorgdak contracten
Gehandicapten
Totaal
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Waddinxveen
29
11
1
41

54
8
1
63

Zuidplas
6
1
0
7

Alphen

Totaal
0
0
0
0

89
20
2
111
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Afhandeling urgentieaanvragen
totaal
totaal
2016
2015
Aanvragen
43
27
n.v.t.
0
70
75
Afwijzingen
7
6
n.v.t.
0
13
18
Toekenningen
27
19
7
0
53
56
Gehuisvest
24
13
4
0
41
28
(*) Hier verzorgt de gemeente de afhandeling van de urgentieverzoeken
2016

Gouda W'veen Zuidplas(*) Alphen

Afgifte huisvestingsvergunningen
Gouda Waddinxveen Zuidplas
2016
278
224
76
2015
259
290
63
2014
240
227
51
2013
231
238
51

Alphen
17
1
0
0

Totaal
595
613
518
520

Getallen M&OV

Totaal aantal m²
Verhuurd
Niet verhuurd
Leegstand in %

Gouda
12.591
12.064
527
4%

Waddinxveen Zuidplas
6.475
126
6.466
126
9
0
0%
0%
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Alphen a/d
Rijn
0
0
0
0%

Totaal
19.192
18.656
536
3%
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Bijlage 3: Verbindingen
Algemene gegevens:
Naam van de verbinding
Rechtsvorm
Kamer van Koophandel
Vestigingsplaats
Statutaire doelstelling

Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar
Personeel
Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden?

Woonpartners Midden-Holland Holding B.V.
B.V.
24437020
Waddinxveen
Het verkrijgen, vervreemden en exploiteren van
onroerende zaken en andere
vermogenswaarden, het uitvoeren van
projectontwikkeling, alsmede het verlenen van
adviezen en diensten op het gebied van
projectontwikkeling
Geen werkzaamheden uitgevoerd
0
Nee

Financiële gegevens 2016:
Vennootschap
Eigen vermogen
Jaaromzet
Belang in %
Intrinsieke waarde
Eventuele overige participanten in vennootschap
Stichting / Vereniging
Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap

Productie en ontwikkeling van de voorraad
woongelegenheden in de verbinding

Besloten Vennootschap
€ 16.057,0
100%
€ 16.057,N.v.t.
-100% dochter van Woonpartners MiddenHolland
N.v.t.

Geldstromen:
Van TI naar verbinding

N.v.t.

Doorberekende kosten aan de verbinding

N.v.t.

Waarde verstrekte lening(en)

N.v.t.

Rentepercentage

N.v.t.

Zekerheden

N.v.t.
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Aflossingstermijn

N.v.t.

Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen door de TI

N.v.t.

Inzet van personeel van de TI

N.v.t.

Van verbinding naar TI

N.v.t.

Ontvangen winstuitkeringen door TI

N.v.t.

Afgegeven zekerheden ten behoeve van de verbinding

N.v.t.

Maximale risico-exposure / aansprakelijkheid

N.v.t.

Risicobeheersing:









N.v.t. Er zijn geen werkzaamheden
ondergebracht in Woonpartners MiddenHolland Holding B.V.

wijze waarop de risicobeheersing plaatsvindt
verkregen zekerheden
juridische structuur
selectie samenwerkingspartners
maximale omvang projectaanspraken
gegarandeerde afzet vooraf
vermogensdoelstelling en dividendbeleid

Jaarverslag 2016 Woonpartners Midden-Holland
Doc. nr. 1705008 / #

86

Algemene gegevens:
Naam van de verbinding

Rechtsvorm
Kamer van Koophandel
Vestigingsplaats
Statutaire doelstelling

Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar
Personeel
Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden?

