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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2017. Het was voor onze organisatie een dynamisch jaar. In een prima 
samenwerking met onze ketenpartners boekten we mooie resultaten. Het overleg met gemeenten 
en de huurderskoepel HRHM in ons werkgebied verliep goed. De HRHM heeft bij de biedingen op 
het lokale huisvestingsbeleid een belangrijke rol gespeeld. Het is een mooi proces, waardoor het 
draagvlak voor lokale projecten zowel ambtelijk als bestuurlijk snel groeit. Begin 2017 is de 
raamovereenkomst prestatieafspraken met de gemeente Gouda en de HRHM vernieuwd. De 
biedingen op het lokale volkshuisvestingsbeleid werden in de 4 gemeenten van ons werkgebied 
tijdig gedaan en de reacties hierop van de gemeenten en huurderskoepel waren positief. 
 
Onze organisatie voldoet aan de vereisten vanuit de nieuwe Woningwet. We waren de eerste 
corporatie die de verantwoordingsdocumenten voor de beleidsperiode 2018 indiende bij de 
Autoriteit woningcorporaties (Aw). 
 
In de regio Midden-Holland, ons werkgebied, wordt weer volop gebouwd. Woonpartners levert bij 
die ontwikkeling een forse bijdrage. In het jaar 2017 werden in het totaal 147 sociale 
huurwoningen door ons opgeleverd aan nieuwe huurders. 
 
In Gouda-Oost wordt de vernieuwing van de wijk door een ingrijpend sloop- nieuwbouwtraject 
snel in volle omvang zichtbaar.  We zijn bijzonder trots dat we in Westergouwe in 2 jaar tijd 100 
huurwoningen hebben gerealiseerd. In Zuidplas wordt door ons gebouwd in Zevenhuizen-Zuid en 
Moerkapelle. In Waddinxveen zijn in Park Triangel meerdere projecten in voorbereiding en in 
uitvoering. Door de nieuwbouw groeit het aantal huurwoningen. Onze bijdrage in de 
bouwproductie zorgt ook voor een versterking van de lokale economie, bedrijvigheid en 
werkgelegenheid. 
 
Ondanks de stijgende nieuwbouwproductie groeit de vraag naar huurwoningen nog aanmerkelijk 
sneller. Eind 2017 waren in totaal 11.510 huishoudens op zoek naar een huurwoning. Dat is met 
18,4% ofwel 1.788 huishoudens een nog sterkere stijging dan in 2016 (+9,7%). 
 
Woonpartners benut haar investeringsmogelijkheden naar vermogen. Niet alleen voor de 
nieuwbouw van sociale huurwoningen, maar ook voor onderhoud en verbetering van de 
bestaande huurwoningen, waaronder de energieprestatie. 
 
In 2017 is verder uitvoering gegeven aan het eind 2016 vastgestelde meerjarenbeleidsplan dat 
als titel meekreeg ‘Het Nieuwe Wonen’. Dit meerjarenbeleidsplan staat op onze website 
www.woonpartners-mh.nl. Het plan heeft een horizon tot 2021. 
 
Daar we leven in een tijd vol verandering bereiden we ons voor op verschillende mogelijke 
ontwikkelrichtingen. Een zeer belangrijke ontwikkeling is die van de verduurzaming van ons bezit. 
Het gas raakt op en het streven is om uiterlijk in 2050 het bezit tenminste CO²-neutraal te maken. 
Dat betekent op termijn geen gas meer in de woningen, het beperken van het energieverlies door 
het isoleren van de schil en de restvraag volledig CO²-neutraal te betrekken of zelf op te wekken. 
 
Woonpartners koos ook in 2017 voor een gematigd 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%. 
 
2017 was voor de huurderskoepel: de Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden 
(HRHM) een turbulent jaar. Naast de intensievere samenwerking die een gevolg is van de nieuwe 
Woningwet is er gewerkt aan vernieuwing van het bestuur en een beter contact met de 
bewonersorganisaties. 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. 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn in concept besproken met de huurderskoepel HRHM op  
11 april 2018. Bij dit jaarverslag 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 2017 toegezonden aan de huurderskoepel HRHM, 
het ministerie van Binnenlands Zaken en Koningsrelaties, het agentschap 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, 26 april 2018 
 
Woonpartners Midden-Holland 
 
 
 
R.J. Mascini 
directeur-bestuurder 
 
  



 

Jaarverslag 2017 Woonpartners Midden-Holland (Doc. nr. 1804009 / #) 5 

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. 
 
In 2017 is verder uitvoering gegeven aan het eind 2016 vastgestelde meerjarenbeleidsplan dat 
als titel meekreeg ‘Het Nieuwe Wonen’. Dit meerjarenbeleidsplan staat op onze website 
www.woonpartners-mh.nl. Het plan heeft een horizon tot 2021. 
 
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. 
 
De crisis is voorbij en de vraag naar woningen neemt sterk toe. Huishoudens zowel met lagere 
als middeninkomens staan echter nog steeds onder druk door een stapeling van maatregelen en 
het achterblijven van de inkomensontwikkeling. 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. 
 
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 activiteiten 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. Ontwikkelingen in de wereld 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. 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 
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 
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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 markt gedreven 
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 
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 onze huurwoningen. 
Daarmee komt de duurzaamheid van ons bezit 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. 
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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 hebben met alle gemeenten meerjarige prestatieafspraken en 
jaarlijks wordt ons aanbod getoetst aan de actualiteit. 
 
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. December 2016 hebben we onze 
missie opnieuw geijkt en waar nodig herzien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dak- 
en thuislozen en statushouders. 
 
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 € 635,- prijspeil juli 2017). Woningzoekenden met een laag 
middeninkomen krijgen tot 1 januari 2021 extra toegang tot de 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. 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. 
 
De schaarste op de woningmarkt heeft als neveneffect dat het voor maatschappelijke organisaties 
als Politie, Onderwijs en de Zorgsector lastiger wordt om personeel aan te trekken die ook in de 
regio kunnen komen wonen. Woonpartners streeft ernaar om in samenwerking met de 
gemeenten de huisvestingsmogelijkheden voor deze doelgroepen te verbeteren. 
 
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. 
 
 
 

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. 
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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 
collectieve belangen. 
 
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. Een van de verplichtingen die daarbij hoort is dat we onze woningen met goed 
rentmeesterschap beheren. Dat betekent effectief, efficiënt en kostenbewust werken en scherp 
oog hebben voor betaalbaar wonen. Maar ook rekening houden met de mogelijkheden 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 
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 heeft samen met de HRHM met elk van de gemeenten waar zij actief is een 
raamovereenkomst prestatieafspraken voor een beleidsperiode van vier jaar afgesloten. 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 en op 
basis van de raamovereenkomst 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. 
 
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 de samenwerking. 
 
2.3 Portefeuillestrategie 
Bij het bepalen van onze portefeuillestrategie t.b.v. het meerjarenbeleidsplan 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% 
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in Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Eén procent van onze woningen staat in Alphen aan den 
Rijn en dat is ondergebracht in het niet-Daeb-deel van onze portefeuille. Vanwege het beperkte 
aandeel in de laatste gemeente, kijken we bij de demografische en marktontwikkelingen vooral 
naar onze opgave in 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 2017 waren in het totaal 11.510 
huishoudens op zoek naar een huurwoning. Dat is ten opzichte van eind 2016 een stijging met 
1.788 huishoudens (+18,4%) en een stevige versnelling t.o.v. 2016, toen het aantal 
woningzoekenden toenam met 9,7%. Deze groei is een gevolg van de aantrekkende economie en 
de aanzuigende werking van de Randstad. 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 4.080 naar 7.216 huishoudens. Bijna 2/3 van alle zoekers naar 
een huurwoning staan ingeschreven als alleenstaand. Ook dit aandeel is door de jaren heen 
gegroeid. Het aantal doorstromers dat een huurwoning zoekt, neemt ook weer gestaag toe. 
 
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 (dec. 2015), 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 driejaarlijkse regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het Planbureau 
Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2016: voor de periode 2017-
2040). 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.  
 

Gemeente 
 

Bevolkingsgroei 2017-
2040 

Aandeel 65+ Groei huishoudens 
2017-2040 2017 2040 

Gouda 4% 18% 28% 5% 

Waddinxveen 4% 20% 28% 10% 

Zuidplas 7% 18% 29% 15% 

Totaal 5% 18% 28% 9% 
 Tabel: Demografische ontwikkeling 2017-2040 

 
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). 
 

Gemeente 
 

Eenpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens Totaal 

2017 2040  in % 2017 2040  in %  in % 

Gouda 12,1 11,6 -0,5 -4% 20,2 22,4 2,2 11% 1,7 5% 

Waddinxveen 3,4 4,2 0,8 24% 7,6 7,9 0,3 4% 1,1 10% 

Zuidplas 4,6 6,9 2,3 50% 12,5 12,8 0,3 2% 2,6 15% 

Totaal 20,1 22,7 2,6 13% 40,3 43,1 2,8 7% 5,4 9% 
 Tabel: Ontwikkeling van het aantal huishoudens 2017-2040 (x 1.000) 

 
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 
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eenpersoonshuishoudens. 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. 
 

 
(*)  de primaire doelgroep zijn de huurders met een inkomen tot de huurtoeslaggrens en de 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. 
 
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 daarnaast een groeiende vraag van 
de middeninkomens naar vrijesectorwoningen in de prijsklasse van € 711,- tot € 950,-. 
 
2.3.3  Strategische keuzes 
Op basis van de missie, visie en demografische ontwikkelingen heeft Woonpartners haar 
strategische doelstellingen geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan “Het Nieuwe Wonen” dat 
eind 2016 werd vastgesteld. 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 
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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. 
 
Woonpartners heeft administratief 799 woningen ondergebracht in het niet-Daeb deel van haar 
portefeuille. Daarmee voorziet zij in een extra aanbod voor huishoudens met lage 
middeninkomens, waar een schrijnend tekort aan is in deze regio. 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 resterende vier van de 
planperiode jaar (2017-2021) verwachten we minimaal zeshonderd nieuwe sociale huurwoningen 
op te leveren. 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 ca. 85 procent van de 
maximaal redelijke huur. In de lopende beleidsperiode heeft ten minste 75 procent (nu 88%) van 
alle sociale huurwoningen in de Daeb-portefeuille een huurprijs onder de hoogste aftoppingsgrens 
(€ 635,- prijspeil 1-7-2017). 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. In 2017 werd de maximum 
huurstijging voor een sociale huurwoning door de Minister begrensd tot inflatie (0,3%; bron CBS) 
plus 1 procent. De woninghuren in de sociale sector stegen in juli 2017 landelijk met gemiddeld 
1,1 procent. Dit is lager dan in 2016, toen de huren met 1,4 procent stegen. De belangrijkste 
oorzaak voor de landelijk gezien lagere stijging is naast de lagere inflatie de omstandigheid dat 
flink wat corporaties bij mutatie hun huren omlaag moesten bijstellen om aan de 95%-norm zoals 
gesteld in Woningwet en Btiv voor de toewijzing van woningen aan huishoudens met recht op 
huurtoeslag te kunnen voldoen alsook om het bezit in de Daeb-portefeuille te kunnen blijven 
exploiteren. Bij Woonpartners steeg de huursom van de gereguleerde contracten (inclusief 
mutatie) met 1,25% (2016: 1,2%). 
 
Duurzaamheid 
Woonpartners heeft in 2017 geparticipeerd in de VNG-pilot Regionale Energietransitie Midden- 
Holland, wat in 2018 moet leiden tot een maatschappelijk convenant met als doel een energie- 
klimaatneutrale regio in 2050. In dat kader participeert  Woonpartners ook in de totstandkoming 
van de warmteanalyses van de gemeenten in de regio Midden-Holland, wat tot doel heeft de 
opties voor klimaatneutrale warmteoplossingen op wijk- en buurtniveau in beeld te brengen. Dit is 
onder meer van belang om de alternatieve mogelijkheden voor het gebruik van aardgas in beeld 
te krijgen. Daarbij kan gedacht worden aan geothermische warmte, restwarmte van de industrie, 
groen gas, of all-electric (warmtepompen/zonnepanelen). Los van deze ontwikkelingen wil 
Woonpartners met energetische maatregelen op basis van de “no-regret-benadering” aan de 
woningen het gemiddelde energielabel van haar bezit brengen van energielabel C (Energie-Index: 
1,30 - 1,60) naar energielabel B (Energie-Index: 1,05 - 1,30). 
 
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 
nieuwbouwwoningen met zorg 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 
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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. 
 
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 wet- 
en 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. Woonpartners scoort grosso modo bovengemiddeld. 
 

Thema Score 

Huurdersoordeel (2017) B 

Bedrijfslasten (2016) B 

Duurzaamheid (2017) A 

Beschikbaarheid & Betaalbaarheid (2016) A 

Onderhoud & verbetering (Goeddeels 2017)  A 

 
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 periodiek getoetst op actualiteit en waar nodig aangepast. 
 

2.3.6  Beschikbaarheid en woningtoewijzing 
Eind 2017 beschikt Woonpartners over 7.564 huurwoningen, waarvan 87,7% van de voorraad 
behoort tot de bereikbare voorraad (zie bijlage 1). In 2017 heeft Woonpartners 94,4% van de 
woningen met een huur tot € 710,68 toegewezen aan de doelgroep met een inkomen tot € 36.165 
(lage inkomens), 2,3% aan de doelgroep met een inkomen > € 36.165,- < € 40.349,- (laag 
middeninkomen) en 3,3% aan de doelgroep met een inkomen ≥ € 40.349,-. 
 

2.4 Implementatie nieuwe Woningwet 
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 Midden-
Holland van de nieuwe woningmarktregio Rotterdam/Haaglanden/Midden-Holland. 
 
De door Woonpartners voorgestelde administratieve opdeling van haar woningportefeuille in een 
Daeb- en een niet-Daeb-deel heeft inmiddels de goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties 
gekregen. Per saldo zijn 799 woningen in de niet Daeb-portefeuille ondergebracht. Vanwege onze 
beperkte niet-DAEB activiteiten hebben wij gekozen voor een administratieve scheiding. 
 
2.4.1  Portefeuillescheiding Daeb / Niet-Daeb 
Eind 2016 heeft Woonpartners een concept scheidingsvoorstel bij de Autoriteit woningcorporaties 
(Aw) ingediend. Voorgesteld werd om de woningvoorraad administratief te splitsen in een sociale 
woningvoorraad (Daeb) en een vrije sector voorraad (niet-Daeb). Alle gemeentebesturen in ons 
werkgebied hebben aan dit voorstel hun fiat gegeven en op 24 januari 2018 heeft ook de 
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Autoriteit woningcorporaties haar goedkeuring hieraan gegeven. Per ultimo 2017 ziet de 
portefeuilleverdeling er als volgt uit: 
 

 
Daeb Niet-Daeb Totaal 

Sociale huur (< 711) 6.748 (+115)  436 (-94) 7.184 (+21) 

Markthuur (>711) 17 (+1)   363 (+94)    380 (+95) 

Totaal woningen 6.765 (+116) 799 (=)*   7.564 (+116) 

 = Cf. scheidingsvoorstel 

 (x) getal tussen haakjes is de verandering t.o.v. ultimo 2016 

 

Gemeente Daeb Niet-Daeb Totaal 

Gouda    2.590 (+61) 280 (-1)   2.870 (+60) 

Waddinxveen 3.084 (-2)  373 (+1) 3.457 (-1) 

Zuidplas    1.091 (+57)  84 (=)   1.175 (+57) 

Alphen a/d Rijn        - (=)  62 (=)    62 (=) 

Totaal woningen      6.765 (+116) 799 (=)     7.564(+116) 
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3 Governance Risicomanagement en Compliance 
 
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 2017 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. 
Nieuwe prestatieafspraken in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Gouda zijn in 2017 
afgesloten. De prestatieafspraken in Waddinxveen hebben betrekking op de periode 2013-2017. 
Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente Waddinxveen om de prestatieafspraken in 2018 te 
vernieuwen. De afspraken met gemeente Zuidplas lopen t/m 2020. 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 23 juni 2017 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 organisaties. 
 
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. De belangrijkste 
onderwerpen van het overleg met HRHM waren: 

 Huurbeleidsplan 2017-2018 

 Begroting HRHM 2016 en 2017 

 Concept biedingen van Woonpartners aan gemeenten 

 Concept jaarverslag en jaarrekening 2016 

 Prioriteitenlijst onderhoudsingrepen 

 Verwijderen open verbrandingstoestellen 

 Gewijzigde samenstelling bestuur HRHM 

 Resultaten KWH 

 Concept activiteitenprogramma 2018  

 Concept begroting 2018 

 Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 

 Verhuur- en marketingplannen voor verbetering van de verhuur van goedkopere en duurdere 
woningen 

 Visitatietraject in 2018 van Woonpartners Midden-Holland 

 Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB 
 
3.2 Samenwerking Groene Hart Corporaties 
Woonpartners Midden-Holland werkt op onderdelen in de bedrijfsvoering samen met Mozaïek 
Wonen, QuaWonen en Woonforte. In 2017 werden de volgende resultaten bereikt: 
 
Inkoop: in 2017 hebben medewerkers van de vier corporaties naast CV- en rioolonderhoud ook 
het liftonderhoud en kennisdeling omtrent schilwerk opgepakt. Dit heeft geleid dat voor het CV- 
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contract een aantal partijen zijn geselecteerd, waarmee een aanbesteding georganiseerd wordt. 
Doel is om medio 2018 voor alle vier de corporaties een CV-contract af te sluiten voor alle 
individuele Cv-ketels. 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: het doel is om van elkaar te leren i.h.k.v. GRC (Governance, Risk management & 
Compliance). Zo wordt wederzijds het beheersingskader dat gebouwd is rondom (geselecteerde) 
processen getoetst incl. de bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen om deze te managen. 
 
Informatie & Technologie: door afwezigheid van medewerkers van de werkgroep is in 2017 geen 
informatie-uitwisseling geweest op het gebied van informatie & technologie. 
 
Personeel & Organisatie: de medewerkers hadden ook in 2017 de mogelijkheid om bij elkaar een 
mini-stage te lopen. Woonpartners heeft in totaal 5 mini-stages van totaal 35 stages gefaciliteerd. 
In 2017 is er een mini loopbaanevent georganiseerd met totaal 5 workshops verspreid over de 
periode van een aantal maanden. Vanuit Woonpartners is er 54 keer deelgenomen aan de mini-
loopbaanworkshops. Dit van totaal 140 deelnames door alle corporatiemedewerkers van de vier 
deelnemende corporaties. De medewerkers waarderen met een gemiddeld 7,6 de mini-stages en 
de mini-loopbaanworkshops. Ook in 2017 hebben de P&O professionals elkaar eens per kwartaal 
ontmoet om best practices en kennis uit te wisselen. Tussentijds vinden zij elkaar via de digitale 
weg om eventuele vacatures uit te wisselen of actuele issues te bespreken. 
 
3.3 Verslag van de bestuurder  
Governancecode 
De governancecode van Aedes en Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties is door 
bestuur en Raad van Commissarissen besproken en onderschreven. In een document dat is 
vastgesteld 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 R.J. Mascini 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 vervulde de R.J. Mascini de volgende nevenfuncties: 
 

Nevenfuncties Opmerkingen 

Voorzitter van de Stichting Woonomgeving Souburgh  

Voorzitter van de Bouwsociëteit Midden-Holland  

Lid van de Raad van Toezicht van Lister t/m 15 november 2017 

Voorzitter auditcommissie Raad van Toezicht van Lister t/m 15 november 2017 

Lid van de Raad van Toezicht Stichting Rijswijkse Kinderopvang  

Voorzitter van de Raad van Ambassadeurs van de Goudse Weekendschool  

 
R.J. Mascini volgde in 2017 een aantal opleidingen, in het kader van zijn permanente educatie 
(PE). 
 

PE-punten 2015 - 2016 2017 Totaal 

Het totale aantal PE-punten 84 27 111 

 
Overzicht belangrijke momenten 
In onderstaande tabel worden de belangrijkste momenten van 2017 weergegeven. 
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11-01-2017 Nieuwjaarsreceptie in het Anne Frank Centrum in Waddinxveen voor medewerkers en 
relaties. 

02-02-2017 De sleuteloverdracht aan de huurders van Land van Steyn heeft plaatsgevonden. 

08-02-2017 De sleuteloverdracht aan de huurders van Dijkpark en Elzenhof in Zevenhuizen heeft 
plaatsgevonden. 

10-03-2017 Woonpartners zet zich in voor NL-Doet 

23-03-2017 Start bouw appartementengebouw De Brinkhorst in Moordrecht 

24-04-2017 Het appartementencomplex (22 sociale huurappartementen) aan de Teldersstraat in 
Gouda-Oost is door Trebbe aan Woonpartners Midden-Holland opgeleverd. Het complex 
heeft 22 sociale huurappartementen verdeeld over zes bouwlagen.  

24-04-2017 Het KWH-label is verlengd. 

25 en 26-04-
2017 

De sleuteloverdracht aan de huurders van de Telderstoren heeft plaatsgevonden. 

17-05-2017 Woonpartners is naast 40 andere organisaties aanwezig geweest bij de 2e 
maatschappelijke Beursvloer Waddinxveen in Cultuurhuys De Kroon. 

18-05-2017 De naam van de Telderstoren, B.M. Telders, is onthuld. 

20-05-2017 Dag van de Bouw; de Georgine Sanderstoren kon beklommen worden. 

23-05-2017 Tijdens de informatiebijeenkomst van Gouda Oost is de stand van zaken en de projecten 
die nu in voorbereiding of in uitvoering zijn, toegelicht. 

20-06-2017 De sleuteloverdracht van de jongerenappartementen Kerkweg-Oost in Waddinxveen heeft 
plaatsgevonden. 

22-06-2017 De deelnemers aan de rolstoel driedaagse zijn in kantoor van Woonpartners Waddinxveen 
ontvangen. 

10-07-2017 De bewoners van de Pater Jornaweg en de Meteorenweg zijn op de hoogte gesteld van 
de laatste stand van zaken. Dat was naar aanleiding van het akkoord op bestuurlijk niveau 
over de indeling, uitvoering van de te bouwen woonwagenwoningen. 

11-07-2017 Huurders die al heel lang een woning in de Bomenwijk huren (50 of 60 jaar) zijn in het 
zonnetje gezet. 

17-07-2017 Hoogste punt van 18 sociale eengezinswoningen in Parkzoom als onderdeel van Park 
Triangel in Waddinxveen. 

22-08-2017 De familie van Leo en Tineke Vroman bezoekt Gouda Oost. 

09-09-2017 Organisatie van De Dag van de Betrokken Huurder om de vrijwilligers te bedanken voor 
hun inzet in het afgelopen jaar. 

25-09-2017 Start groot onderhoudswerkzaamheden aan de Petteflats te Waddinxveen. 

28-09-2017 De voorzitter van Aedes, Marnix Norder en directeur van de Woonbond, Ronald Paping 
hebben een werkbezoek gebracht bij Woonpartners Midden-Holland in Gouda. 

02-10-2017 Het hoogste punt van de Georgine Sanderstoren is bereikt.  

07-10-2017 De Dag van het Huren vindt plaats. De complexen Brinkhorst en Leckenborgh konden 
door iedereen bezocht worden. 

31-10-2017 De nieuwe huurders van het appartementencomplex ‘De Rietpluim’ in Westergouwe 
hebben de sleutels ontvangen van hun woning. 

01-12-2017 Eén jaar gemixt wonen in Anne Frankcentrum. 
07-12-2017 Kijk- en meetdag voor nieuwe huurders van project Parkzoom in Park Triangel te 

Waddinxveen. 

18-12-2017 Het convenant met Stichting Woon Advies Commissie (WAC) met betrekking tot 
advisering over de plannen voor nieuwbouw en renovatie in alle fasen van 
planontwikkeling is ondertekend. 

 

Een overzicht van alle belangrijke momenten in 2017 staan vermeld op onze website 
www.woonpartners-mh.nl. In onderstaande tabel staan de belangrijkste bestuursbesluiten. 
 

11-01-2017 Het convenant voorkomen huisuitzettingen corporatiewoningen 2017-2020 met gemeente 
Waddinxveen en Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) is ondertekend. 

25-01-2017 De overeenkomst tussen gemeente Waddinxveen en Woonpartners Midden-Holland 
inzake de opheffing c.q. herstructurering van de woonwagenlocatie aan de Meteorenweg 
en de Pater Jornaweg te Waddinxveen is ondertekend. 

01-03-2017 De gewijzigde integriteitscode Woonpartners Midden-Holland is vastgesteld. 

22-03-2017 Het convenant samenwerking Maatschappelijke Zorg Midden-Holland 2017-2020 is 
ondertekend. 

23-03-2017 Het huurbeleidsplan Woonpartners Midden-Holland 2017-2018 is vastgesteld. 

27-03-2017 Akkoord is gegaan met het investeringsvoorstel voor de bouw van 21 sociale 
huurwoningen voor project 144 Triangel, deelplan E1 Parksingel te Waddinxveen. 

12-04-2017 Het vernieuwde Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Hollands Midden is 
ondertekend. 

13-04-2017 De overeenkomst met Kwadraad, Mozaïek Wonen en Woningbouwvereniging Reeuwijk 
inzake advisering Sociale Urgenties is ondertekend. 
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13-04-2017 De volmacht tot aankoop van een terrein in het Middengebied Gouda Oost is ondertekend. 

18-04-2017 Akkoord is gegaan met het plan van aanpak inzake de bodemverzakkingen van het 
Uiverplein te Gouda. 

16-05-2017 De procuratieregeling inzake het delegeren, mandateren, aangaan van verplichtingen en 
betalen van facturen is vastgesteld. 

18-05-2017 De bevestiging bij de jaarrekening 2016 van Woonpartners Midden-Holland, Stichting voor 
Bouwen en Beheren is getekend. 

18-05-2017 De jaarrekening 2016 van Woonpartners Midden-Holland, Stichting voor Bouwen en 
Beheren is vastgesteld. 

18-05-2017 Het jaarverslag 2016 Woonpartners Midden-Holland, Stichting voor Bouwen en Beheren is 
vastgesteld. 

18-05-2017 De jaarrekening 2016 van Woonpartners Midden-Holland Holding B.V. is vastgesteld. 

18-05-2017 De jaarrekening 2016 van Woonpartners Midden-Holland Holding Wooninvestment B.V. is 
vastgesteld. 

29-05-2017 Akkoord is gegaan met de deelname van Woonpartners Midden-Holland aan het project 
Vitale Corporaties. 

30-05-2017 De raamovereenkomst Wonen Gouda 2017-2020 is ondertekend. 

27-06-2017 De prestatieafspraken Alphen aan den Rijn, deel 1: ambities en meerjarige afspraken 
2017-2021 zijn ondertekend. 

29-06-2017 De bestuursverklaring Verantwoordingsinformatie verslagjaar 2016 Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) WSW is ondertekend. De bevestiging bij de 
verantwoordingsinformatie 2016 en de informatie uit hoofde van de naleving van 
specifieke wet- en regelgeving is verstrekt aan Ernst & Young Accountants LLP. 

30-06-2017 De aanvraag voor de goedkeuring van het definitieve scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB 
is naar de Autoriteit woningcorporaties (Aw) gestuurd.  

06-07-2017 Akkoord is gegaan met het gunningadvies voor de ombouw van bedrijfsruimte naar 5 
starterswoningen in het complex aan de Peperstraat (Callicarpa) te Gouda. 

06-07-2017 De basisovereenkomst (design & build) voor de realisatie van 21 woningen aan de 
Parksingel in Park Triangel te Waddinxveen is ondertekend. 

07-07-2017 Opdracht is verstrekt voor de plintmodernisering in complex 776: Zuidrandflat aan De la 
Reylaan 101-828 te Gouda. 

08-08-2017 Het voorstel tot verlenging van de overeenkomst BIS NOA met NCCW BV is ondertekend. 

31-08-2017 De koop- en realisatieovereenkomst tussen Woonpartners Midden-Holland en C.V. GEM 
Park Triangel inzake Park Triangel deelplan E1 voor 21 sociale huurwoningen en 4 
woonwagenwoningen is ondertekend. 

18-09-2017 De intentieovereenkomst voor de totstandkoming van 24 sociale huur appartementen in 
Middenwillens te Gouda is ondertekend. 

26-09-2017 Het addendum bij het Reglement Financieel Beleid en Beheer is ondertekend. 

05-10-2017 Het Informatiserings- & Automatiseringsplan 2017 – 2020 is vastgesteld en ondertekend. 

09-10-2017 Akkoord is gegaan met het investeringsvoorstel voor de bouw van 19 sociale 
huurwoningen voor project 640, De Jonge Veenen fase 2 te Waddinxveen. 

11-10-2017 De turn key ontwerp / realisatie- en koopovereenkomst inzake 19 grondgebonden 
woningen, project De Jonge Veenen, is ondertekend. 

24-10-2017 Het investeringsstatuut & verbindingen van Woonpartners Midden-Holland is vastgesteld. 

25-10-2017 De Begroting 2018 van Woonpartners Midden-Holland is vastgesteld.  

25-10-2017 De Financiële Meerjarenbegroting 2018-2022 & Treasury jaarplan van Woonpartners 
Midden-Holland is vastgesteld. 

25-10-2017 De Financiële Meerjarenbegroting 2018-2027 is vastgesteld. 

25-10-2017 Het Activiteitenprogramma 2018 van Woonpartners Midden-Holland is vastgesteld.  

25-10-2017 Het controleplan 2018 – 2019 Woonpartners Midden-Holland is vastgesteld. 

26-10-2017 Het arbo plan van aanpak 2018 is vastgesteld. 

02-11-2017 Akkoord is gegaan met het nieuwe beleidskader leefbaarheid. 

07-11-2017 Akkoord is gegaan met het investeringsvoorstel voor de bouw en verdere uitwerking van 7 
sociale huurwoningen voor project 422, Zevenhuizen-Zuid, derde deelplan te 
Zevenhuizen. 

07-11-2017 Akkoord is gegaan met het investeringsvoorstel voor de bouw en verdere uitwerking van 8 
huurwoonwagenwoningen voor project 902, Parksingel en Parkzoom, fase 1a te 
Waddinxveen.  

08-11-2017 Akkoord is gegaan met het opstellen van een Plan van Aanpak crisis- en 
calamiteitenprotocol, uitwerking van simulatiescenario’s en begeleiding door extern bureau 
bij crisis. 

08-11-2017 De opdrachtbevestiging controle 2017 Woonpartners Midden-Holland, Stichting voor 
Bouwen en Beheren aan EY is ondertekend. 

09-11-2017 Akkoord is gegaan met de geactualiseerde groslijst van leveranciers en aannemers d.d. 2 
november 2017. 

09-11-2017 De Prospectieve informatie verslagjaar 2017 is ondertekend. 
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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. Eind 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuw 
visitatietraject. Door bestuur en RvC is na een selectietraject gekozen voor de uitvoering van de 
visitatie in 2018 door Cognitum. 
 
Beloning 
De beloning die de bestuurder ontvangt past binnen het overgangsrecht van de Wet Normering 
Topinkomens (WNT). De 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 Midden-
Holland is ingedeeld in klasse F. Hierbij hoort in 2017 een bezoldigingsmaximum van € 151.000,-. 
 
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. 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. 
 

directeur-bestuurder: de heer R.J. Mascini 

   2017    2016   

Duur dienstverband  1/1 - 31/12     1/1 - 31/12    

Omvang dienstverband (in fte)                     1,0                        1,0  
 Gewezen topfunctionaris?  Nee     Nee  

 Echte dienstbetrekking (of fictief)?  Ja     Ja  
 Individueel WNT-maximum              151.000                 150.000  
 Bezoldiging 

 
  

  - Beloning 145.686                             145.686  
 - Belastbare onkostenvergoedingen -                    -  
 - Beloningen betaalbaar op termijn             31.179                   30.939  
 Subtotaal           176.865                 176.625  
 -/- Onverschuldigd betaald bedrag                         -                            -  
 Totaal bezoldiging 176.865                 176.625  
  

3.4 Risicoparagraaf  

 
3.4.1 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 
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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; 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. 
Bestuur en Raad van Commissarissen hebben derhalve ook het Reglement Financieel Beleid en 
Beheer vastgesteld. Dit reglement behandelt in detail de wet en regelgeving (compliance) 
waaraan Woonpartners Midden-Holland in het kader van financieel beleid en beheer moet 
voldoen.  
 
Het algemene risicobeleid van Woonpartners is, gebaseerd op de volgende basisprincipes: 

 er worden geen activiteiten of verplichtingen aangegaan die de continuïteit van de organisatie 
in gevaar kunnen brengen; 

 er worden uitsluitend verplichtingen aangegaan voor activiteiten en investeringen die passen 
binnen de organisatie - en haar volkshuisvestelijke doelstellingen; 

 er worden geen speculatieve posities ingenomen; 

 blijvend voldoen aan de normen en criteria die worden gesteld door het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties. 

 
De uitdaging is om continu een inschatting te maken van de risico’s. Dat vereist medewerking en 
een actieve houding van alle medewerkers binnen de organisatie. Bewustzijn van risico’s, 
alertheid, open communicatie over die risico’s en aanpassing van gedrag aan de omstandigheden 
zijn cruciaal. Woonpartners Midden-Holland analyseert en beheerst haar risico’s door ze te 
splitsen in: 
 
1. Strategische / externe risico’s 
Onder de strategische / externe risico’s vallen risico’s en onzekerheden, met een externe 
ontstaansgrond, die een belemmering kunnen vormen om de strategie en/of de 

activiteitenplannen van 
Woonpartners Midden-Holland te 
realiseren en mogelijk invloed 
hebben op de lange termijn 
doelstellingen. De strategische / 
externe risico’s die zijn benoemd, 
worden jaarlijks geactualiseerd.  
Woonpartners-MH onderkent de 
volgende 8 risico’s: 

 

Bij het bepalen van de mate van impact kijkt Woonpartners Midden-Holland naar het potentiele 
effect van het risico op o.a., imago, financiën, effect op de organisatie, effect bij de huurder, 
bedrijfsvoering etc.: 
 

 Hoog  :  wanneer het invloed heeft op de strategie van Woonpartners Midden- 
  Holland als geheel; 

 Midden :  voor zover het betrekking heeft op meerdere afdelingen; 

 Laag  :  als de invloed relatief beperkt is en niet verder gaat dan één afdeling. 
 

2. Operationele risico’s 
 
Operationele 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 Burgerlijk Wetboek). De nieuwe bepalingen 
zijn opgenomen in de Richtlijn Jaarrekening 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: 
 
1. De risicobereidheid met betrekking tot de significante risico’s en onzekerheden. 
2. De getroffen beheersmaatregelen m.b.t. het benoemde risico. 
3. Een beschrijving van de impact op het resultaat indien de risico’s / onzekerheden zich 

verwezenlijken. 

Risico Type Impact

Duurzaamheidseisen Hoog

Betalingsproblematiek Midden

Het afschaffen Huurtoeslag Hoog

Individualisering bevolking Hoog

De betaalbaarheid Hoog

Belemmeringen informatievoorziening Midden

Financieel robuust Hoog

Extern Toezichthouder Hoog

Extern

Strategisch
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4. Risico's en onzekerheden met een mogelijke belangrijke impact in het lopende boekjaar. 
5 Verbeteringen in het systeem van risicomanagement die zijn of worden aangebracht. 
 
Ad. 1  De risicobereidheid 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 
of Woonpartners de operationele risico’s voldoende beheerst. 

Ad. 2  Het mitigatiepercentage van de genomen mitigerende beheersmaatregelen komt in 2017 
uit op 81,1 (2016: 80,5)% waardoor het bruto risicobedrag ad. € 7.370 miljoen wordt 
gemitigeerd naar een netto risicobedrag van € 1.392 miljoen. 

Ad. 3  In het overzicht staat per risicogebied welke impact het kan hebben op het resultaat. 
Deze impact is gekwantificeerd a.d.h.v. gevoerde gevoeligheidsanalyses. 

Ad. 4  De incidentele operationele risico’s, met een maximale horizon van 5 jaar staan vermeld 
in een apart overzicht. 

Ad. 5  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 2018. 

 

 
 

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 .  
 

Het mitigatiepercentage geeft weer in welke mate Woonpartners Midden-Holland 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. Alle 
risicogebieden liggen binnen de 
voor hen gewenste 
risicoprofielen. Ook de gehele 
organisatie voldoet daarmee 
aan het gewenste risicoprofiel 
(Klein: B). In het overzicht 
hiernaast staan risico’s vermeld 
met de grootste impact 
wanneer ook rekening 
gehouden zou worden met wet 
en regelgeving en de 
gevoeligheid qua materie. 

 

Zeer klein Klein Gemiddeld Groot Zeer groot

1 2 3 4 5

Projectontwikkeling 3.112                                81%  (83%) 563                                   1 >0%<0,05%

Aanbestedingen 464                                   83%  (76%) 78                                     2 >0,05%<0,25%

Planmatig onderhoud 548                                   66%  (64%) 187                                   3 >0,25%<1,50%

Mutatie onderhoud 223                                   70%  (68%) 67                                     4 >1,50%<5,00%

Service Onderhoud 323                                   62%  (61%) 122                                   5 >5,00%<10,00%

Overige Kosten 225                                   71%  (69%) 66                                     

Salarissen 202                                   84%  (74%) 33                                     

Treasury 830                                   93%  (86%) 57                                     

Verhuur 1.154                                86%  (85%) 165                                   

Verkopen 289                                   81%  (80%) 54                                     

Totaal 2017 (%) 100,00% 81% (81%) 19% (19%)

Totaal 2017 (€ 1.000) 7.370                                5.978                                1.392                                

Legenda

Risicogebieden
Risicoprofiel voor 

maatregelen

Mitigatiepercentage 

(tussen haakjes 2016)

Risicoprofiel na 

maatregelen

Riskprofiel

Risico Gewenst risicoprofiel

De rode lijn 

geeft het 

mitigatieperc. 

w eer van 

2017 de 

blauw e van 

2016.

Gerealiseerd 
risicoprofiel (na)

Risicoprofiel 
(voor)

1

0,85

0,75

0,6

0

Gewenst risicoprofiel

Gebied Risico Belangrijkste mitigatiemaatregelen

Inhuur externe deskundigheid

Aanwezigheid van een TC

Actieve liquiditeitenprognose

Scenario-analyses

Advies externe deskundige

Goedkeuring RvC

Externe toetsing

Interne controle facturering

Aanwezigheid van een bestek

Aanwezigheid van een groslijst

Maandelijkse interne controle

Steekproeven op onderbouwing

Integrale controles door IC

Systeemcontroles

Te hoge declaraties

Verouderde taxatierapporten

Treasury

Projectontwikkeling

Aanbesteding

Salarissen

Verkoop

Ondeskundig gebruik van de financiële 

instrumenten

Geen financieringsmogelijkheden

Samenspanning intern / extern

Prijsstijgingen

Kwaliteitsproblemen
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3. Externe beoordeling risico’s 
De Aw voert bij corporaties jaarlijks een risicogericht onderzoek uit om de financiële continuïteit te 
beoordelen. Begin 2017 is er een update uitgevoerd m.b.t. de eerder bepaalde risicoscore. 
Daarnaast is met behulp van beleidsstukken nader ingezoomd op de risicogebieden 
portefeuillestrategie, de financieringsstrategie en de waardesturing op nieuwbouw en de 
bestaande voorraad. Met behulp van deze signaalpunten en aangevuld met benchmark 
gegevens, leidt e.e.a. tot het volgende beeld: 
 
 

Toezichtsvelden Aw 2017 Risico 

Portefeuillestrategie Laag 

Financieringsstrategie Laag 

Waardesturing : nieuwbouw en bestaande bouw 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. De 
Aw heeft te kennen gegeven dat de 
integrale beoordeling over 2017 in 
de eerste helft van 2018 zal worden 
afgegeven. Het afgegeven 
risicoprofiel (de rating) is derhalve 
onveranderd gebleven t.o.v. 2016. 
Impact van risico’s op de financiële 
positie volgens de Aw en o.b.v. 
marktwaarde. 