Woonpartners Midden-Holland
Wooninvestment B.V.
B.V.
24437063
Waddinxveen
Het verkrijgen, vervreemden en exploiteren
van onroerende zaken en andere
vermogenswaarden, het uitvoeren van
projectontwikkeling, alsmede het verlenen
van adviezen en diensten op het gebied van
projectontwikkeling.
Geen werkzaamheden uitgevoerd.
0
Nee

Financiële gegevens 2016:
Eigen vermogen
Jaaromzet
Belang in %
Intrinsieke waarde
Eventuele overige participanten in vennootschap
Stichting / Vereniging
Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap

Productie en ontwikkeling van de voorraad
woongelegenheden in de verbinding

€ 17.029,0
100%
€ 17.029,N.v.t.
-100% dochter van Woonpartners MiddenHolland Holding B.V.
N.v.t.

Geldstromen:
Van TI naar verbinding

N.v.t.

Doorberekende kosten aan de verbinding

N.v.t.

Waarde verstrekte lening(en)

N.v.t.

Rentepercentage

N.v.t.

Zekerheden

N.v.t.

Aflossingstermijn

N.v.t.

Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen door de TI

N.v.t.
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Inzet van personeel van de TI

N.v.t.

Van verbinding naar TI

N.v.t.

Ontvangen winstuitkeringen door TI

N.v.t.

Afgegeven zekerheden ten behoeve van de verbinding

N.v.t.

Maximale risico-exposure / aansprakelijkheid

N.v.t.

Risicobeheersing:









N.v.t. Er zijn geen werkzaamheden
ondergebracht in Woonpartners MiddenHolland Wooninvestment B.V.

wijze waarop de risicobeheersing plaatsvindt
verkregen zekerheden
juridische structuur
selectie samenwerkingspartners
maximale omvang projectaanspraken
gegarandeerde afzet vooraf
vermogensdoelstelling en dividendbeleid
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Algemene gegevens:
Naam van de verbinding
Rechtsvorm
Kamer van Koophandel
Vestigingsplaats
Statutaire doelstelling

Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar
Personeel
Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden?

Stichting Woonomgeving Souburgh
Stichting
24310441
Waddinxveen
Het voor de bewoners/eigenaars van de
appartementen en het zorgcentrum Souburgh
realiseren en in stand houden van een goede
woonomgeving op de zogenaamde
Souburgh-locatie
Tuinonderhoud
0
Nee

Financiële gegevens 2016:
Eigen vermogen
Jaaromzet
Belang in %
Intrinsieke waarde
Eventuele overige participanten in vennootschap

Stichting / Vereniging
Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap

Productie en ontwikkeling van de voorraad
woongelegenheden in de verbinding

€ 8.604,- (per ultimo 2015).
€ 21.841,- (2015)
33,3%
€ 8.604,- (per ultimo 2015)
Stichting Zorgcentra en VvE Woonomgeving
Souburgh
Stichting
Woonpartners Midden-Holland heeft zitting in
het bestuur
N.v.t.

Geldstromen:
Van TI naar verbinding

Bijdrage in de kosten € 7.237,- (1/3)

Doorberekende kosten aan de verbinding

N.v.t.

Waarde verstrekte lening(en)

N.v.t.

Rentepercentage

N.v.t.

Zekerheden

N.v.t.

Aflossingstermijn

N.v.t.

Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen door de TI

N.v.t.
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Inzet van personeel van de TI

N.v.t.

Van verbinding naar TI

N.v.t.

Ontvangen winstuitkeringen door TI

N.v.t.

Afgegeven zekerheden ten behoeve van de verbinding

N.v.t.

Maximale risico-exposure / aansprakelijkheid
Risicobeheersing:








Het beschikbare eigen vermogen
N.v.t.

wijze waarop de risicobeheersing plaatsvindt
verkregen zekerheden
juridische structuur
selectie samenwerkingspartners
maximale omvang projectaanspraken
gegarandeerde afzet vooraf
vermogensdoelstelling en dividendbeleid
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Algemene gegevens:
Naam van de verbinding
Rechtsvorm
Kamer van Koophandel
Vestigingsplaats

WoningNet N.V.
N.V.
30171204
Weesp

Statutaire doelstelling

Woonruimtebemiddeling

Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar

Woonruimtebemiddeling

Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden?