 
3.4.2 Borging kwaliteit Risicomanagement 
Om de aanvullende informatieverplichting richting stakeholders te borgen zijn de volgende 
doelstellingen geformuleerd: 
 
1  Zorgdragen dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op de 

reguliere bedrijfsvoering van Woonpartners Midden-Holland. 
 
Om dit doel te bereiken heeft er in 2017 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. 
 
2  Het verkrijgen van continue inzicht in de risico’s die Woonpartners Midden Holland 
 loopt. 
 
In 2017 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: 
 
Uit de profielen blijkt hoe groot de kans / impact van het optreden van risico’s is per risicogebied. 
Dit beeld is t.o.v. 2016 licht gewijzigd als gevolg van extra genomen beheermaatregelen en 

1. Projectontwikkeling

2. Aanbestedingen

3. Planmatig onderhoud

4. Mutatie onderhoud

5. Service Onderhoud

6. Overige Kosten 

7. Salarissen

8. Treasury

9. Verhuur

10. Verkopen

↓  Kans

Zeer hoog

hoog 9

Gemiddeld 1

laag 6,7 4,5,8 2,3

zeer laag 10

Zeer klein klein gemiddeld groot zeer groot ← Impact

5% 10% 25% 50% 100%

Risico-profiel bedrijfsprocessen

De plek op dit overzicht geeft de bruto impact van de oorzaken weer. Risico's rechtsboven op de 
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herijking van de wegingsfactoren (kans en impact). De riskmap vormt de basis 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 proactief ingespeeld worden op de risico’s zodat deze vroegtijdig 
beheersbaar gemaakt of vermeden kunnen worden. Bij Woonpartners Midden-Holland worden 
periodiek integriteitsdilemma’s voorgelegd aan alle medewerkers om het risicobewustzijn te 
vergroten én te actualiseren binnen de bedrijfscultuur. 
 

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.  
 
3.4.3 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 
werking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend onder 
de Europese noemer General Data Protection Regulation vervangt de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Woonpartners Midden-Holland is reeds in 2016 
gestart met de concretisering van deze Europese Wetgeving op basis van de 10 
stappen van de Autoriteit Persoonsgegevens : 

 
10 stappen Autoriteit Persoonsgegevens:           Ondernomen acties (o.a.): 
 

1 Integriteitscode is vastgesteld (1); 
2 Klokkenluidersregeling is vastgesteld (1); 
3 Privacyreglement (intern) is vastgesteld (2); 
4 Privacyreglement (extern) is vastgesteld (2); 
5 Integriteitscode leveranciers / afnemers (8); 
6 Aanwijzen Functionaris Gegevensverwerking (5); 
7 Het herijken van alle aanwezige procesbeschrijvingen (10); 
8 Een nulmeting d.m.v. een Privacy Impact Analyse (4); 
9 Opstellen procedure meldplicht datalekken (7); 
10 Beperken dataopslag hoeveelheid en aantal plekken (1); 
11 Het kweken van privacy bewustzijn bij medewerkers (1); 
12 Het cameraprotocol is aangepast (2). 

 

In 2017 is er nieuwe software aangeschaft ten behoeve van de procesbeschrijvingen. Van de 
gelegenheid is gebruik gemaakt om bij het overzetten van de processen deze te screenen op 
privacyaspecten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
In 2017 zijn in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming alle papieren 
huurdossiers van (ex)huurders, incassodossiers van (ex)huurders en personeelsdossiers door 
een gespecialiseerd bedrijf vernietigd (+/- 30 m³). Daarnaast is de digitale toegang tot deze 
dossiers aangescherpt. In 2017 is er ook een algemene opschoonactie opgestart. Dit alles heeft 
in combinatie met het voorleggen van casuïstiek bij alle medewerkers geleid tot een hoger 
bewustwordingsniveau. 
 
3.4.4 Integriteit en fraude risico’s 
De integriteitscode van Woonpartners is geactualiseerd en vastgesteld. 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 waardoor de procedure en bescherming van eventuele melders is 

Stap

1 Bewustwording Ѵ

2 Rechten van betrokkenen Ѵ

3 Overzicht verwerkingen 2018

4 Data protection impact assesment Ѵ

5 Functionaris voor de gegevensbescherming Ѵ

6 Privacy by design & by default nvt

7 Meldplicht datalekken Ѵ

8 Bewerkersovereenkomsten Ѵ

9 Leidende toezichthouder nvt

10 Toestemming Ѵ

Onderwerp
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geborgd. In 2017 is er 1 melding ontvangen over het mogelijkerwijs niet-integer handelen van een 
medewerker. Dit onderzoek heeft tot de (positieve) conclusie geleid dat de betrokken medewerker 
juist en integer heeft gehandeld. 
 
3.4.5 Interne audits 

 

In 2017 zijn door de controller 
audits uitgevoerd naar de opzet, 
bestaan en werking van alle 
belangrijke bedrijfsprocessen. 
De uitkomsten worden 
gerapporteerd aan de 
proceseigenaar en de directeur-
bestuurder en beschikbaar 
gesteld aan de externe 
accountant t.b.v. de controle van 
de jaarrekening. De resultaten 
van de interne audits en het 

oordeel over de opzet, bestaan en werking van het risicobeheer- en controlesysteem vormen de 
basis voor het afgeven van de in 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. 
 
3.4.6 Samenvatting 

Er zijn verder in 2017 veel activiteiten ontplooid om het integrale risicomanagement verder vorm 
te geven. Zo wordt het risicobewustzijn (awareness) actief gestimuleerd bij de medewerkers door 
middel van casuïstiek en zijn er diverse maatregelen genomen die enerzijds het mitigatiecijfer 
verhogen maar anderzijds de procesgang vergemakkelijken. E.e.a. heeft er onder andere toe 
geleid dat het gewogen mitigatiepercentage met betrekking tot de 10 belangrijkste operationele 
risicogebieden in 2017 ligt is gestegen t.o.v. 2016 (+ 0,60%). De verwachting is dat in 2018 dit 
mitigatiepercentage verder zal stijgen aangezien de aanpassingen dan volledig zullen zijn 
geëffectueerd. Daarnaast zijn op het gebied van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en op het gebied van de prioritering van de Strategische en Externe 
risico’s stappen gemaakt. Ook deze ontwikkelingen zullen een positief effect hebben op het 
mitigatiepercentage van de operationele risico’s. 

In control verklaring 

Het risicoprofiel van Woonpartners past op basis van de hiervoor beschreven risico’s binnen de 
acceptabele grenzen (wel is aangegeven dat in het kader van de aanstaande OOB status de 
interne beheersmaatregelen geformaliseerd moeten worden). Het interne risicobeheersing- en 
controlesysteem heeft in 2017 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 echter een 
redelijke mate van zekerheid bieden. Woonpartners heeft 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. De implementatie wordt gemonitord via de managementrapportages. 
 
 
 
R.J. Mascini 
directeur-bestuurder 

 
 
 
 

• Inventariseren 

• Kans en impact 

• Risico omvang 
Risico's  

• Opzet 

• Toereikendheid 
Beheermaatregelen 

• Bestaan en werking 

• Mitigatierisico's (bruto-netto) 
Beoordelen en testen 

• Goede werking 

• Tekortkomingen 

• Verbetermaatregelen 

Conclusies en  
verbetermaatregelen 
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3.5 Verslag Raad van Commissarissen 
 
Hoewel codes, wetten en besluiten aangeven dat een commissaris transparant en integer moet 
zijn, is er geen grotere zekerheid dan dat wij dat zelf verklaren. Wij onderschrijven van harte de 
Governancecode woningcorporaties 2015, zoals ook verder is uitgewerkt in de visie op toezicht. 
Wij richten ons op het belang van de corporatie en leggen daarvan met open vizier 
verantwoording af. Zowel de commissaris I. Vermeulen als J. Schudde konden worden 
herbenoemd nadat zij Fit & Proper werden bevonden door de Autoriteit woningcorporaties Aw. De 
beoordeling van de Aw ondersteunt onze verklaring dat wij op passende en gepaste wijze onze 
toezichthoudende taak vervullen. In 2018 zullen P. van der Sluijs en A. de Kwaadsteniet voor 
herbenoeming worden voorgedragen. De RvC zal daarnaast in 2018 een nieuwe voorzitter 
selecteren en benoemen, omdat S. Keulen heeft aangegeven wegens persoonlijke redenen niet 
in aanmerking te willen komen voor herbenoeming.  
 
In 2017 vergaderde de Raad van Commissarissen vijf maal als geheel. De bestuurder was daarbij 
aanwezig. Ook werd onderling als RvC intensief van gedachten gewisseld waarbij ook kritisch 
naar het eigen functioneren werd gekeken. We doen dat voorafgaand aan de vergadering maar 
ook tijdens ‘’benen op tafel’’ overleggen. We doen dat afwisselend aan de tafel van een van de 
commissarissen thuis, in informele sfeer. Jaarlijks is er een intensieve dag van evaluatie, 
beoordelen en plannen maken. Tijdens de zelfevaluatie hebben we ondermeer afspraken 
gemaakt over een open dynamische benadering van vraagstukken. Dit houdt in dat, zonder vast 
te houden aan vooringenomen standpunten, je vanuit de mogelijkheden openstaat voor het beste 
besluit. Daarnaast waren er overleggen met huurders, stakeholders, personeel, toezichthouders, 
accountant en externen die van belang zijn voor het goed functioneren van Woonpartners-Midden 
Holland. De vertegenwoordigers namens de huurdersorganisatie HRHM, I. Vermeulen en A. de 
Kwaadsteniet, vergaderden met hen twee keer. Hierbij waren zij niet alleen aanspreekbaar op 
hun eigen handelen, maar konden op constructieve wijze de belangen van de huurders over het 
voetlicht krijgen. 
 
Dankzij de inzet van de medewerkers, het meedenken van huurders en stakeholders kunnen we, 
samen met de bestuurder, terugzien op een constructief jaar. We zijn op weg naar een nog 
efficiëntere en meer effectieve organisatie. Oog voor betaalbaarheid en duurzaamheid, passend 
binnen de mogelijkheden van Woonpartners, biedt kansen om bij te dragen aan een comfortabel 
woningaanbod in de regio. 
 

3.5.1 Visie op toezicht en toetsing 
In een toezichtkader (www.woonpartners-mh.nl) heeft de Raad van Commissarissen uitgewerkt 
hoe men deze visie in de praktijk wil brengen. Het toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het 
speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die de Raad van 
Commissarissen bij het uitoefenen van haar taken volgt: 
 
Extern kader 
Het externe toezichtkader wordt o.a. gevormd door regels en bepalingen vanuit de Woningwet, 
het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, CAO Woondiensten, de Aedescode, de 
Governancecode Woningcorporaties, de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw en het Burgerlijk Wetboek. Het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de 
Governancecode Woningcorporaties, de CAO Woondiensten en het Burgerlijk Wetboek gelden 
voor alle toegelaten instellingen, de Aedescode geldt voor die corporaties die lid zijn van Aedes 
en voor de corporaties die lid zijn van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties. De 
Raad van Commissarissen neemt de inhoud en de principes van deze wettelijke en andere 
bepalingen tot zich en ziet er op toe dat deze bepalingen worden nageleefd (het zogenaamde 
rechtmatigheidstoezicht). 
 
Intern kader  
Het interne toezichtkader is het stelsel van statuten en reglementen dat door de corporatie zelf is 
opgesteld, waarbij een aantal al dan niet dwingende richtlijnen en voorschriften (wettelijk bepaald 
of gebaseerd op bedrijfstakcodes) is gevolgd. Voor Woonpartners Midden-Holland vormen o.a. de 
volgende statuten en reglementen het interne kader: 
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Commissies 
De Raad van Commissarissen werkt met drie commissies te weten de agendacommissie, de 
remuneratiecommissie en de auditcommissie. 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. 
 
Agendacommissie 
De agendacommissie bestaat uit de voorzitter (de heer S. Keulen) en de vicevoorzitter (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.  
 
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 2017 de heer A. de Kwaadsteniet 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. 
 

- Reglement Bestuur Woonpartners-MH - Controleplan / Risicobeoordeling

- Reglement Raad van Commissarissen - Huishoudelijke reglementen Raad van Commissarissen

- Profielschets Raad van Commissarissen - Reglement Financieel beleid en beheer

- Meerjarenbeleidsplan Woonpartners-MH - Prestatieafspraken met de gemeenten

- Strategisch VoorraadBeleid (SVB) - Meerjarenafspraken met de huurdersorganisatie (HRHM)

- Meerjarenonderhoudsbegroting en Meerjareninvesteringsplanning - Beoordelingsprocedure / Resultaatafspraken directeur-bestuurder

- De Begroting en het Activiteitenprogramma - Investeringstatuut / Treasurystatuut / Liquiditeitsplanning

- De Klokkenluidersregeling / Integriteitscode - Privacyprotocol (intern en extern) i.h.k.v. de AVG

- Belanghouders (Stakeholders)
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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 2017 door de 
remuneratiecommissie gesprekken gevoerd met de heren A. Schilder en H. ten Zijthoff, beiden lid 
van de Ondernemingsraad. Ook met de heren A. Primus (hoofd afdeling Wijk- en Buurtbeheer) en 
S. van der Padt (hoofd afdeling VastGoed Onderhoud) zijn gesprekken gevoerd. Daarnaast heeft 
de commissie ook nog met een delegatie van de huurderskoepel HRHM, twee belangrijke 
ketenpartners 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 2017 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.  
 
Voor het jaar 2017 zijn resultaatafspraken gemaakt met de directeur-bestuurder en geëvalueerd. 
De Raad van Commissarissen heeft daarbij geconstateerd dat de directeur-bestuurder in het 
verslagjaar 2017 goed tot uitstekend heeft gefunctioneerd.  
 
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; 
 

De gevolgde procedure van werving en selectie van leden van Raad van Commissarissen wordt 
in het jaarverslag verantwoord. Vacatures worden op de website gepubliceerd en openbaar 
opengesteld. De Raad van Commissarissen kiest onafhankelijk. Het bestuur heeft een 
adviserende rol. 
 
3.5.2 Governancecode Woningcorporaties 
De Governancecode Woningcorporaties geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant 
bestuur en toezicht. Daarnaast geeft de code ook richting aan de wijze waarop de Raad van 
Commissarissen verantwoording aflegt over resultaten. De code kent vijf principes. De principes 
vullen elkaar aan en moeten in samenhang worden bezien. Het belang van de (toekomstige) 
huurders of bewoners staat voorop in principe 1, waar het gaat over waarden en normen die 
passen bij de maatschappelijke opdracht. Vervolgens behandelt principe 2 de manier waarop het 
Bestuur en de Raad van Commissarissen aanspreekbaar zijn op resultaten. Principe 3 beschrijft 
de toetsstenen van geschiktheid voor Bestuur en Raad van Commissarissen en principe 4 
behandelt de dialoog met (toekomstige) bewoners, gemeente en andere belanghebbende 
partijen. Principe 5 tenslotte besteedt aandacht aan het beheersen van de risico’s verbonden aan 
de activiteiten. De code is te vinden op de website van Woonpartners Midden-Holland. De Raad 
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van Commissarissen onderschrijft deze code. Woonpartners Midden-Holland voldoet geheel aan 
de Governancecode Woningcorporaties. 
 
3.5.3 Toezicht op strategie 
Met de ingevoerde Woningwet zijn belangrijke hervormingen doorgevoerd die er op gericht zijn 
dat Woningcorporaties hun rol kunnen voortzetten en zich hierbij richten op hun kerntaak: het 
huisvesten van de doelgroep. Corporaties krijgen een sterkere legitimatie vanuit huurders en 
gemeenten, een sterkere lokale verankering en er komt meer ruimte voor marktpartijen op de 
huurmarkt. Ook worden de risico’s in de sociale huursector beperkt door verscherping van intern 
en extern toezicht. De Woningwet biedt hiervoor de kaders die verder uitgewerkt zijn in het Besluit 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De Raad van Commissarissen heeft op de volgende 
wijze invulling gegeven aan deze kaders: 
 
De belangrijkste besluiten van de Raad van Commissarissen in 2017: 
 
22-02-2017 Regulier De RvC geeft goedkeuring aan de prestatieafspraken 2016-2020 Gouda. 

18-05-2017 Regulier De RvC geeft goedkeuring aan de jaarstukken 2016 van Woonpartners Midden-
Holland, Stichting voor Bouwen en Beheren. 

20-06-2017 Regulier De RvC heeft ingestemd met de herbenoeming van de heer J.C. Schudde en 
mevrouw I.M.P.H.M. Vermeulen. 

20-06-2017 Regulier De RvC geeft goedkeuring aan het scheidingsvoorstel Daeb/Niet-Daeb van 
Woonpartners Midden-Holland, Stichting voor Bouwen en Beheren. 

05-09-2017 Regulier De RvC heeft ingestemd met het opstarten van de herbenoemingsprocedure van 
de heer P. van der Sluijs. 

05-09-2017 Regulier De RvC heeft ingestemd met het opstarten van de herbenoemingsprocedure van 
de heer A. de Kwaadsteniet. 

05-09-2017 Regulier De RvC heeft de statuten en de reglementen getoetst aan de actualiteit en 
geconstateerd dat er geen noodzaak is om de statuten en reglementen aan te 
passen. 

24-10-2017 Regulier De RvC geeft goedkeuring aan het activiteitenprogramma 2018 van 
Woonpartners Midden-Holland. 

24-10-2017 Regulier De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan de begroting 2018 van 
Woonpartners Midden-Holland. 

24-10-2017 Regulier De RvC geeft haar goedkeuring aan de Financiële Meerjarenbegroting 2018 - 
2027. 

24-10-2017 Regulier De RvC geeft haar goedkeuring aan het Treasuryjaarplan. 

24-10-2017 Regulier De RvC geeft haar goedkeuring aan het controleplan 2018 - 2019. 

24-10-2017 Regulier De RvC geeft haar goedkeuring aan het aangepast Investeringsstatuut & 
Verbindingenstatuut Woonpartners Midden-Holland. 

24-10-2017 Regulier De RvC geeft haar goedkeuring aan het selectievoorstel om het geaccrediteerde 
bureau Cognitum te selecteren voor de uitvoering van de maatschappelijke 
visitatie voor Woonpartners Midden-Holland in 2018. 

 
3.5.4 Toezicht op financiële en operationele prestaties 
De Raad van Commissarissen heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 besproken en 
goedgekeurd. Alle leden van de raad zijn voorafgaand in de gelegenheid gesteld om opmerkingen 
te maken op het conceptjaarverslag. De binnengekomen opmerkingen zijn allemaal verwerkt. 
 
Na ieder tertiaal is, op basis van de tertiaalcijfers, gesproken over de financiële situatie en werd er 
inzicht gegeven in de kwalitatieve aspecten en trends. Zodoende heeft de raad een goed beeld 
van waar de organisatie staat en waarmee ze geconfronteerd wordt. Bij deze besprekingen is de 
aandacht onder meer uit gegaan naar huuromzet, onderhoudskosten, investeringen nieuwbouw, 
risico’s, ziekteverzuim en aantal fte’s. 
 
De Raad van Commissarissen is van oordeel dat de planning- en controlcyclus van Woonpartners 
Midden-Holland goed functioneert en toereikende informatie genereert voor de toezichthoudende 
taak van de Commissarissen. De specifieke doelen die de organisatie zich in een jaar stelt, 
worden in goed meetbare prestatie-indicatoren gedefinieerd en er wordt bijgestuurd als daar 
aanleiding toe is. Tenslotte constateert de Raad dat de organisatie haar goed bedient als het gaat 
om informatie en kwalitatief goede besluitvormingsdocumenten. 
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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. De auditcommissie heeft tijdens de twee 
bijeenkomsten in 2017 in zijn hoedanigheid: 
 

- de Raad van Commissarissen geadviseerd de begroting 2018 goed te keuren; 
- de Raad van Commissarissen geadviseerd om de Financiële Meerjarenbegroting 2018 - 

2027 goed te keuren; 
- de Raad van Commissarissen geadviseerd het controleplan 2018 -2019 goed te keuren; 
- de Raad van Commissarissen geadviseerd het aangepaste Investeringsstatuut goed te 

keuren; 
- de Raad van Commissarissen geadviseerd om de jaarrekening 2016 en 

accountantsverslag goed te keuren; 
 Overige taken adviserende bevoegdheden: 

a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (compliance); 
b. de financiële informatieverschaffing; 
c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants; 
d. de werkzaamheden van de accountant; 
e. het functioneren en de onafhankelijkheid van de accountant; 

 
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. 
 

Met betrekking tot de bestaande verbindingen van Woonpartners Midden-Holland is in het 
afgelopen jaar de structuur aanmerkelijk vereenvoudigd. De Raad heeft ingestemd met de 
opheffing van de aanwezige Bv’s door Woonpartners Midden-Holland in december 2017. 
 

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 opdracht tot controle van de jaarrekening 2018 is na 
evaluatie wederom verstrekt aan EY. 
 

3.5.5 Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties 
Voor raden van commissarissen geldt een brede meldingsplicht. Bij financiële problemen, 
dreigende sanering, het ontbreken van financiële middelen voor het voortzetten van verbindingen, 
twijfel over de integriteit bij beleid of beheer bij de corporatie, rechtmatigheidskwesties of 
bijvoorbeeld het niet halen van de toewijzingsnormen, dient de Raad dit onverwijld te melden aan 
de Autoriteit woningcorporaties. Woonpartners Midden-Holland wordt op een gedegen manier 
bestuurd en er deden zich geen bijzonderheden voor, zodat een dergelijke melding bij de 
autoriteit niet aan de orde was. 
 

3.5.6 Organisatiecultuur en integriteit 
In de contacten met bestuur ervaart de Raad ruimte voor reflectie en tegenspraak. 
 

De Raad van Commissarissen en het bestuur vinden integer handelen van hun medewerkers en 
de bedrijven waarmee wordt samengewerkt van groot belang. Om integer handelen te 
bevorderen wordt er gebruik gemaakt van o.a.: 
 

 de integriteitscode Woonpartners Midden-Holland. Deze code geeft regels met betrekking 
tot integer handelen en is terug te vinden op www.woonpartners-mh.nl. In 2018 wordt de 
integriteitscode geactualiseerd; 

 de klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland. Deze regeling biedt 
medewerkers de mogelijkheid om zonder gevaar voor hun rechtspositie melding te doen 
van (vermeende) misstanden. In 2017 is geen gebruik gemaakt van de 
klokkenluidersregeling. De klokkenluidersregeling wordt in 2018 geactualiseerd; 

 een onafhankelijke aangewezen vertrouwenspersoon ongewenst gedrag; 

 de Governancecode Woningcorporaties / de Aedescode; 

 andere getroffen maatregelen om integriteit bespreekbaar te maken: 
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•  het onderwerp staat tenminste eenmaal per jaar op de agenda van ieder 
 werkoverleg; 
•   door middel van casuïstiek wordt het onderwerp periodiek voorgelegd aan alle 

medewerkers; 
•  over het verslagjaar 2017 hebben de leidinggevenden en de directeur-bestuurder 

 verantwoording afgelegd over het integer handelen door het ondertekenen van 
 een ‘Integriteitsverklaring leidinggevenden’. 
 

Bij de benoeming van nieuwe commissarissen hanteert de Raad van Commissarissen een 
zogeheten integriteitscheck en wordt de fit- en propertoets van de Autoriteit woningcorporaties 
doorlopen. De Raad van Commissarissen is van oordeel dat elke commissaris zijn of haar functie 
in 2017 onafhankelijk heeft uitgeoefend. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat alle 
commissarissen voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in de 
Governancecode woningcorporaties 2015. Mogelijke strijdige belangen worden door leden van de 
Raad van Commissarissen gemeld in de plenaire vergaderingen. De bestuurder heeft geen 
tegenstrijdige belangen bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen gemeld. In het 
verslagjaar deden zich bij de besluitvorming door de Raad van Commissarissen geen 
onverenigbaarheden voor. In 2017 zijn er geen onrechtmatigheden gemeld aan of geconstateerd 
door de Raad van Commissarissen. 
 

3.5.7 Klankbordfunctie 
Een van de taken van de Raad van Commissarissen is het uitoefenen van de signaal- en 
klankbordfunctie voor het bestuur. De commissarissen moeten, individueel en als collectief, in 
staat zijn het bestuur met gezag en respect te begeleiden en waar nodig een spiegel voor te 
houden. De klankbordfunctie kan gevraagd en ongevraagd tot stand komen. De commissarissen 
kunnen, zowel individueel als wel collectief, initiatief nemen richting het bestuur. 
 

3.5.8 Samenstelling Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld voor haar samenstelling die 
jaarlijks wordt besproken en eventueel wordt herzien. Hierin is o.a. opgenomen dat alle leden van 
de Raad van Commissarissen aan een aantal algemene functie-eisen dienen te voldoen. 
Daarnaast is opgenomen dat in de Raad diverse specifieke deskundigheden aanwezig moeten 
zijn om het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. 
 
Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede teamsamenstelling en diversiteit; ook op 
dit gebied zijn in het profiel criteria opgenomen. De individuele leden dienen elkaar qua 
competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken, maar 
dienen elkaar ook kritisch te kunnen aanspreken. De in de statuten en in de profielschets ten doel 
gestelde Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden, waarvan twee voorkeurscommissarissen 
(voorgedragen door de huurderskoepel HRHM). 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. De profielschetsen zijn gepubliceerd 
op de website van Woonpartners Midden-Holland www.woonpartners-mh.nl. In 2017 was de 
Raad van Commissarissen als volgt samengesteld: 
 

 
 
De Raad van Commissarissen is van mening dat de profielschetsen en de hierin opgenomen 
competenties, deskundigheden en ervaringen uitgebalanceerd zijn en mede zijn gebaseerd op de 

Naam S. Keulen P. van der Sluijs I.M.P.H.M. Vermeulen J.C. Schudde A. de Kwaadsteniet

m/v m m v m m

Voorzitter Vice-voorzitter Lid RvC Lid RvC Lid RvC

Lid Auditcommissie Voorzitter Auditcommissie

Voordrachtsbenoeming Ja, via HRHM Ja, via HRHM

Geb-jaar 1964 1946 1970 1974 1947

Functie
Directeur Innovatie en 

ontwikkeling / CIO dienst Justis
Zelfstandig consultant

Algemeen directeur 

Patijnenburg

Directeur Finance & Control 

Woonstad Rotterdam

Directeur/ eigenaar adequaat 

projecten

Benoemd sinds 1-jul-14 1-jul-14 1-jul-13 1-jul-13 1-jul-14

Aftredend per 1-jul-18 1-jul-18 1-jul-21 1-jul-21 1-jul-18

Herbenoembaar Ja Ja Nee Nee Ja

Voorzitter RvT MEE Rotterdam 

Rijnmond
Lid deelnemersraad WSW

Lid Raad van Commissarissen 

Kleurrijk Wonen
Lid klankbordgroep RJ 645

Lid Raad van Commissarissen 

w oningcorporatie De Goede Woning 

Zoetermeer

Lid Financiële Commissie VTW 

Functie binnen RvC

Secretaris commissie Normen en 

Waarden GCFC Olympia

Lid selectiecommissie w ethouders 

Christen Unie

Vice-voorzitter vereniging CPO Vrede-

Burcht

Nevenfuncties
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door de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgestelde criteria voor goed intern 
toezicht. Daarnaast is de Raad van Commissarissen zodanig samengesteld dat de leden ten 
opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen 
functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De leden van de Raad hebben geen 
nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van Woonpartners Midden-Holland waardoor 
gewaarborgd wordt dat de leden van de Raad van Commissarissen op een onafhankelijke wijze 
tot hun oordeel kunnen komen. 
 
Op grond van de Wet Bestuur en Toezicht dient het streven te zijn dat de Raad van 
Commissarissen voor ten minste 30% uit vrouwen respectievelijk voor ten minste 30% uit mannen 
te bestaan. De huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen voldoet niet aan dit 
streven. In de toekomst zal er echter meer gestreefd gaan worden naar een betere samenstelling. 
 
3.5.9 Functioneren Raad van Commissarissen 
Om haar taken goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen zich in het 
verslagjaar regelmatig mondeling en schriftelijk door het bestuur laten informeren. Daarnaast 
heeft de Raad van Commissarissen zich ook laten informeren door relevante stakeholders binnen 
en buiten de organisatie. De Raad van Commissarissen zorgt er ook voor dat er zelfstandig 
informatie wordt ingewonnen over de gang van zaken bij Woonpartners Midden-Holland. Zo zijn 
er gesprekken met de bestuurder, de ondernemingsraad, de huurderskoepel, en de accountant. 
De Raad van Commissarissen ervaart de contacten met de huurderskoepel en de OR als zeer 
belangrijk omdat daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt verkregen over het 
functioneren van Woonpartners Midden-Holland. Naast deze formele bijeenkomsten vinden er 
ook regelmatig bijeenkomsten plaats waar leden van de Raad op een meer informele manier 
aanwezig zijn bv. nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse excursie voor stakeholders in het 
werkgebied van Woonpartners Midden-Holland. 
 
3.5.10 Zelfevaluatie / Educatie 
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. De Raad van Commissarissen heeft haar 
eigen opleidingsplan vastgesteld. 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 2017 heeft een uitgebreide zelfevaluatie plaatsgevonden 
onder externe begeleiding. Alle leden van de Raad van Commissarissen namen actief deel aan 
de vergaderingen. 
 
Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in 
Woningcorporaties en maken gebruik van het professionaliseringsaanbod van diverse 
opleidingsinstituten om hun vakkennis op peil te houden. Elke commissaris is sinds 1 januari 2015 

verplicht tot regelmatige bijscholing. 
Deze zijn gericht op de ontwikkeling 
van competenties en/of vakkennis en 
beroepsvaardigheden die relevant 
zijn voor corporatiecommissarissen. 
 

 
3.5.11 Bezoldiging 
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 
2017, i.c. € 11.627 (2016: € 11.550) van de geldende norm. De voorzitter van de Raad van 
Commissarissen mag een maximale bezoldiging overeenkomen van 11,55% in 2017, i.c. € 
17.441 (2016: € 17.325) van de geldende norm. De honorering valt hiermee binnen de WNT en 
binnen hetgeen is aangegeven in de sectorbrede beloningscode. 
 

Behaalde PE-punten 2015 - 2016 2017 Totaal

S. Keulen 14 10 24

P. van der Sluijs 23 9 32

I.M.P.H.M. Vermeulen 52 32 84

J.C. Schudde 91 61 152

A. de Kwaadsteniet 25 8 33
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 Woonpartners Midden-Holland verstrekt onder geen beding persoonlijke leningen, 

financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het 
beloningsbeleid. 

 Woonpartners Midden-Holland 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). 
 

Mededeling Raad van Commissarissen Woonpartners Midden-Holland 

De Raad van Commissarissen heeft op 26 april 2018 na de toelichting van EY op de 
accountantsrapportage, het jaarverslag goedgekeurd en de jaarrekening 2017 van Woonpartners Midden-
Holland, Stichting voor Bouwen en Beheren samen met de directeur-bestuurder vastgesteld. 
 
In 2017 heeft Woonpartners opnieuw op uitstekende wijze de gewijzigde wet- en regelgeving weten te 
implementeren. Er werden biedingen gedaan op het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid in alle 
gemeenten, en met twee gemeenten werden nieuwe prestatieafspraken afgesloten. De aandacht voor en 
prestaties op het terrein van duurzaamheid van Woonpartners zijn groeiende. Woonpartners onderhoudt 
een goede relatie met haar belanghouders en 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, 26 april 2018 

 

 

 

 

S. Keulen      I.M.P.H.M. Vermeulen 

voorzitter Raad van Commissarissen   lid Raad van Commissarissen 

 

 

 

P. van der Sluijs     J.C. Schudde 

vicevoorzitter Raad van Commissarissen  lid Raad van Commissarissen 

 

 

 

A. de Kwaadsteniet 

lid Raad van Commissarissen  

bedragen x € 1 
S.          

Keulen 

A. de 

Kwaadsteniet 

P. van der 

Sluijs 

J.C. 

Schudde 

I.M.P.H.M. 

Vermeulen 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid 

Aanvang / einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01-01 – 31/12 01/01 – 31/12 

      

Bezoldiging      

Bezoldiging 12.783 8.637 8.637 8.637 8.637 

Ind. toepasselijke bezoldigingsmaximum 22.650 15.100 15.100 15.100 15.100 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 12.783 8.637 8.637 8.637 8.637 

      

Reden van de overschrijding N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

      

Gegevens 2016      

Aanvang / einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01-01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Beloning / plus belastbare onkst.verg. 12.783 8.637 8.637 8.637 8.637 

Beloningen betaalbaar op termijn N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 2016 12.783 8.637 8.637 8.637 8.637 
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4. Personeel en organisatie  

 

4.1 Realisatie activiteitenprogramma 

Activiteit Score Realisatie 

Beperkt budget voor de inhuur van extern 
personeel 

+ Budget is voor 85,6% benut. 

Meer doen met minder mensen + 3,0 minder fte dan in 2016. 

Ontwikkelen en opleiden + 
Mini loopbaanevent en mini stages zijn i.s.m. de 
GHC gerealiseerd. Ontwikkelwensen vanuit LOB 
zijn gehonoreerd. 

Competentiemanagement +/- 
De competentieprofielen van de afdelingen K&V, 
W&B en het secretariaat zijn geüpdatet. De rest 
van de organisatie volgt in 2018. 

Arbo – vitaliteit  + 
Op basis van de nulmeting zijn passende 
activiteiten gerealiseerd om bewustwording 
rondom vitaliteit te bevorderen. 

Modules ‘beoordelen’ en ‘digitale 
declaraties’ 

x/- 

Module ‘beoordelen’ biedt onvoldoende 
efficiencyvoordelen. Module ‘digitale declaraties’ 
wordt pas uitgerold nadat het systeem voldoende 
stabiel is. 

SPP +/- 
De analyse van huidig personeelsbestand is 
gerealiseerd. Bepalen van de toekomstige 
behoefte nog niet. 

Efficiency verbeteren door invoering van 
digitaal vergaderen en verdere 
implementatie van DMS 

+/- 

De voorbereidingen voor het digitaal vergaderen 
zijn in 2017 opgestart. In 2018 wordt een start 
gemaakt met het digitaal vergaderen. Voor de 
verdere implementatie van DMS zijn er in 2017 
diverse dossiers digitaal gearchiveerd. 
Bijbehorende handleidingen zijn hiervoor 
opgesteld. 

Verbeterslag in de dienstverlening en 
kostenbesparing 

+ 

Door een aanpassing in het telefoonmenu wordt 
de zakelijke klant doorverbonden naar het 
secretariaat. De werkwijzer waarin allerlei 
werkprocessen zijn beschreven is aangevuld en 
geactualiseerd. Door een offertevergelijking van 
het schoonmaakonderhoud van beide 
kantoorcomplexen is een forse kostenbesparing 
gerealiseerd. 

Aanbesteding van het printerpark 
(vervanging 2018) 

+/- 

Er is gekozen om het contract met de huidige 
leverancier met 24 maanden te verlengen. Met 
de verlenging van het contract is wel een 
kostenbesparing gerealiseerd. 

Aanbesteding van alle telefonie-
abonnementen (vast en mobiel) 

- 
De aanbesteding van alle telefonie-
abonnementen wordt in 2018 uitgevoerd. 

M&C zorgt elk jaar voor het adviseren en 
ondersteunen directie en afdelingen, het 
coördineren en organiseren events en PR-
momenten 

+ 
Met ondersteuning van communicatieteam zijn 
alle werkzaamheden opgepakt en naar wens 
uitgevoerd. 

Monitoren, rapporteren en beheren van 
social media (dashboard) 

+ 
Via de rapportage van het dashboard is 
inzichtelijk gemaakt welke berichten over 
Woonpartners online staan. 

Digitale ontsluiting van mediakanalen, 
formats en beeldmateriaal 

+/- 
Er zijn pilotprojecten gestart met WhatsApp en de 
OppApp, maar de beeldbank is nog niet 
gerealiseerd. 

Begeleiden en initiëren simulatietraining 
crisis- en calamiteitenbeleid 
 

+ 

Met implementeren van Docufiller zijn 
medewerkers in de gelegenheid om in de huisstijl 
documenten en middelen op te stellen en te 
versturen. 

Samenwerken met kernteam aan nieuwe 
website 

x Doelstelling is verplaatst naar 2018. 

Herijken van huisstijl met extern bureau x/+ 
Doelstelling is verplaatst naar latere periode, plan 
van aanpak is opgesteld. 

+ 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.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 tm 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 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. 
 
Organisatiestructuur en Verbindingen c.q. deelnemingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De toegelaten instelling Woonpartners Midden-Holland had een verbinding met: 

 Woonpartners Midden-Holland Holding B.V. en Woonpartners Midden-Holland 
Wooninvestment B.V.: Deze Bv’s met vestigingsplaats Waddinxveen hadden 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. 

 
Deze beide Bv’s zijn opgeheven in 2017. De Kamer van Koophandel heeft de uitschrijving uit het 
handelsregister en de opheffing per 7 november 2017 bevestigd middels een brief van 13 
november 2017. 
 
De toegelaten instelling Woonpartners Midden-Holland heeft nog een verbinding met:  

 Stichting Woonomgeving Souburgh (aandelen belang 33%):  
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. 
 

De toegelaten instelling Woonpartners Midden-Holland heeft een deelneming in:  

 Woningnet B.V.(aandelenbelang 0,02%):  
Is een B.V. met Weesp als vestigingsplaats en heeft als doelstelling woonruimtebemiddeling. 
Woonpartners Midden-Holland heeft een beperkt aantal aandelen in Woningnet B.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woonpartners 
Midden-Holland

(toegelaten instelling)

Stichting 
Woonomgeving 

Souburgh
WoningNet
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Formatie per 31-12-2017 

 Totaal Mannen Vrouwen Fulltime Parttime 

Directie en stafafdelingen 11 3 8 4 7 

Financiën & Bedrijfseconomische Zaken 7 3 4 3 4 

Vastgoed Onderhoud 22 18 4 19 3 

Ontwikkeling en Realisatie Nieuwbouw 11 8 3 10 1 

Wijk- en Buurtbeheer  22 5 17 7 15 

Klantinformatie & Verhuur  19 4 15 6 13 

Totaal 92 41 51 49 43 

       

Fulltime 49 38 11   

Parttime 43 3 40   

 
Het gemiddeld aantal fte’s is in 2017 afgenomen met 3,0 ten opzichte van 2016 (2017: 80,1 vs. 
2016: 83,1). Het aantal medewerkers is met 3 personen in 2017 gekrompen naar 92 
personeelsleden (2016: 95). Voor de komende jaren is de verwachting dat de formatieomvang 
verder zal dalen als gevolg van natuurlijk verloop. Het beleid is erop gericht dat vrijkomende 
vacatures in 50% van de gevallen zullen worden ingevuld. 
 