Nee

Financiële gegevens 2016:
Eigen vermogen
Jaaromzet
Belang in %
Intrinsieke waarde
Eventuele overige participanten in vennootschap
Stichting / Vereniging
Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap

Productie en ontwikkeling van de voorraad
woongelegenheden in de verbinding

€ 6.538.000,- (ultimo 2015)
€ 14.768.000,- (2015)
0,02%
€ 6.538.000,Ja
-Woonpartners Midden-Holland is
aandeelhouder
N.v.t.

Geldstromen:
Van TI naar verbinding

N.v.t.

Doorberekende kosten aan de verbinding

N.v.t.

Waarde verstrekte lening(en)

N.v.t.

Rentepercentage

N.v.t.

Zekerheden

N.v.t.

Aflossingstermijn

N.v.t.

Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen door de TI

N.v.t.

Inzet van personeel van de TI

N.v.t.

Van verbinding naar TI

N.v.t.

Ontvangen winstuitkeringen door TI

N.v.t.

Afgegeven zekerheden ten behoeve van de verbinding

N.v.t.
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Maximale risico-exposure / aansprakelijkheid
Risicobeheersing:








wijze waarop de risicobeheersing plaatsvindt
verkregen zekerheden
juridische structuur
selectie samenwerkingspartners
maximale omvang projectaanspraken
gegarandeerde afzet vooraf
vermogensdoelstelling en dividendbeleid
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Bijlage 4: Programma nieuwbouw

P ro ject

Eigen o ntwikkeling/ samenwerking

T o taal
A antal
aantal
wo ningen
wo ningen in
Wo o npartners
plan

T ype wo ningen
(EGW/ M GW)
Wo o npartners

P rijssegment
(huur/ ko o p)

Start
o ntwikkeling

Start bo uw

Oplevering

67 mgw + 135 egw

sociale huur

2010

2014

2029

11egw

sociale huur (M GE)

B ereikte mijlpalen 2016

WADDINXVEEN
Park Triangel

Samenwerking met gemeente en BPD

ca. 2700

gerealiseerd t/m 2015

202

2014

2015

14 egw

koop (M GE)

Parkzoom

Eigen ontwikkeling

ca. 100

25
18

18 egw

sociale huur

2016

2017

2017

aanbesteed

Parksingel

Eigen ontwikkeling

21

21

15 egw + 6 mgw

sociale huur

2016

2017

2018

voorovereenkomst gemeente

Eigen ontwikkeling

8

8

8 egw

sociale huur

2016

2017

2018

voorovereenkomst gemeente

Kerkweg Oost

Eigen (her-)ontwikkeling winkel naar wonen

10

10

10 mgw

sociale huur

2013

2016

2017

in aanbouw

M eteorenweg

Eigen ontwikkeling

10

10

10 egw

sociale huur

2015

2018

2019

bestemmingsplan vastgesteld

Samenwerking met gemeente en derden

ca. 500

ca. 500

ntb

ntb (40% sociaal)

2002

20 egw

sociale huur

Woonwagenwoningen

GOUDA
Gouda Oost

Leo Vromantoren (fase 4a)

Zuidelijk Stempel West (fase 4b + 5a)

M iddengebied (fase 8)

Zuidelijk Stempel Oost (fase 5b+)

Oostvogel (fase 7b)

Van Heuven Goedhartsingel (fase 7a)