Ziekteverzuim 

 Totaal 2017 Totaal 2016 Kort Middel Lang Frequentie 

Totaal Woonpartners 3,7% 3,4% 1,1% 0,6% 2,0% 1,6 

 
Het ziekteverzuim over 2017 is met 0,3% toegenomen ten opzichte van 2016. Deze toename 
komt met name door een lichte toename van het aantal kortdurende ziekmeldingen. 
 
De ziekteverzuimpreventie wordt ondersteund door de Ro-Ad arbodienstverlening. De 
samenwerking is het afgelopen jaar geëvalueerd en de conclusie is dat de samenwerking naar 
wens verloopt. 
 
Arbo 

 Er zijn 8 gevallen van agressie gemeld. 

 Er zijn 3 gevallen van asbestblootstelling gemeld. 

 Er is 1 geval van (bijna)ongevallen gemeld. 
 

Ter bevordering van de deskundigheid van de betrokken medewerkers van verschillende 
beheerafdelingen zijn er in 2017 de in-company trainingen georganiseerd: 

 Omgaan met agressie 

 Asbestherkenning 
 
Jaarlijks wordt er volgens de geldende RI&E een Arbo plan van aanpak opgesteld en het plan van 
aanpak van het afgelopen jaar geëvalueerd. De belangrijkste aandachtspunten voor 2017 waren 
de ziekteverzuimpreventie, aandacht voor omgaan met agressie/geweld, werkdruk, 
bewustwording rondom vitaliteit en fitheid. Voor 2018 staat het opstellen van een actuele Risico 
Evaluatie en Inventarisatie (RIE) op de planning. 
 
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 loopbaanontwikkelings-
budget. 
 
BHV 
De bedrijfshulpverleningsplannen voor de kantoren Gouda, Waddinxveen en het Anne Frank 
Centrum zijn geactualiseerd. 
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Organisatieontwikkeling 
In 2017 is de aansturing van de afdelingen K&V, W&B en VGO gewijzigd. De aansturing valt nu 
onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. 
 
Stageplaatsen 
In 2017 hebben 10 jongeren (6/MBO, 4/HBO) hun stage bij Woonpartners kunnen voltooien. De 
stageplaatsen werden als volgt verdeeld: 1 afdeling ORN, 1 afdeling Wijk- & Buurtbeheer, 2 
afdeling Klantinformatie & Verhuur, 3 afdeling Vastgoed Onderhoud en 3 afdeling FBEZ. 
 
Werving en selectie 
Er zijn in 2017, 9 werving en selectie trajecten uitgevoerd. 

 
Participatiewet 
In het kader van de Participatiewet is er in samenwerking met het UWV een proefplaatsing 
gerealiseerd voor de functie van huismeester. De proefplaatsing is in 2017 omgezet naar een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 
 
Duurzame inzetbaarheid  
Mini loopbaanevent 
In samenwerking met de collega corporaties uit het Groene Hart, is er in 2017 het eerste Mini 
Loopbaanevent georganiseerd. Elke corporatie heeft minimaal één workshop gefaciliteerd: 

 Personal branding met LinkedIn (bij Qua Wonen); 

 Zelfregie, zelf achter het stuur (bij Mozaïek Wonen); 

 Persoonlijke presentatie (bij Mozaïek Wonen); 

 Talent in actie (bij Woonforte); 

 FLOW Loopbaanwijzer (bij Woonpartners Midden-Holland). 
Vanuit Woonpartners is er 54 keer deelgenomen aan de mini-loopbaanworkshops. Dit van de in 
totaal 140 deelnames door alle corporatie medewerkers van de vier corporaties. 
 
In 2018 gaan de samenwerkende corporaties weer een mini loopbaanevent organiseren. 
 
Mini-stages 
De Groene Hart corporaties hebben het initiatief gestart om de medewerkers de mogelijkheid te 
bieden om bij collega corporatie een mini-stage van één dag te lopen. Het doel is om een 
bepaalde leervraag te beantwoorden, een oplossing voor een concreet probleem of vraagstuk te 
vinden en om het eigen professioneel netwerk uit te breiden. Tot en met 2017 zijn er in totaal 35 
mini-stages gerealiseerd. Woonpartners heeft er in totaal 5 mini-stages gefaciliteerd; 2 
Woonpartners medewerkers konden stage elders lopen en 3 medewerkers van de Groene Hart 
corporaties liepen stage bij Woonpartners. 
 
Uit de enquête is gebleken dat zowel de mini loopbaanevent als de mini stages goed zijn bevallen 
(gemiddeld 7,6). Zij gaven tevens aan dat zowel de mini-stages als loopbaanworkshops bijdragen 
aan nieuwe inzichten, contacten met andere corporatiemedewerkers en de eigen ontwikkeling. 
 
Vitaliteitsproject 
In het kader van duurzame inzetbaarheid is er in 2017 een projectgroep geformeerd om de 
vitaliteit en fitheid van de medewerkers te stimuleren. Woonpartners heeft zich weten te plaatsen 
voor de FLOW pilot ‘Vitale Corporaties’. In juni is de nulmeting uitgevoerd met een respons van 
61%, wat voldoende was om conclusies te mogen trekken voor de hele organisatie. 
 
In afwachting van de resultaten heeft de projectgroep het initiatief genomen om als bedrijf mee te 
doen met de Nationale Goudse Singelloop in Gouda. In totaal hebben 9 collega’s meegedaan aan 
deze sportieve uitdaging. 
 
De resultaten van de nulmeting laten een vitaliteitsscore van de medewerkers zien van 6,65 (in de 
corporatiebranche is dat 6,9). De 3 belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: 

 Energie tijdens het werk is significant ongunstiger dan de corporatiebranche. 

 Herstel na werk is in lijn met de branche. 

 Verbeterpotentieel zit vooral in energie tijdens het werk krijgen en behouden. 
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Op welke leefstijl aspecten scoort Woonpartners gunstig? 

 Bewegen. 

 Mate van inzicht in vitaliteit (weten); wel minder gunstig op energie tijdens werkdag op peil 
houden en herstellen na het werk. 

 
In welke leefstijl aspecten zit het verbeterpotentieel voor Woonpartners? 

 Ontspanning tijdens de werkdag > 61% = 56 collega ‘s (vooral ontspanning tijdens werkdag 
is aanknopingspunt om energie tijdens het werk te verbeteren). 

 Voeding: gezond eetpatroon > 44% = 40 collega’s. 
 
Workshop Vitaliteitsmanagement 
Onderdeel van de pilot was de workshop ‘Vitaliteitsmanagement’ voor de leidinggevenden en 
voor de leden van de projectgroep vitaliteit. Doel van de workshop was het aanreiken van tools en 
tips om het signaleren van stress en bevorderen van vitaliteit bespreekbaar te maken. 
 
Vitaliteitsweken 
Behalve de deelname aan de Goudse Singelloop heeft de projectgroep vitaliteit op basis van de 
resultaten een aantal passende activiteiten georganiseerd voor alle medewerkers van 
Woonpartners. 
 
In maart 2018 zal de vitaliteit opnieuw gemeten worden en dan wordt duidelijk of de interventies 
hun effect hebben. Ook zal er meer inzicht komen waar het verbeterpotentieel aanwezig is. 
 
Competentiemanagement 
Begin 2017 is de nieuwe competentieset geïntroduceerd. De nieuwe set bestaat uit 32 
competenties, er zijn 3 nieuwe competenties toegevoegd (wendbaar, innovatie, co-creatie). De 
beschrijvingen van het gedrag op verschillende competentieniveaus zijn verdwenen. Er is een 
overstap gemaakt van ‘voorschrijven’ naar ‘dialoog’. Een taakvolwassen medewerker laat het 
gedrag van de competentie zien op niveau 2. Tijdens de medewerkersbijeenkomsten in het kader 
van het MJBP 2017-2021, is in korte workshops aandacht besteed aan de competenties van de 
‘medewerker van de toekomst’. Met de afdelingen K&V, W&B en secretariaat-HRM-M&C zijn 
uitgebreidere sessies gehouden met als doel de competentieprofielen van de huidige functies 
toekomstbestendig te maken. Inmiddels hebben de medewerkers van deze afdelingen de 
aangepaste competentieprofielen ontvangen. 
 
De competentieprofielen van overige afdelingen (VGO, ORN en F&BEZ) en van de 
leidinggevenden worden inhoudelijk in 2018 besproken en indien nodig aangepast. 
 
Leidinggevendenbijeenkomst 
In 2017 hebben we de jaarlijkse leidinggevendenbijeenkomst georganiseerd. Alle managers en de 
coördinatoren werden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het programma bestond uit de 
volgende onderdelen: Strategische Personeelsplanning - De Pitch, Vitaal intermezzo, HRM 
doelen in MJBP en Competentiemanagement nieuwe stijl. 
 
4.3 Marketing & communicatie  

 
 
Woonpartners streeft er naar haar 
kernboodschappen uit te dragen door inzet 
van diverse communicatiekanalen, 
organiseren van PR rond mijlpalen binnen 
bouw- en groot onderhoudsprojecten en 
aandacht te geven aan initiatieven van en 
voor bewoners, huurders en relaties.  
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Op social media is nog steeds een stijgende 
lijn te zien met name de berichtgeving en de 
respons daarop. Facebook is duidelijk het 
middel waarop huurders communiceren. 
Twitter loopt achteruit. 
 

 
 
 
De belangrijkste onderwerpen waarmee 
Woonpartners in 2017 in de media en in eigen 
publicaties is verschenen: 
 
 
 
 
De maanden mei-juni en september-oktober zijn duidelijk maanden met meer activiteit dan 
anderen. 
 

 
 
De website vormt de belangrijkste informatiebron voor huurders, relaties en pers. Er is nog steeds 
een stijging in het aantal bezoekers en bezoeken maar niet meer zo fors als de andere jaren. De 
verschuiving zit voornamelijk in specifieke pagina’s waar bezoekers binnen komen en weer 
vertrekken. Dat heeft te maken met het aanmaken van nieuwe pagina’s/features en het gebruik 
van directe linken in social media en andere berichten. 
 

Website 2017 2016 2015 

Aantal bezoekers   56.641 (+ 2,4%)   55.297 (+18%) 46.731 (+ 26%) 

Aantal bezoeken aan website 104.827 (+ 4,7%) 100.124 (+28%) 78.300 (+ 15%) 

Specifieke onderwerpen (entreepagina’s): 

1. Homepage 
2. Sociale huur 
3. Vrije sector 
4. Ik zoek een woning 
5. Seniorenwoningen 
6. Woning huren 
7. Contact 
8. Nieuwbouwprojecten 
9. Mijn Woonpartners (klantenportaal) 

 
37,2% 

6,6% 
5,5% 
3,4% 
2,6% 
1,4% 
2,6% 
2,5% 
0,6% 

 
42,6% 

0% 
0% 

21,6% 
0% 

14,8% 
  8,8% 
10,8% 
  1,9% 

 
46,3% 

0% 
0% 

25,9% 
0% 

17,5% 
10,9% 
  9,4% 
  6,7% 

Vertrekpagina’s 

1. Homepage 
2. Vrije sector 
3. Woningnet 
4. Sociale huur 
5. contact 

 
11,7% 

6,1% 
5,3% 
4,9% 
4,1% 

 
12,8% 

0% 
  5,7% 

0% 
  4,8% 

 
14,5% 

0% 
  6,3% 

0% 
  3,9% 
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Organisatie 
De mijlpalen worden zoveel mogelijk georganiseerd door het communicatieteam in samenwerking 
met de direct betrokken partijen. Daarin is de stelregel: sober en doelmatig. Het 
communicatieteam bestaat ondertussen uit 5 medewerkers die volgens hun specialisatie taken 
van de organisatie op zich nemen, zodat de adviseur zich meer kan richten op beleidsmatige 
zaken en advies. 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 zijn in het afgelopen jaar binnen Woonpartners en in 
groter verband (GHC) stappen gezet naar een volledig plan van aanpak met bijpassend protocol. 
Daarnaast is de community 2030 ondersteunend geweest aan de scenarioplanning en de 
bijbehorende events, maar kan nog meer gebruikt worden. 
 

4.4 Ondernemingsraad (OR) 
De OR heeft een eendaagse cursus gevolgd, waarin specifiek is ingegaan op het samenwerken 
in de OR. Ook is er aandacht besteedt aan het enthousiasmeren van de medewerkers voor 
toetreding tot de OR. De OR bestond in het verslagjaar 2017 uit de heren H. ten Zijthoff 
(voorzitter), J. Wulffraat en A. Schilder en de dames J. Leloux, S. Yagoubi-el Fatihi en J. Maas. 
Het overleg tussen de OR en de directeur-bestuurder verloopt in goede harmonie. 
 

Overlegvergadering d.d. Belangrijkste onderwerpen 

16-02-2017 Onderdeel personeel en organisatie uit het Jaarverslag 2016 van 
Woonpartners Midden-Holland 

Bereikbaarheidsdienst 

Rapportage arbo zaken – agressie/geweld, asbest en (bijna)ongevallen 

Ziekteverzuim 

13-04-2017 Evaluatie arbo plan van aanpak 2016 

Woon- en werkverkeer 

Verlofurenontwikkeling 2014 - 2017 

De rangorde van geprioriteerde risico’s 

22-06-2017 Strategische personeelsplanning 

Resultaten onderzoek OR inzake bonussen 

14-09-2017 Gespreksformulier (PVB) met bijbehorende toelichting 

Autoregeling zakelijke auto’s 

Voorbereiding verkiezing OR in 2018 

Resultaten extern onderzoek vervoersmiddelen door OR 

Resultaten enquête woon-werkverkeer 

Overzicht ziekteverzuimverloop jaren 2012-2016 

26-10-2017 Reglement Ondernemingsraad van Woonpartners Midden-Holland 

Bedrijfssluitingsdagen 2018 

Arbo plan van aanpak 2018 

Onderdeel HRM van het Activiteitenprogramma 2018 van Woonpartners 

Voorbereiding nieuw klantbedieningsconcept 

 

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 2017 5 

Ontvankelijk 5 

Niet ontvankelijk 0 

Aantal klachten dat tot een zitting is gekomen 1 

Aantal klachten dat door de organisatie alsnog is opgepakt en opgelost 4 
 

Onderwerpen 2017 5 

Dienstverlening personeel 1 

Woningtoewijzing (in combinatie met communicatie) 2 

Overlast 1 

Anders, namelijk klacht over aangetroffen vloer bij mutatie 1 
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Rooster van aftreden Klachtencommissie Woonpartners Midden-Holland: 
 

 

 

4.6 Klokkenluidersregeling 
Woonpartners beschikt over een klokkenluidersregeling. De regeling is in 2017 aangepast en in 
overeenstemming gebracht met nieuwe (wet- en) regelgeving. Er zijn in het verslagjaar geen 
meldingen gedaan. De klokkenluidersregeling is geplaatst op de website van Woonpartners 
Midden-Holland. 
  

Naam Geboren
Datum 1e 

benoeming

Aanvang Lopende 

Termijn

Jaar van aftreden 

volgens rooster
Maximale termijn

Mevrouw B. Bruinooge 22-1-1946 1-10-2010 1-10-2014 1-10-2018 1-10-2018

De heer P. Lebbing 21-3-1943 1-10-2010 1-10-2014 1-10-2018 1-10-2018

Mevrouw J.H.M. Huizinga 9-10-1984 1-10-2011 1-10-2015 1-10-2019 1-10-2019

Mevrouw H.C. Berghoef 22-1-1955 1-2-2012 1-2-2016 1-2-2020 1-2-2020
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5. Ontwikkeling, verwerving en verkoop van vastgoed 

 

5.1 Realisatie activiteitenprogramma 

Activiteit Score Realisatie 

Nieuwbouw Alphen a/d Rijn 
  

Geen nieuwbouwactiviteiten   

   

Nieuwbouw Gouda 
  

Gouda Oost: 
  

- Zuidelijk Stempel West laagbouw + Appartementen opgeleverd 

- Georgine Sanderstoren - Oplevering in 2018 

- Zuidelijk Stempel Oost  +/- Stedenbouwkundig plan voorbereid 

- Middengebied + Onteigening gestart 

- Nansenstraat/Van Heuven 
Goedhartsingel/Oostvogel 

+/- Bestemmingsplan begin 2018 in procedure 

Westergouwe Tuinen 3 (mgw) + Opgeleverd 

Bockenbergstraat - Nog op te starten 

Peperstraat +/- Opgeleverd februari 2018 

Midden Willens (Land van Steyn) + Opgeleverd 

Midden Willens (vervolg) + Plan voor 24 app. Start bouw in 2018 

   
Nieuwbouw Waddinxveen 

  
Park Triangel:

 
Parkzoom + Begin 2018 opgeleverd 

Park Triangel: Woonwagenwoningen + Begin 2018 aanbesteed 

Park Triangel: Parksingel + In aanbouw 

Park Triangel: Stationspark +/- Plan voorbereid 

Kerkweg Oost + Opgeleverd 

   
Nieuwbouw Zuidplas 

  
Elzenhof (Schoolstraat Zevenhuizen) + Opgeleverd 

Het Dijkpark (Burg. Klinkhamerweg 
Zevenhuizen) 

+ Opgeleverd 

De Jonge Veenen 2
e
 fase +/- Turn key overeenkomst gesloten 

De Rank (Ouderinitiatief Moordrecht) +/- Bestemmingsplan nog niet onherroepelijk 

Leliestraat  - Plan aangehouden; uitvoering start 2019 

Koningskwartier (Zevenhuizen Zuid) 1
e
 fase + Opgeleverd 

Koningskwartier 2
e
 fase + Toegevoegd; 67 woningen in voorbereiding 

De Brinkhorst (Moordrecht) + In aanbouw 

Tweemasterlocatie (Nieuwerkerk) - Planvoorbereiding loopt; start 2019 

Verwerving 
 

  

Aankoop van 5 appartementen/winkelunits in 
Gouda Oost en Oud-Achterwillens 

+/-  

3 appartementen in Oud-Achterwillens 
verworven; in Gouda Oost is minnelijke 
verwerving van de nog niet-verworven panden 
tot heden niet mogelijk gebleken. Onteigening 
is ingezet. 

 
  

Verkoop 
  

Verkoop van 36 huurwoningen +/- 22 woningen; verkoop trekt weer aan 

   
VvE-beheer 

  
Alphen aan den Rijn 

 
Geen VvE’s in beheer. 

Gouda: 15 VvE's + 15 

Waddinxveen: 9 VvE's + 1 st. woonomg.  + 9 + 1 

Zuidplas: 3 VvE's + 1 gemeentelijk complex (tot 
medio 2017) 

+ 
3 + 1(medio 2017 is het gemeentelijke 
complex zoals voorzien overgedragen). 

+ Gerealiseerd, +/- Deels gerealiseerd, -/-Niet gerealiseerd, X Vervallen. 
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5.2 Nieuwbouw 
In het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 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 2017 is. 
 

 MJB 2017-2021 Gerealiseerd 2017 Gerealiseerd 2017-2021 

Sociale huur 585 147 147 

Markthuur 0 0 0 

Koop vrije sector 0 20* 20* 

Sloop 56 0 0 

* toelichting zie Verkoop Nieuwbouw in art. 5.5 

 
Met de in 2017 opgeleverde sociale huurwoningen en het verwachte min of meer gelijke aantal in 
2018 zitten we goed op schema om de doelstellingen te behalen. De meerjarenbegroting laat 
ruimte zien voor nog ca. 200 woningen extra in de beleidsperiode. Hiervoor is voldoende 
plancapaciteit in concrete projecten aanwezig. Bedreigingen voor de gewenste productieaantallen 
zijn verhoging van afdrachten (o.a. verhuurderheffing), langer durende ruimtelijke procedures en 
de productiecapaciteit en prijsvorming van aannemers. De verhoging van afdrachten is niet 
(direct) beïnvloedbaar; de overige kunnen beheerst en beperkt worden door projecten eerder in 
voorbereiding te nemen, waarbij ook de aannemer eerder in het proces meegenomen wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1: prognose t.o.v. meerjarenbeleidsplan   Tabel 2: aantal sociale nieuwbouwwoningen (gemeente) 

 
Projecten 
In Gouda Oost is in 2017 de Benjamin Telderstoren opgeleverd. De bouw van de Georgine 
Sanderstoren is vergevorderd, en de inrichting van het park is gestart. In 2018 zal de toren 
opgeleverd worden, evenals het park en de resterende openbare ruimte van het Zuidelijk Stempel 
West. Hiermee wordt het grootste deelgebied van Gouda Oost afgerond. Het effect van de 
investeringen in deze wijk is goed merkbaar; men wil er weer graag wonen! De grote 
belangstelling van huurders voor de appartementen en van ondernemers voor de commerciële 
ruimten in de Georgine Sanderstoren getuigen daarvan. Voor de deelgebieden Zuidelijk Stempel 
Oost, Oostvogel en Van Heuven Goedhartsingel worden de plannen voorbereid voor de realisatie. 
De sloop van de woningen aan de Van Heuven Goedhartsingel e.o. wordt in de 2

e
 helft van 2018 

gestart waardoor ook hier de ruimte ontstaat voor nieuwbouw. In het Middengebied (De 
Rijkestraat e.o.) verloopt de verwerving van de resterende panden moeizaam. In 2017 is geen 
enkel pand verworven; de onteigening is daarom ingezet. 
 
In Westergouwe zijn de 42 appartementen in de Rietpluim opgeleverd. Gestart is met de 
ontwikkeling van een appartementengebouw op een Boerderijkavel, die weliswaar direct grenst 
aan de nieuwbouwlocatie Westergouwe maar hiervan niet deel uitmaakt. Verder zijn in Gouda in 
Midden Willens 12 sociale huurwoningen in 2017 opgeleverd. In ditzelfde plangebied zijn 
afspraken gemaakt voor de bouw van 24 kleine startersappartementen nabij het station 
Goverwelle; de bouw start in 2018. Tenslotte zijn bedrijfsruimten op de Peperstraat omgebouwd 
tot 5 appartementen. De appartementen zijn in februari 2018 opgeleverd. 
 
Voor de Gunningmavo locatie is in samenwerking met Mozaïek Wonen een plan ontwikkeld voor 
een duurzaam wooncomplex met ca. 60 appartementen. Dit wordt in 2018 nader uitgewerkt. 
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In Waddinxveen is de transformatie van het voormalige winkelpand aan de Kerkweg Oost naar 10 
studio’s in 2017 afgerond. De woningen zijn opgeleverd aan de startende huurders. In Park 
Triangel in Waddinxveen zijn in 2017 18 huurwoningen in deelgebied Parkzoom gebouwd. In 
januari 2018 zijn de woningen opgeleverd en uitgegeven aan de huurders. Verder is de bouw van 
6 appartementen en 15 eengezinswoningen in Parksingel gestart. De afspraken met de gemeente 
over de bouw van 8 woonwagenwoningen op Parksingel en Parkzoom en de herinrichting van de 
locatie Pater Jornaweg zijn vastgelegd; de voorbereiding voor de hier uit volgende 
werkzaamheden lopen. Voor de bouw van de 8 huurwoonwagenwoningen is begin 2018 opdracht 
verstrekt aan de aannemer; voor de herinrichting van de Pater Jornaweg worden de eerste 
werkzaamheden begin 2018 opgedragen. Voor de locatie Stationspark is een plan voor 54 
appartementen in samenwerking met BPD (ontwikkelaar van de andere woningen in 
Stationspark) ontwikkeld. Dit zal in 2018 in aanbouw worden genomen. Verder is een verkenning 
van een plan voor ca. 36 appartementen in de locatie Parkhoven opgestart. 
 
In de gemeente Zuidplas zijn in Zevenhuizen de 40 woningen in het Dijkpark en het Elzenhof 
opgeleverd. Hetzelfde geldt voor de 21 woningen in de eerste fase van het Koningskwartier. Voor 
de volgende fase van Zevenhuizen Zuid worden afspraken gemaakt voor de realisatie van 60 
beneden-bovenwoningen en 7 eengezinswoningen. De ontwikkeling van het plan voor ca. 50 
appartementen op de locatie Leliestraat (voormalige Zevensterlocatie) is getemporiseerd in 
afwachting van uitsluitsel van de gemeenteraad over de benodigde bestemmingsplanwijziging. In 
Moordrecht is de bouw van het appartementengebouw in De Brinkhorst gestart. Oplevering wordt 
in de eerste helft van 2018 verwacht. De bouw van De Rank, een woonvoorziening voor jongeren 
met een beperking, is helaas opgehouden door bezwaren tot aan de Raad van State uit de 
omgeving. Op 28 februari 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan, waardoor het 
bestemmingsplan rechtskracht heeft en de omgevingsvergunning afgegeven kan worden. Als ook 
die procedure doorlopen is kan de bouw naar verwachting nog in 2018 starten. 
 
In Moerkapelle is de bouw van 19 sociale huurwoningen (sociaal en markt) in de volgende fase 
van het project Jonge Veenen turn-key opgedragen aan de ontwikkelaar. Ten slotte is het plan 
voor de Kamerlingh Onnestraat (vm. Tweemasterlocatie) in Nieuwerkerk verder voorbereid. Dit 
wordt in 2018 verder uitgewerkt.  
 
Een overzicht van de afzonderlijke nieuwbouwprojecten in uitvoering en/of in voorbereiding ultimo 
2017 is terug te vinden in bijlage 3. In dit overzicht staan de projecten die zijn opgeleverd in 2017, 
die eind 2017 nog in aanbouw waren en die vergaand uitontwikkeld zijn (verwachte start bouw in 
2018). 
 
Grondposities 
Ultimo 2017 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 34 appartementen bestemd voor sociale huur; de bouw wordt voorzien in 
2019. 

 Zuidelijk Stempel Oost Gouda 
Eigen grond onder gesloopte woningen; grondruil/verwerving voor nieuwbouw zal in 2018 
plaatsvinden. De bestemming van de eigen grond is wonen. 

 Bockenbergstraat Gouda 
Eigen grond waarop 10 tot 15 sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd (voorzien in 
2019); de bestemming is wonen. 

 Midden Willens Gouda 
Bouwkavel aangekocht van de gemeente t.b.v. de bouw van 24 appartementen (voorzien in 
2018). De bestemming is wonen. 

 
Trends en ontwikkelingen 
Bij onze nieuwbouwprojecten ligt de focus onverminderd op betaalbaarheid. Betaalbare huren 
vergen daarbij passende stichtingskosten. Moeilijk beïnvloedbaar zijn hierin de stijgende 
bouwkosten en de zwaardere duurzaamheidseisen. Door vroeg in het ontwikkelproces de 
aannemer voor een bouwproject te selecteren houden we beide aspecten in de hand en benutten 
we de kennis van de zich snel ontwikkelende markt van bijvoorbeeld nieuwe energiesystemen. 
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Wat we eenvoudiger kunnen beïnvloeden is het type woningen dat we bouwen. We zullen ons 
daarbij nog meer gaan richten op bij de doelgroepen passende woningen. Voor startende één– en 
tweepersoonshuishoudens bieden kleinere, maar goed doordachte plattegronden een prima 
aanbod, met het comfort dat onze huurders van een nieuwbouwwoning mogen verwachten. Bij 
woningen voor senioren en/of mensen met een zorgvraag zullen we op deze doelgroep gerichte 
voorzieningen toevoegen aan onze “standaard” woningen. We hebben verschillende op deze 
doelgroepen gerichte projecten in voorbereiding. We onderzoeken tevens nieuwe, verdergaande 
concepten zoals bijvoorbeeld groepswonen (ook wel “friends” woningen genoemd). Naast “Tiny 
Housing”, waar we al mee actief zijn, zien we dit als een mogelijke trend voor de nabije toekomst. 
 
M.b.t. duurzaamheid voorzien we dat gasloos bouwen een grote vlucht neemt en op korte termijn 
de norm wordt. We anticiperen hier op door bij de projecten die nu in ontwikkeling zijn het 
energieconcept in een vroeg stadium te ontwikkelen, uitgaande van gasloos bouwen. We 
concentreren ons daarbij op het terugdringen van de CO2-uitstoot, zonder blind een concept te 
volgen. De haalbaarheid van bijvoorbeeld Nul Op de Meter (NOM) is sterk afhankelijk van 
gebouwtype en vorm; er zijn ook andere methoden om tot uitstootreductie te komen. Gezien het 
efficiencyvoordeel gaat onze voorkeur uit naar collectieve opwekking en zo nodig opslag van 
stroom en warmte. 
 
5.3 Verwerving van vastgoed  
In het Middengebied in Gouda Oost hebben de gesprekken met eigenaren van de laatste 
woningen en winkels nog niet tot nieuwe verwervingen geleid. De gemeente heeft dan ook de 
onteigening ingezet. Met dit instrument kan het vastgoed verworven worden om de ontwikkeling 
mogelijk te maken. 
 
In Oud-Achterwillens worden 22 eerder verkochte woningen op vrijwillige basis terug gekocht om 
de achteruitgang van deze wooncomplexen een halt toe te roepen en regie te krijgen op de 
ontwikkelingen in de wijk. In 2016 is de eerste woning terug gekocht; in 2017 zijn er nog eens 3 
verworven. Nu de huizenprijzen stijgen komen de hypotheken van een aantal eigenaren 
geleidelijk aan weer boven water. Dat bevordert de verkoopbereidheid, dus we verwachten in 
2018 weer een aantal woningen te kunnen verwerven. 
 
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 2017 zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd: 

 Participatiebijeenkomst invulling parkzone in april. 

 Oplevering Benjamin Teldertoren in april.  

 Wijkbrede informatiebijeenkomst over Gouda Oost in mei. 

 Bezoek aan Gouda Oost van de Leo Vromanstichting en de familie in augustus. 

 Informatieavond omwonenden Springersplein in september. 

 Viering van het hoogste punt van de Georgine Sanderstoren in oktober. 
 
5.5 Verkoop van vastgoed 
Verkoop bestaand bezit 
De doelstelling in 2017 was circa 36 woningen te verkopen en te leveren aan de kopers. Deze 
doelstelling vertaalde zich naar een totaal verkoopbedrag (target) van € 4,5 miljoen. Hoewel de 
koopmarkt in 2017 aantrok bleef de verkoop van onze woningen in de eerste helft van het jaar 
achter bij de verwachtingen. Er kwamen onder andere weinig woningen vrij in de 
verkoopcomplexen. De jaarprognose daalde halverwege het jaar naar ca. 2 miljoen. In de tweede 
helft trok de verkoop echter weer stevig aan, en ultimo 2017 zijn er 22 woningen verkocht en 
geleverd. Het bedrag aan inkomsten hieruit is ruim € 2,9 miljoen. Verder zijn er ultimo 2017 nog 7 
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woningen verkocht welke in 2018 worden geleverd, waarmee 2018 goed start. Door de stijging 
van de huizenprijzen wordt het merendeel van de woningen op de vrije markt ruim boven de 
taxatiewaarde verkocht. 
 
De verkoopresultaten 2017 zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

 Gouda Waddinxveen Zuidplas Totaal 

Aan zittende huurder 0 2 1 3 

Aan andere huurder  0 2 2 4 

Op de vrije markt 8 6 1 15 

Totaal verkochte huurwoningen 8 10 4 22 

Verkocht nog niet geleverd 3 2 2 7 

Te koop staande woningen ultimo 2017 1 1 1 3 

 
Verkoop nieuwbouw 
Woonpartners heeft in 2017 geen nieuwbouw koopwoningen in de projecten gerealiseerd. Bij de 
ontwikkeling van het Zuidelijk Stempel West in Gouda Oost is de ontwikkeling, realisatie en 
verkoop van koopwoningen in het Zuidelijk Stempel West doorgelegd naar de 
ontwikkelaar/aannemer die een deel van onze huurwoningen heeft gerealiseerd. De laatste 20 
koopwoningen zijn in 2017 opgeleverd aan de kopers. Ook in de volgende deelgebieden Zuidelijk 
Stempel Oost, Middengebied en Van Heuven Goedhartsingel van de herstructurering van Gouda 
Oost zal Woonpartners op basis van de gebiedsontwikkelingsovereenkomst met de gemeente 
koopwoningen (laten) realiseren. In de overige nieuwbouwprojecten van Woonpartners zijn geen 
koopwoningen voorzien. 
 

5.6 VvE-beheer  
In 2017 is het SKW-certificaat voor VvE-beheer, waarborg voor kwaliteit, opnieuw behouden.  
Woonpartners voert in de gemeenten Waddinxveen, Gouda en Zuidplas ultimo 2017 het beheer 
voor 27 VvE’s en één stichting (waarin Woonpartners belanghouder is). 
 
Onderstaand overzicht geeft de aantallen VvE’s in beheer en daaronder vallende 
appartementsrechten ultimo 2017 weer. 

 Aantal VvE’s in beheer (*) Aantal appartementsrechten 

Gouda 15 207 

Waddinxveen 9 283 

Zuidplas 3 104 

Totaal 27 594 

 (*) naast de VvE’s in deze tabel wordt ook een stichting voor een woonomgeving in Waddinxveen (zonder 
 appartementsrechten) beheerd. 

 
De enige mutatie in de portefeuille die zich in 2017 heeft voorgedaan is het afscheid van het 
beheer van het multifunctionele gebouw in Moordrecht (geen VvE). M.i.v. 1 juli 2017 voert de 
gemeente zelf het beheer. Ultimo 2017 worden 16 VvE’s met bezit van Woonpartners beheerd en 
11 zonder eigen bezit. Voor deze 11 VvE’s geldt dat de contracten voor het beheer vóór 1 juli 
2015 afgesloten zijn. 
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6. Woningbeheer 

 

6.1 Realisatie activiteitenprogramma 

Activiteit Score Realisatie 

Voldoen aan de EU-norm m.b.t. de 
inkomenstoets en passendheidstoets bij 
het toewijzen van DAEB-woningen. 

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

Klantinformatie zo veel mogelijk digitaal. + 
Huurcontractondertekening en inspecties 
worden digitaal getekend en vastgelegd 
(continu proces). 

Huurbeleid inzake vraaghuren uitvoeren. + 
Per complex is bepaald wat de juiste vraaghuur 
moet zijn die bij verhuur mag worden gebruikt.  

Handhaven rechtvaardig incassobeleid. +/- 
De huurachterstand zittende huurders zit 0,26% 
boven de begrote norm van 1%. In 2017 zijn 8 
woningen ontruimd. 

Opleveren nieuwbouwwoningen. + 
Bijna alle woningen van de 
nieuwbouwprojecten waren voor de datum van 
oplevering al verhuurd. 

Optimalisatie verhuur / terugdringen 
leegstand in het maatschappelijk vastgoed. 

+ 
Ondanks de lastige markt voor maatschappelijk 
vastgoed verloopt de verhuur naar verwachting. 
Eén bedrijfspand is in 2017 ontruimd. 

Kosten beheersing op mutatieonderhoud en 
huurderving. 

+/- 

Realisatie: Mutatieonderhoud € 242,- per vhe    
(norm: € 190,-).  
Huurderving € 575 k (norm: € 477 
k). 

Opstellen meerjaren investeringsplanning 
o.b.v. methodiek vastgoedsturing en 
assetmanagement. 

+/- 
O.b.v. methodiek zijn complexen geprioriteerd 
die we verder onderzoeken. 

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

+/- 
Realisatie is € 890,-/vhe. De overschrijding is 
door het versnellen van projecten PO en het 
wegwerken van achterstanden ontstaan. 

Uitvoeren dagelijks onderhoud o.b.v. 
corporatie benchmark centrum (CBC). 

+/- 
Overschrijding begroting komt vooral door extra 
Hr-ketels, interieuronderhoud, en rioolwerkz. 

Uitvoeren energetische maatregelen. +/- 
Het budget is benut door het uitvoeren van de 
benodigde maatregelen bij complexen met 
groot onderhoud. 

Inrichting van de 3 beheersstrategieën: 
intensief, aandacht en zichtbaar/bereikbaar. 

+ 
Zowel de personele als wel de financiële inzet 
is op deze wijze georganiseerd. 

Klantsturing in onderhoudsprojecten. + 
Bij alle grote onderhoudsprojecten en regulier 
planmatig onderhoud is dit geborgd. 

Klantwens wordt geautomatiseerd opgehaald. + 
Er wordt geëxperimenteerd met de opp-app om 
de klantwens te halen en te brengen zodat we 
met de huurder digitaal in gesprek zijn. 

Samenwerking met HRHM concreet vertaald 
naar gezamenlijke projecten. 

+ 

De bijeenkomst voor de bewonerscommissies, 
de dag voor de betrokken huurder en de 
verdeling van de eindejaarsattenties voor de 
BC-leden zijn gezamenlijk opgezet en 
uitgevoerd. Ook in het kader van de 
prestatieafspraken wordt er goed 
samengewerkt. 

Fysieke leefbaarheid wordt adequaat 
beheerd. 

+/- 

Leefbaarheidsbudget is overschreden. Met 
name het opknappen van de Vogelbuurt en het 
aanbrengen van camera’s heeft tot meer kosten 
geleid. 

+ Gerealiseerd, +/- Deels gerealiseerd, -/-Niet gerealiseerd, X Vervallen. 
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6.2  Woningmarkt algemeen 
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 Woningnet, regio Midden-Holland. Onze 
woningen in Boskoop worden bij leegkomst aangeboden via Woningnet, regio Holland-Rijnland 
en via de eigen website; www.woonpartners-mh.nl. Woningen met een huurprijs boven de 
liberalisatiegrens worden aangeboden via onze eigen website, Pararius, de vrije sector module 
van Woningnet en Funda. 
 

6.3 Woonpartners mutaties 
Verhuur 

Verhuurde woningen 2017 Gouda Waddinxveen Zuidplas Alphen ad Rijn Totaal 

Verhuurde woningen 2017 225 212 57 2 496 

Tijdelijk verhuurde sloopwoning 13 0 0 0 13 

Nieuwbouw* 80 10 61 1 152 

Totaal 318 222 118 3 661 
 
 
* Het betreft hier 152 verhuurde woningen 
  in 2017 in de projecten: 
- Kerkweg-Oost (10); 
- Het Dijkpark (20); 
- Het Elzenhof (20); 
- Zevenhuizen-Zuid (21); 
- Torenpad (1); 
- Land van Steijn(12); 
- Telderstoren(22); 
- Westergouwe (4); 
- Orangerie (42). 

                                Tabel: verhuringen naar soort 

 

In 2017 werden er 610 (2016: 563) woningen met een huurprijs tot de DAEB-grens (€ 710,68) 
verhuurd en 51 (2016: 92) woningen met een huurprijs boven de € 710,68. 
 

Mutaties 
In 2017 kwamen er in totaal 576 (2016: 511) woningen leeg. 517 met bestemming reguliere 
verhuur, 30 met bestemming sloop en 29 met bestemming verkoop. Eind 2017 stonden er 65 
(2016: 49) woningen leeg. 
 

Mutatiegraad 
De mutatiegraad komt op basis van verhuurde woningen in de bestaande voorraad op 6,6% en is 
daarmee vergelijkbaar met 2016. (6,5%). 
 

DAEB regeling 
In 2017 is met 94,26% voldaan aan de 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 € 36.165,-. 
 