Westergouwe

Samenwerking met gemeente

Eigen ontwikkeling

Eigen ontwikkeling

Eigen ontwikkeling

Eigen ontwikkeling

Eigen ontwikkeling
Samenwerking met gemeente, Volker Wessels
en Heijmans

1e deel Tuinen 3

Bockenbergstraat

39

130

40

46

32

46

ca. 4000

139

39

130

40

46

32

46

19 egw

markthuur

22 mgw

sociale huur

12 egw

markthuur

6 egw

sociale huur

4 egw (woon/werk)

koop

20 egw

koop

66 mgw

sociale huur

500 m2

comm. vastgoed

20 mgw

sociale huur

20 egw

koop

22 mgw

sociale huur

5 egw

sociale huur

19 egw

koop

32 mgw

sociale huur

28 mgw

sociale huur

18 egw

koop

252

252 egw/mgw

sociale huur

28

28 egw

markthuur

30 egw

sociale huur

100

2010

2029

okt-15

3e kw. 2016

opgeleverd

2017

in aanbouw

2010

4e kw. 2015/2016

2016

opgeleverd

2017

in aanbouw

2010

medio 2016

2017

in aanbouw

2013

2020

2021

bestemmingsplan onherroepelijk

2013

2018

2019

bestaande huur- en koopwoningen
gesloopt

2014

2018

2019

bestemmingsplan voorbereid

2014

2019

2020

zie Oostvogel

2012

2015

v.a. 2016

2014

2016

2016

opgeleverd

28 egw

markthuur

42 mgw

sociale huur

2015

2016

2017

in aanbouw

Eigen ontwikkeling

15

15

15 mgw

sociale huur

2017

2018

2018

Samenwerking met M ozaïek Wonen

50

25

25 mgw

sociale huur

2016

2018

2019

Elzenhof Zevenhuizen

Eigen ontwikkeling

20

20

20 egw

sociale huur

2006

2016

2016

aanbesteed

Dijkpark Zevenhuizen

Eigen ontwikkeling

20

20

20 egw

sociale huur

2012

2016

2016

aanbesteed

Samenwerking met gemeente

50

50

50 mgw

sociale huur

2015

2018

2019

Samenwerking met Thunnissen Bouw

ca. 100

21

21egw

sociale huur

2015

medio 2016

2017

Samenwerking met Vosplan en Batenburg

ca. 500

ntb
32 egw

sociale huur

Gunningmavo
ZUIDPLAS

Leliestraat Zevenhuizen

Zevenhuizen Zuid
De Jonge Veenen M oerkapelle Oost
1e fase

in aanbouw

126

45

2013

2014

2015/2016

opgeleverd

13 egw

markthuur

ca. 100

20

20 egw

sociale huur

2016

eind 2017

2018

woningen uitontwikkeld

Samenwerking met Van Wijnen en
oudereninitiatief Zuidplas

38

19

19 mgw

zelst. eenheden sociale
huur

2014

2017

2018

turn key overeenkomst gesloten

De Brinkhorst M oordrecht

Samenwerking met BPD

ca. 200

39

39 mgw

sociale huur

2015

begin 2017

begin 2018

turn key overeenkomst gesloten

Tweemaster Nieuwerkerk

Samenwerking met gemeente

ca. 50

ca. 50

ca. 50 mgw

sociale huur

2015

2018

2019

Samenwerking Van Omme & De Groot

104

16

16 mgw

sociale huur

2012

2015

2016

2e fase

De Rank M oordrecht

BOSKOOP
Torenpad Oost

opgeleverd

legenda
opgeleverd in 2016
in aanbouw ultimo 2016
ver uitontw ikkeld; verw achte start bouw in 2017
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Bijlage 5: Uitgevoerde onderhoudsprojecten in 2016

Buitenschilder
Binnenschilder
werk (incl.
werk
houtrotherstel)

EGW = eengezinswoningen
EW = etagewoningen
Complex
Gouda
Groen van Prinstersingel
Tristanstraat e.o.
Achterwillenseweg
Rossinistraat e.o.
Willensplein
Middenmolenplein
Rutgerstraat
Schweitzerpln / Bernadotteln
Dunantsingel (jongerenflats)
Dunantsingel (seniorenflats)
Cronjestr., Chr. de Wetstr., Dr.Leydsstr.\
Pretoriaplein
De la Reylaan
Westhaven (Callicarpa)
Convenstraat
Vogelbuurt
1e Schoolstr, 2e Schoolstr, Westerkd, Snoystr
Moordrechts Verlaat 2
Waddinxveen
De Visserhoeve
A. de Waalhoeve
Buizerdhoek, Sperwerkhoek, Zuidplaslaan
Floriserf
Jupiterlaan
Alpherwetering
Alpherbrink/Alpherwetering
Alpherbrink/Alpherwetering
Rijnlandstraat
Prins Bernhardlaan
Mauritslaan/Frederik Hendriklaan
Vondellaan A
Vondellaan B
Tesselschadelaan C
Nicolaas Beetslaan A
Nicolaas Beetslaan B
Nicolaas Beetslaan C
Wingerd
Wilgenhorst
Peppelhorst
Mw. Kuipers-Rietbergplantsoen
Johannes Postlaan
Peter Zuidlaan A
Pete Zuidlaan B
Peter Zuidlaan C
Jan van Bijnenpad
Kerkweg-West
Kerkweg-West
Esdoornln, Prunusstr, Meidoornstr, Iepln
Esdoornln, Prunusstr, Meidoornstr, Iepln
Lijsterbesstraat, Acaciastraat
Ieplaan
Kastanjelaan
Zuidplas
De Leeuwerik,Kratonlaan
Het Hogeland, De Iep
Leliestraat
Potgietersingel
Ambachtsingel
Hollevoeterln, Schieland, Rijnland, Kerkstr, Moerkapelsez

Weideplantsoen, Papaverlaan
Akkerweg, De Grutto
De Lepelaar
Van Swaanswijckstraat

Exterieur
bouwkundig
werk gevels
en/of daken
en/of diversen

Interieur
(keuken en/of
douche en/of
toilet)

(Buiten)riolering
Installaties
Energetische
Mechanische
en/of
(elektra en/of CV- maatregelen Asbestsanering
ventilatie
hemelwaterafvo
ketels en/of lift) en/of PKVW
er

Aantal woningen
18 EW
146 EW
6 EGW/ 8 EW
11 EGW
71 EW
72 EW
56 EW
60 EW/
40 EW
40 EW
25 EGW
26 EGW/12 EW
220 EW
41 EW
52 EW
30 EGW / 150 EW
27 EGW
1 EGW
8 EGW
24 EGW
68 EGW
50 EW
16 EGW
56 EGW
46 EGW
8 EW
13 EW
25 EW
40 EW
54 EW
54 EW
47 EW
40 EW
40 EW
40 EW
145 EW
50 EW
50 EW
41 EW
41 EW
41 EW
41 EW
41 EW
144 EW
56 EW
45 EW
33 EGW
36 EGW
32 EGW
18 EW
24 EW
28 EW
36 EGW
17 EW
8 EGW
14 EGW
66 EGW
44 EW
20 EGW
6 EGW
6 EGW

X
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X
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X
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X
X
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X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
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X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
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X
X
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X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Start

Gereed

Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q2-2016
Q4-2016
Q2-2016
Q2-2016
Q4-2016

Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q1-2017
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q1-2017
Q2-2016
Q4-2016
Q2-2016
Q2-2016
Q4-2016

Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q3-2016
Q2-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q3-2016
Q1-2017
Q4-2016
Q2-2016
Q1-2017
Q2-2016
Q2-2016
Q2-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q1-2016
Q1-2016
Q1-2016
Q1-2016
Q4-2016

Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q3-2016
Q2-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q2-2017
Q1-2017
Q4-2016
Q2-2016
Q1-2017
Q2-2016
Q2-2016
Q2-2016
Q4-2016
Q4-2017
Q4-2017
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016

Q4-2016
Q3-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q3-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q3-2016
Q4-2016

Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q4-2016
Q3-2016
Q4-2016
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