Passend toewijzen 
Passend toewijzen houdt in dat minimaal 95% van de woningen met een huurprijs tot de 
aftoppingsgrenzen wordt verhuurd aan huishoudens, die voor huurtoeslag in aanmerking komen. 
Dit betreft huishoudens met een inkomen, afhankelijk van de huishoudgrootte en leeftijd, van 
maximaal € 22.200 of € 30.150 (prijspeil 2017). Woonpartners zit met 98,5% boven de gestelde 
norm van 95%. 
 

Bijzonderheden verhuur 
Reguliere sociale huurwoningen met huurprijzen tot de aftoppingsgrens (€ 592,- en € 635,-) 
verhuren onverminderd goed. Voor de sociale huurwoningen met huurprijzen tussen de € 635,- 
en de € 710,68 is het aantal ingeschreven woningzoekenden in Woningnet en het aantal reacties 
lager, maar verloopt het verhuren niettemin nog goed. Ook in 2017 blijft de vraag naar vrije sector 
woningen goed. 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 

Inkomensgroep norm aantal %

< € 36.165 min.  80% 575 94,26%

> € 36.165 < € 40.349 max. 10% 14 2,30%

> € 40.349 max. 10% 21 3,44%
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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. Door zowel een aantal 
nieuwbouwwoningen en reguliere woningen via loting toe te wijzen kunnen ook starters, die 
inmiddels een groot deel van het ingeschrevenenbestand uitmaken, met een grotere kans voor 
een woning in aanmerking komen. In 2017 is de verhuur van nieuwbouwwoningen zeer goed 
verlopen. Nagenoeg al deze woningen waren voor oplevering verhuurd.  
 
Grote vraag naar sociale huurwoningen 
Het aantal ingeschrevenen woningzoekenden op Woningnet was op 31 december 2017 11.510 
(2016: 9.722) en is daarmee in een jaar tijd met 18,4% toegenomen. Het aantal ingeschreven 
starters groeit harder dan het aantal doorstromers. De verhouding starters/doorstromers is nu 
63% vs. 37%. De absolute groei van het aantal ingeschreven éénpersoonshuishoudens is ook 
groter dan die van de andere huishoudtypes. De absolute groei van het aantal woningzoekenden 
met een laag inkomen is groter dan die van de andere inkomensgroepen. Kijken we naar het 
aantal actieve woningzoekenden dan zien we met name een stijging in Gouda, Zuidplas en van 
buiten de regio. 

 

 
 

 
Huisvesting bijzondere doelgroepen 
Woonpartners heeft in 2017 in totaal 88 
statushouders in 26 woningen gehuisvest. In een 
aantal gevallen ging het om gezinsherenigingen 
en na-reizigers. In Gouda en Zuidplas is aan de 
taakstelling voldaan. In Waddinxveen zijn er 8 
statushouders minder dan de taakstelling 
gehuisvest. Woonpartners heeft echter wel 
voldoende woningen aangeboden. Het COA kon 
op die momenten geen kandidaten met een 
status leveren.  
 
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 2017 
bedroeg 103 (2016: 75). 
 

2017 Gouda Waddinxveen Zuidplas Alphen ad Rijn Totaal

Aanvragen 51 29 23 0 103

Afwijzingen 15 3 0 0 18

Toekenningen 36 26 23 0 85

Gehuisvest 8 13 4 0 25
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Huurincasso 
De huurachterstand van de huidige huurders is gedurende het jaar opgelopen naar 1,26% (2016: 
1,15%). Eén van de redenen hiervoor is dat schuldhulptrajecten en trajecten om ontruiming te 
voorkomen vaker ingezet worden en dat het lang duurt voordat daar de eerste resultaten van te 
zien zijn. Onze medewerkers blijven klanten met een huurschuld actief benaderen. De 
huurachterstanden van vertrokken bewoners bedroegen eind 2017 1,36% (2016: 1,18%). 
 
Ontruimingen 
In 2017 zijn 8 (in 2016: 7) woningen ontruimd. In 7 gevallen was er sprake van een 
huurachterstand. Eén woning is ontruimd wegens het aantreffen van een hennepplantage.Het 
aantal aangezegde ontruimingen is met 20 veel lager dan in 2016 (29). Dit komt vooral doordat er 
nog meer aandacht is voor de schuldhulptrajecten. 
 
Huurverhoging per 1 juli 2017 
De huren bij Woonpartners zijn per 1 juli 2017 nominaal gemiddeld met 0,6% gestegen. 
Woonpartners heeft in 2017 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 
 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 andere afspraak 

 over de huurverhoging. 
 

 
Hierdoor bleef de totale huurverhoging ruim onder het toegestane maximum. 
 
6.4 Maatschappelijk & Overig Vastgoed  
Algemeen 
Het Maatschappelijk & Overig Vastgoed (M&OV)-bezit bestaat uit 100 bedrijfsruimtes en 676 
bergingen, garages en parkeerplaatsen met een apart huurcontract. 
 
Soorten huurders 
In totaal zijn er ongeveer 80 verschillende organisaties en personen die maatschappelijk- en 
overig vastgoed huren van onze organisatie. Dit zijn voornamelijk zorg- en welzijnsorganisaties, 
scholen, peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en diverse andere stichtingen. Ook wordt 
op beperkte schaal verhuurd aan plaatselijke winkeliers en startende ondernemers. 
 
Marktontwikkeling 
De gemiddelde huurprijs per m² blijft onder druk staan. Veel maatschappelijke en zakelijke 
vierkante meters in het verhuurgebied blijven leeg staan. Daardoor moet Woonpartners 
concurreren om huurders aan zich te binden, met een goede prijs- kwaliteitsrelatie.  
 
Mutaties M&OV 
Van de 100 M&OV bedrijfsruimtes zijn er 11 (2016: 6) huurcontracten beëindigd. Eén 
bedrijfsruimte, met 6 eenheden is ontruimd. Er werden 2 (2016: 11) nieuwe huurcontracten 
afgesloten. De leegstand in de M&OV bedrijfsruimte portefeuille is daardoor opgelopen naar 7% 
(2016: 3%). In 2017 zijn er 47 bergingen, garages en parkeerplaatsen leeggekomen (2016: 55) en 
zijn er 29 verhuurd (2016:54). 
 
6.5 Onderhoud 
Het onderhouden van woningen is één van de kerntaken van de corporatie. We investeren in 
energetische maatregelen in de bouwkundige schil (gevel, dak en vloer) van de woningen zonder 
huurverhoging voor de zittende huurder. Vanzelfsprekend en belangrijk is ook de technische 
kwaliteit van de woning. We vinden het belangrijk dat onze huurders in een goed onderhouden, 
veilige woning wonen. Bij mutatie wordt een woning weer verhuur gereed gemaakt om te voldoen 
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aan het criterium schoon heel en veilig, waarbij het kwaliteitsniveau passend is bij te betalen 
huurprijs. 
 

      x € 1.000        x € 1.000          € per vhe** 

Specificatie Onderhoud Begroot 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2017 

Planmatig Onderhoud (PO) 4.698 6.955  890 

Nazorg van projecten  135 22  3 

     

Niet Planmatig Onderhoud     

-  Service-onderhoud (woningen) 2.400 2.653  340 

-  Service Onderhoud (M&OV) 84 136  17 

-  Mutatie-onderhoud 1.436 1.888  242 

-  PKVW, WPK, inv. NPO *) 369 148  19 

-  Contract-onderhoud 856 793  102 

-  Beheerd door derden             45                   0                       0 

Totaal dagelijks onderhoud 5.190 5.618  719 

Af: dekking uren eigen dienst -463 -264  -34 

     

Totaal 9.560 12.331  1.578 

Totaal incl. eigen dienst 10.023 12.595  1.612 
 
*)  PolitieKeurmerk Veilig Wonen, WoonPartnersKwaliteit en woningverbetering bij niet planmatig onderhoud. 

**)  Het aantal vhe’s (7.812), is gebaseerd op het gemiddelde van de gewogen aantallen vhe’s over 2016 en 2017. 

 
6.5.1 Investeringen in kwaliteit van onze woningen 
De werkzaamheden van het planmatig onderhoud komen voort uit de 
meerjarenonderhoudsplanning waarin per bouwelement en per complex staat aangegeven 
wanneer vervanging of onderhoud aan de orde is. Op basis van de periodieke conditiemeting en 
inspecties wordt bepaald of de betreffende activiteit naar voren moet worden gehaald of juist naar 
een later tijdstip kan worden verplaatst. Het afgelopen jaar hebben we gestuurd om alle 
werkzaamheden die gepland waren voor dit jaar, daadwerkelijk ook uit te voeren en langlopende 
projecten op te leveren. Met als doelstelling om zo min mogelijk projecten door te schuiven naar 
2018. De volgende projecten (> € 250.000,-) zijn in 2017 opgeleverd: 
 

 Ontmoetingsruimte Zuidrandflat in Gouda; 

 Transformatie van bedrijfsruimte naar woonruimte aan de Wibautstraat in Gouda; 

 Renovatie en Groot Onderhoud (RGO) Bomenwijk in Waddinxveen; 

 Verbeteren van de ventilatie in de Wingerd flat in Waddinxveen; 

 Kozijnherstel en schilderwerk Wingerd laagbouw; 

 RGO Petteflats (Kerkweg-West) in Waddinxveen; (de verbetering van de entrees wordt 
uitgevoerd in 2018). 

 

 

Aan de Petteflats in Waddinxveen is bij 101 woningen 
planmatig onderhoud gepleegd. ERA contour heeft bij alle 
woningen de riolering vernieuwd en daar waar nodig zijn de 
badkamers, toiletten en keukens gerenoveerd. Het 
bijzondere aan deze aanpak is de intensieve 
bewonersbegeleiding vanuit ERA contour en Woonpartners 
Midden-Holland vanwege de (zeer) hoge leeftijd van onze 
huurders. 

 

De realisatie van planmatig onderhoud was € 2,2 miljoen euro hoger dan begroot. De afwijking is 
ontstaan door het toevoegen van een aantal projecten aan de jaarplanning en daarnaast door 
meerwerk met name houtrot herstel in een aantal complexen en, een correctie van de 
onderhoudsbegroting (een aantal algemene kostenposten waren niet vooraf begroot). 
 

In het kader van veiligheid voor onze huurders zijn de volgende projecten toegevoegd aan de 
begroting 2017: 

 Vervangen van alle open verbrandingstoestellen in het gehele woningbezit; 

 Verbeteren van de constructieve veiligheid van de na-oorlogse balkons. 
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Gelijktijdig met planmatig onderhoud hebben wij werkzaamheden in verbeteringen en 
verduurzaming van onze woningen doorgevoerd. In onderstaande tabel zijn alle investeringen 
zoals begroot en gerealiseerd in 2017 opgenomen, ook per genormeerde verhuureenheid (vhe).  

  x € 1000 in € per VHE* 

Specificatie planmatig onderhoud Begroot 2017 Realisatie 2017 Realisatie 2017 

Investering 1.900 2.808 359 

Energetische maatregelen 2.000 2.250 288 

*)   het aantal vhe’s (7.812), is gebaseerd op het gemiddelde van de gewogen aantallen vhe’s ultimo 2016 en 2017. 

Voor de jaarbegroting planmatig onderhoud 2018 zijn met de conditiemeetmethode (op basis van 
NEN 2767) bij 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 2018 en 
verder. Door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) worden deze gegevens gebruikt om landelijk 
de kwaliteit van het woningbezit van corporaties inzichtelijk te krijgen. 
 

 

In de Zuidrandflat in Gouda zijn naast de 
onderhoudswerkzaamheden ook investeringen gedaan in 
de ontmoetingsruimte die tussen de beide gebouwdelen 
ligt. Gelijktijdig met deze werkzaamheden zijn een aantal 
installatie onderdelen vernieuwd of aangepast. De 
werkzaamheden rondom de modernisering van de plint 
zijn eind 2017 opgeleverd. 

 
Het planmatig onderhoud en de bijbehorende investeringen zijn 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. 
Het overige planmatig onderhoud is meervoudig aanbesteed. Samen met de drie Groene Hart 
Corporaties zijn de onderhoudsdisciplines CV- en rioolonderhoud verder opgepakt om collectief in 
te kopen. Er is voor 2018 een project in voorbereiding volgens de principes van Resultaat Gericht 
Samenwerken (RGS). In totaal worden in dit project 13 complexen onderhouden. Na evaluatie 
wordt bekeken of Woonpartners in de toekomst verder gaat met deze vorm van uitbesteden. 
 
In 2018 zal een plan aanpak opgesteld worden tot het verder professionaliseren van het 
onderhoud met het bijbehorende inkoopbeleid en leveranciersmanagement. 
 
6.5.2 Hoe duurzaam zijn de woningen van Woonpartners Midden-Holland 
Een belangrijk thema is het verduurzamen van de woningvoorraad naar een CO2 neutrale 
gebouwde omgeving in 2050. Een tussenstap naar een CO2 neutrale omgeving is een gemiddeld 
label B in 2021. Woonpartners vindt duurzaamheid vanzelfsprekend een belangrijk thema. In het 
kader van de vernieuwingsagenda van Aedes neemt Woonpartners deel aan de coalitie 

duurzaamheid. De 
coalitie heeft een 
routeplanner en een 
routekaart ontwikkeld 
met als doel hoe en met 
wie de corporatiesector 
de doelstelling CO2 
neutraal in 2050 kan 
gaan behalen. Een 
energielabel B is gelijk 
aan een energie index 
(EI) tussen de 1,05 en 
1,30. De gemiddelde 

Energie-index van de woningen van Woonpartners waar een energielabel voor is verstrekt is in 
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2017 verbeterd van 1,66 naar 1,60 (label C). Eind 2017 hadden 7.419 woningen een energielabel 
(2016: 7.166). De verdeling tussen de labels is weergegeven in de bovenstaande grafiek. Het 
komende jaar zal per complex bekeken worden welke strategie in het kader van duurzaamheid 
noodzakelijk is om de doelstelling CO2 neutraal in 2050 te kunnen behalen. Voor het bepalen van 
deze strategie zijn we samen met de gemeentes waar wij actief zijn bezig met het opstellen van 
een warmteanalyse.  
 

 

In het oude ziekenhuis Callicarpa aan de Oosthaven zijn de 
voormalige bedrijfsruimten in het souterrain ongebouwd tot 5 
zelfstandige woningen. Met oog voor de historische details is 
het karakter van het complex behouden. De 
werkzaamheden zijn begin 2018 aan Woonpartners 
opgeleverd. Het transformeren van bestaand vastgoed naar 
sociale huurwoningen is een middel om duurzaam om te 
gaan met de gebouwde omgeving. 

 
In het kader van duurzaamheid kijken wij naar de corporaties die koploper zijn in het uitwerken 
van duurzaamheidsmaatregelen. Binnen de diverse complexstrategieën zullen we een aantal 
complexen selecteren waarbij we Nul Op de Meter woningen kunnen realiseren. In 2023 moeten 
alle gebouwen met een kantoorfunctie in Nederland die groter zijn 100 m² een energielabel van 
minimaal C hebben. Het kantoor in Waddinxveen heeft een label A (EI=0,8) en het kantoor in 
Gouda heeft een label B (EI=1,28). Hiermee voldoen we aan deze eisen. De overige 
bedrijfsruimten die wij verhuren worden ook van een energielabel voorzien. 
 
6.5.3 Niet Planmatig Onderhoud 
Het dagelijks onderhoud betreft reparaties op verzoek van de huurder (reparatieonderhoud) en 
onderhoud in aansluiting op een huuropzegging (mutatieonderhoud). Op basis van ervaring 
hebben we inzicht in de te verwachten uitgaven op jaarbasis. Dit leidde voor 2017 tot een budget 
voor serviceonderhoud van € 2.400.000. De werkelijke uitgaven in 2017 zijn € 2.653.000. Deze 
overschrijding is voornamelijk veroorzaakt doordat meer badkamers, toiletten en keukens zijn 
vervangen en een hoger aantal storingen van Cv-ketels die ouder zijn dan 15 jaar. Om de 
dienstverlening aan onze huurders te verbeteren hebben we drie kernaannemers die het dagelijks 
onderhoud in een eigen rayon uitvoeren. 
 
De kosten in het service onderhoud zijn verdeeld over diverse kostenposten. Het aantal 
reparaties per vhe was gelijk aan vorig jaar en lager dan we in de begroting hebben opgenomen 
namelijk 1,2 melding per vhe. In totaal zijn 9.997 opdrachten verstrekt in het kader van service 
onderhoud, waarvan 929 aan de eigen dienst. 
 
Mutatieonderhoud 
Met de realisatie van € 1.888.000 voor mutatieonderhoud is er een overschrijding van € 452.000 
ten opzichte van de begroting gerealiseerd. Er moest in meer woningen asbest gesaneerd 
worden. Daarnaast zijn er badkamer- keuken, en toiletrenovaties uitgevoerd. Er is gemiddeld per 
mutatie € 2.856 uitgegeven. Dat is hoger dan de gestelde norm van € 2.450. Het 
mutatieonderhoud per vhe is met € 242 (€ 185 in 2016),- hoger dan de gestelde norm van € 190 
per vhe. 
 
Voor 2018 is besloten om woningen waarvoor het verwachte mutatieonderhoud hoger is dan 
€ 3.500 voortaan door de opzichters van de afdeling VGO te laten begeleiden. Dit om de kwaliteit, 
doorlooptijd en de kosten beter te kunnen bewaken. De verhuurconsulenten blijven voor de 
overige mutatiewoningen de opdrachtgever. Voor het aanbrengen van de Woonpartnerskwaliteit 
en het Politiekeurmerk Veilig Wonen is € 148.000 besteed. 
 
Digitalisering dagelijks onderhoud 
Om het dagelijks onderhoud efficiënter en klantgerichter uit te voeren is in samenwerking met 
NCCW een plan van aanpak opgesteld. In 2017 is een directe verbinding gemaakt met de 
systemen van de 3 kernaannemers en het systeem van Woonpartners door middel van een 
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KOVRA verbinding. In het eerste halfjaar van 2018 wordt de bestaande module 
reparatieverzoeken vervangen door de module dagelijks onderhoud in de corporatie Cloud. De 
laatste stap in het digitaal verbeteren van de reparatieverzoeken wordt de nieuwe module DO 
ontsloten via de website van Woonpartners. De klanten kunnen dan via de website 24/7 een 
reparatieverzoek inplannen. 
 
Eigen onderhoudsdienst 
De eigen onderhoudsdienst bestaat uit 5 medewerkers, allen met een eigen volledig ingerichte 
servicebus. Er 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 2018 verder uit. 
 
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 

 
 

Huurdersoordeel ABC 

 
 
Op huurders met een reparatieverzoek na zien we een daling in het huurdersoordeel ten opzichte 
van 2016. Woonpartners scoort wel vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. De kwaliteit van 
de woning wordt iets beter beoordeeld dan het landelijk gemiddelde. Om op het vlak van de 
dienstverlening onze ambities uit het meerjarenbeleidsplan waar te kunnen maken is een aantal 
maatregelen genomen en in voorbereiding voor 2018. Zo wordt vanaf medio 2018 de 
dienstverlening gecentraliseerd verzorgd vanuit één vestiging. Dit zorgt voor een betere bezetting, 
een betere bereikbaarheid en een uniforme afhandeling van de gestelde klantvragen. De 
publieksruimte in de vestiging Waddinxveen wordt hiervoor verbouwd en geschikt gemaakt. De 
vestiging Gouda wordt gesloten. Daarnaast verbeteren we onze digitale dienstverlening, door de 
introductie van een nieuwe website waarop het voor klanten onder andere mogelijk is zelfstandig 
een reparatieverzoek in te dienen. Ook gaan we meer op afspraak werken, zodat er zowel 
efficiënt als klantgericht gewerkt wordt. 

6.7 Wonen, zorg en welzijn 
Huurdersparticipatie 
Bewonersparticipatie / relatie met huurdersorganisatie 
Met het bestuur van de HRHM wordt constructief samengewerkt. Het overleg over het beleid van 
Woonpartners en ook over de biedingen en prestatie-afspraken in de verschillende gemeenten 
verloopt op positief kritische wijze. Bij participatie-activiteiten zoals de Dag van de Betrokken 
Huurder en het uitdelen van kerstattenties aan de vrijwilligers is gezamenlijk met de HRHM 
opgetrokken. Voor 2018 breiden we deze samenwerking verder uit. 
 
Participatie in wijken en buurten 
Het aantal Bewonerscommissieleden en bewonerscommissies loopt langzaam maar zeker terug. 
De leeftijd van de huidige commissieleden en de geringe bereidheid van jongeren om zich aan te 

KWH Klantwaardering* 2017 2017 2016 2016 2015 2015

Woonpartners Landelijk Woonpartners Landelijk Woonpartners Landelijk

Klantcontact 7,4 7,5 8,1 8 7,4 7,8

Woning zoeken 7,2 7,5 7,8 7,6 7,6 7,8

Nieuwe woning 7,3 7,6 7,8 7,8 7,6 7,8

Huur opzeggen 7,6 7,8 7,9 7,8 8,2 8,1

Reparaties 7,8 7,9 7,7 7,8 7,9 8

Onderhoud 8 7,8 8,2 7,9 7,5 7,9

Totaalscore 7,6 NB 7,9 7,7 7,6 7,7

* Meetgegevens einde jaar

** Cijfer Telt niet mee in de KWH beoordeling

Huurdersoordeel AEDES-Benchmark 2017 2017 2016 2016 2015 2015

Woonpartners Landelijk Woonpartners Landelijk Woonpartners Landelijk

Nieuwe huurders 7,3 7,5 7,8 7,5 7,3 7,3

Huurders met reparatieverzoek 7,5 7,5 7,3 7,4 7,4 7,1

Vertrokken huurders 7,2 7,4 7,8 7,2 7,5 7,2

Planmatig Onderhoud 6,9 7,2 7,9 7,4 7,1 7,4

Kwaliteit Woning 7,2 7,1 NB NB NB NB
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sluiten zijn hier debet aan. Daarom zoekt Woonpartners andere wegen om met de bewoners in 
gesprek te gaan. 
Voorbeelden van nieuwe participatievormen zijn: 

- In de Vogelbuurt in Gouda wordt gewerkt aan een buurt-community van bewoners die zo 
min mogelijk willen overleggen, maar graag met zelfwerkzaamheid een bijdrage leveren 
aan een leefbare buurt. 

- Bij het project Kerkweg-West in Waddinxveen werken we met een klankbordgroep om het 
groot-onderhoudsproject zo goed mogelijk te begeleiden. 

- In Gouda Oost, de nieuwbouw in Moerkapelle, de Vogelbuurt, Westergouwe en de 
Wingerd in Waddinxveen proberen we ook langs digitale weg met de huurders in gesprek 
te komen via de Opp-app. Met behulp van deze app vragen we bewoners wat ze zelf het 
belangrijkste vinden in hun buurt. Hiermee bouwen we samen met bewoners aan nieuwe 
plannen voor de wijk, waarbij we korte lijnen kunnen houden en gebruik kunnen maken 
van de vaardigheden van huurders. 

- Daar waar een bewonerscommissie stopt en er niet direct nieuwe 
bewonerscommissieleden klaar staan, zoekt Woonpartners nieuwe contactpersonen. 
 

Het werk van bewonerscommissies blijft belangrijk. De leden zijn vaak zeer betrokken bij hun 
buurt en bij Woonpartners. Begin 2017 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de 
bewonerscommissieleden en alle woonconsulenten om te onderzoeken welke verbeterpunten er 
in de samenwerking zijn. Dit heeft geleid tot een lijst met 10 actiepunten en afspraken voor 
Woonpartners én de bewonerscommissies. Op al deze actiepunten zijn verbeteringen 
doorgevoerd. Een van de vernieuwingen is de nieuwsbrief die eens in de 4 maanden naar de 
bewonerscommissies gestuurd wordt met daarin informatie over de organisatie, beleid en 
projecten van Woonpartners. Begin 2018 zijn 2 goed bezochte informatiebijeenkomsten over de 
uitvoering en het beleid van het onderhoud georganiseerd, die door in totaal 50 
bewonerscommissieleden zijn bezocht. 
 
Maatschappelijke taken/ketensamenwerking 
Woonpartners werkt samen met alle sociale partijen om vanuit haar rol als sociale huisvester 
goed wonen voor onze huurders mogelijk te maken. 

- Zo zijn we actief in het kader van het convenant “Voorkomen van huisuitzettingen” in 
Waddinxveen, Gouda en Zuidplas. 

- Woonpartners is ook een van de ondersteuners van Buurtbemiddeling in Waddinxveen, 
Gouda en Zuidplas. 

- Medewerkers van Woonpartners werken nauw samen met zowel wijkagenten als 
medewerkers van het sociaal team om zo prettige woonwijken te behouden. 

- Voor de huisvesting, vanuit de maatschappelijke opvang, maakt Woonpartners gebruik 
van zogenaamde zorgdakcontracten. In 2017 zijn er 28 zorgdakcontracten afgesloten met 
huurders, Woonpartners en zorgpartijen. 18 van deze huurders komen uit de 
maatschappelijke opvang vanuit de regio. De overige 10 huurders met een 
zorgdakcontract hadden al begeleiding van een zorgpartij. Op deze wijze wordt er voor 
gezorgd dat de huurder een goede woning krijgt en de begeleiding die nodig is. 

 
Leefbaarheid 
Bij de inzet van de middelen voor de leefbaarheid wordt met name gewerkt aan een schone, hele 
en veilige leefomgeving. Hieronder vallen: 

- het onderhouden van de buitenruimte die van Woonpartners zijn; 
- schoonmaak waar huurders zelf niet bij kunnen en dus ook niet verantwoordelijk voor zijn; 
- cameratoezicht; 
- opknappen van achterpaden en aanbrengen achterpadverlichting. 

 
Totale uitgaven voor leefbaarheid in 2017, ten opzichte van de begroting, zijn als volgt: 
 

 Begroot in € Gerealiseerd in € 

Leefbaarheid 313.000 398.000 

 
De overschrijding van het leefbaarheidsbudget is voor een belangrijk deel het gevolg van de extra 
inspanningen ten behoeve van het project in de Vogelbuurt Gouda en extra camera’s die in een 
6-tal complexen in Gouda en Waddinxveen zijn opgehangen. 
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Overlastmeldingen 
Het aantal overlast meldingen blijft ongeveer gelijk. In 2017 waren er 686 meldingen van overlast 
bij 439 adressen. In heel Nederland kregen de meldingen van overlast door verwarde personen 
aandacht in de media. Ook Woonpartners Midden-Holland kent overlast gevende en verwarde 
huurders. Woonpartners werkt samen met ketenpartners zoals politie, gemeente en zorg en 
welzijn aan maatwerkoplossingen waarbij de belangen van de omwonenden ook de noodzakelijke 
aandacht krijgen. Helaas is er nog geen sluitende aanpak voor de soms zware vorm van overlast. 
De overheid kan de regiefunctie die zij heeft krachtiger oppakken. Nu komt het nog te vaak voor 
dat een huurder met verward gedrag na een afkoelperiode van 6 uur weer terug gaat naar zijn 
eigen woning. Dat dit door de omwonenden in veel gevallen als zeer bedreigend wordt ervaren 
krijgt daarbij nu nog te weinig aandacht. De aanpak van Woonpartners is nu om in zo’n situatie 
naar oplossingen te blijven zoeken tot er weer een stabiele en rustige situatie is. Daarbij kan het 
nodig zijn dat er voor de verwarde huurder naar een nieuwe woning en nieuwe start wordt 
gezocht. 
 
Woonfraude 
Bij een melding over woonfraude doet Woonpartners een gegevenscontrole en wordt het adres 
bezocht. In 2017 zijn 37 adressen bezocht. Dit heeft geleid tot: 

- 11 huuropzeggingen (1 met juridische tussenkomst); 
- 8 waarschuwingen om de woonfraude te beëindigen; 
- 11 rechtmatige bewoning; 
- 5 verzoeken tot inwoning; 
- 2 overlast/psychosociale problematiek doorgeleid naar sociaal team. 

 
Veilig Wonen 
Woonpartners heeft zich tot doel gesteld dat alle open verbrandingstoestellen worden verwijderd. 
Het gaat hier vooral om moederhaarden, oude cv-ketels en geisers en om woningen waar 
huurders in het verleden zelf een CV/WW-voorziening hebben aangelegd of hebben laten 
aanleggen door een installateur. 

Begin 2017 waren er 286 woningen waar of een open verbrandingstoestel zat of waar een 
verdenking op rustte dat daar een open verbrandingstoestel zou kunnen zitten. Eind 2017 zijn er 
nog 15 woningen met een open verbrandingstoestel. De huurders zijn aangeschreven om mee te 
werken aan de plaatsing van een veilige installatie. 

Wonen, zorg en welzijn in Gouda 

Vitale Leefgemeenschap Leckenborch 
In de Leckenborch bestaat een hechte gemeenschap van actieve bewoners die naar elkaar 
omzien en veel activiteiten ontplooien. Woonpartners steunt dergelijke initiatieven. Een concreet 
resultaat is de gerealiseerde Jeu-de-Boules-baan. Platform 31 heeft de aanpak van 
Woonpartners als voorbeeldproject uitgekozen. 
  
De Bleijsstraat 
De huurders in de Bleijsstraat in Gouda Oost hebben last van vervuiling en vernieling door 
rondhangende jongeren en zwervers. Om deze neergaande spiraal te stoppen zijn medewerkers 
huis-aan-huis op bezoek geweest. Er is cameratoezicht ingesteld en met de wijkagent zijn 
afspraken gemaakt dat frequenter in de Bleijsstraat en omgeving zal worden gesurveilleerd. 
 
Oud-Achterwillens 
De wijk Oud-Achterwillens is kwetsbaar als het gaat om leefbaarheid. In de portiekflats worden de 
portieken door een schoonmaakbedrijf schoongemaakt en is er ook een huismeester actief om de 
gemeenschappelijke ruimtes behalve schoon, ook heel en veilig te houden. 
 
De Vogelbuurt 
In de Vogelbuurt wordt door huurders, Woonpartners en onze ketenpartners hard gewerkt aan 
een mooie buurt. Dit gebeurt vanuit “De Werkplaats” een oud verenigingsgebouw in bezit van 
Woonpartners, dat in het hart van de wijk ligt. In 2018 zal Woonpartners starten met het uitvoeren 
van groot onderhoud aan de woningen. De samenwerking tussen de huurders, de 
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woonconsulent(en), opzichter(s) en projectleider(s) van Woonpartners, de gemeente, het sociaal 
team en de wijkagent heeft o.a. de volgende resultaten opgeleverd: 

- Door samen te werken aan inbraakpreventie is er in 2017 een forse daling van het aantal 
inbraken gerealiseerd, waar begin 2016 de Vogelbuurt nog als hotspot op de 
inbraakmeter werd aangewezen. Met 199 huurders is er een keukentafelgesprek 
gevoerd. Als tijdens zo’n gesprek sociale problematiek wordt geconstateerd, wordt het 
sociaal-team ingeschakeld om de huurder de juiste ondersteuning te bieden. 

- De afdeling Sociale Zaken van de gemeente houdt wekelijks spreekuur in “De 
Werkplaats” om bewoners te stimuleren om meer te participeren in het arbeidsproces. 

- De voortuinen van de buurt worden door bewoners zelf systematisch opgeknapt. Als een 
huurder zijn voortuin opknapt, dan zorgen andere huurders weer voor een net hekwerk. 
Deze werkzaamheden worden door Woonpartners gefaciliteerd. 

- Tijdens NL Doet is overhangend groen door de buurt en door vrijwilligers gesnoeid. 
 
Wonen, zorg en welzijn in Waddinxveen 

Flats rondom het Anne Frank zalencentrum  
In het Anne Frankcentrum faciliteert Woonpartners diverse op ouderen gerichte activiteiten die 
maken dat de huurders van de flats rondom dit centrum prettig kunnen wonen. Daarnaast is 
voorzien in 2 short-stay woningen waardoor mensen, die bijvoorbeeld na ziekenhuisopname 
tijdelijk in een aangepaste woning kunnen verblijven. Daarnaast zijn er huurders met een lichte 
verstandelijke beperking vanuit Ipsen de Bruggen in het Anne Frankwoongebouw gehuisvest. 
Deze huurders doen tevens vrijwilligerswerk in het zalencentrum en wonen prettig tussen de 
veelal oudere huurders. 
 

Woonwagenlocaties 
Met de bewoners aan de Meteorenweg zijn gesprekken gevoerd om een verhuizing naar 
woonwagenwoningen in de wijk Triangel te realiseren. 2 bewoners hebben inmiddels een 
vaststellingsovereenkomst voor de aanvaarding van een woonwagenwoning getekend. De 
woonomgeving van de Pater Jornaweg wordt verbeterd. Verwachting is dat er voor alle partijen 
een goede oplossing kan worden gevonden. 
 

Wonen, zorg en welzijn in Zuidplas 

De Rank 
In de kern Moordrecht werken we samen met een initiatiefgroep om een woonvoorziening voor 
begeleid wonen voor jongeren met een beperking te realiseren. De realisatie heeft in 2017 door 
bezwaren van direct omwonenden vertraging opgelopen.  
 

Zichtbaar en bereikbaar 
De leefbaarheid is goed in de meeste huurcomplexen van Woonpartners in Zuidplas. Waar nodig 
wordt actief geparticipeerd in initiatieven als buurtpreventie en zorginitiatieven. 
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7. Financiën  

 
7.1 Kerncijfers  

 

€ 18,9 € 0,7 € 34,2 -€ 6,1 -€ 12,7 -€ 1,2
MILJOEN MILJOEN MILJOEN MILJOEN MILJOEN MILJOEN

Exploitatie Verkoop Waarde-

verandering

Rente Belastingen Overig

HUISHOUDBOEKJE (x € miljoen)

UITGAVEN PER VHE FINANCIËLE RATIO'S

FACTSHEET WOONPARTNERS MIDDEN HOLLAND        

RESULTATEN

CIJFERS

2017

€ 33,9
MILJOEN

Overige diensten 

0,8

Resultaat            

+10,2
INKOMSTEN

Vergoedingen        

2,7

Diversen                    

0,5
UITGAVEN

Overig                    

6,3

Aankoop                    

0,5
RESULTAAT

Personeel                    

5,8

Duurzaamheid                    

5,1

Rente                    

6,5

Belastingen                    

8,3

Onderhoud                    

13,1

Verkoop              

2,8

Aflossingen                      

10,4

              
=

Resultaat                   

-30,9

Resultaat            

+21,6

Huur                     

46,8

Nieuwbouw                    

27,6

Nieuwe 

leningen                      

32

+ +OPERATIONELE KASSTROOM

+ € 10,2

(DES)INVESTERINGEN

- € 30,9

FINANCIERING

+ € 21,6

TOTALE SOM

0,9

NORM

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

2,6 1,8 > 1,4

Kasstromen
ICR DSCR

> 1,0

Onderpand

Rendement

2,1%
Direct

28%
Dekkingsratio

< 75%

< 70%

> 20%

Loan to Value

69%

70%
Solvabiliteitsratio



 

Jaarverslag 2017 Woonpartners Midden-Holland (Doc. nr. 1804009 / #) 57 

7.2 Resultaat 
Het netto resultaat van Woonpartners komt in 2017 uit op € 33,9 miljoen. Ten opzichte van 2016 
is dit een vermindering van € 19,2 miljoen. Hieronder een overzicht van de mutaties van het 
resultaat 2016 naar het resultaat van 2017: 
 

 
 

Hieronder een overzicht van de resultaten per activiteit. 
 

 

Exploitatie   

 
Het netto exploitatieresultaat is de uitkomst van het huren en beheren van ons vastgoed. Het 
netto exploitatie resultaat komt uit op € 18,9 miljoen. Het resultaat is ten opzichte van 2016 
afgenomen met € 1,6 miljoen. Enerzijds wordt het resultaat positief beïnvloed door de 
huurverhoging en de opgeleverde nieuwbouw (€ 2,2 mln.). Anderzijds worden er meer 
onderhoudskosten (€ 3,5 mln.) uitgegeven. Op 1 juli 2017 heeft de zittende huurder een 
huurverhoging gekregen van gemiddeld 0,6%. Gedurende het jaar zijn 147 sociale 
nieuwbouwwoningen opgeleverd. 
 
De onderhoudskosten zijn ten opzichte van 2016 gestegen met € 3,5 mln. De stijging is onder 
andere het gevolg van overloop uit 2016, overschrijdingen in enkele R/GO projecten (Kerkweg-
West, Groenezoom / Wingerd en Bomenwijk te Waddinxveen), extra kosten houtrotherstel in 
Moerkapelle en Gouda en aanvullend toegekend budget voor de constructieve veiligheid van 
balkons. 
 

 

Verkoop   

Ter financiering van onze investeringen verkopen we jaarlijks een beperkt deel van ons bezit. In 
het eerste halfjaar verliepen de verkopen minder dan verwacht, waardoor de begroting met een 
verschil van 0,3 mln. niet is behaald. In de tweede helft zijn verkopen weer aangetrokken en zijn 
er uiteindelijk in 2017 22 woningen verkocht. 

 

Waardeveranderingen   

 
Onder deze post worden verantwoord: 

- Onrendabele investeringen. 
- Waardeveranderingen van vastgoed als gevolg van de waardeontwikkeling in de tijd. 

 
Onrendabele investeringen 
Als corporatie zijn wij bereid te investeren in projecten die maatschappelijk rendabel zijn, maar 
financieel onrendabel zijn. Deze investeringen betreffen nieuw- en bestaande bouw. 
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In de bestaande bouw zijn onrendabele investeringen gedaan in het kader van energetische 
maatregelen verspreid over het bezit. Daarnaast is een voorziening getroffen voor de Vogelbuurt 
in Gouda. 
 

Waardeveranderingen van vastgoed 
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed in exploitatie geeft de waardeontwikkeling 
van het bezit in 2017 weer. In 2017 komt de niet-gerealiseerde waardeverandering uit op € 34,9 
miljoen positief. De waardestijging van het bestaande bezit komt in 2017 uit op 4,5%. Dit is voor 
een belangrijk deel het gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt. 
 

 

Rente   

 

Het renteresultaat komt uit op € 6,1 miljoen negatief. Een deel van onze investeringen financieren 
we met leningen en over de leningen betalen we rente. De huidige rente staat historisch laag. Het 
afgelopen jaar hebben we langlopende leningen aangetrokken met rentepercentages tussen de 
1,41% en 1,70%. Dankzij de lage rentestand is de gemiddelde rentelast in 2017 afgenomen. De 
gemiddelde rentelast in 2017 is 2,8% (2016: 3,1%). 
 

 

Belastingen   

 

Het resultaat vanuit belastingen is € 12,7 mln. 
 

Doordat de waarde van het bezit in de periode 2008 t/m 2013 is gedaald, heeft Woonpartners 
forse compensabele verliezen kunnen creëren. De komende jaren verwachten we een stijging 
van de waarde van het bezit en hiermee ook de fiscale winsten. Omdat we de fiscale winst mogen 
compenseren met de verliezen uit het verleden verwachten we vanaf 2020 
vennootschapsbelasting te betalen. 
 

 

Overige activiteiten   

 
Het overige resultaat bestaat uit onder andere leefbaarheid en niet toerekenbare 
organisatiekosten. 
 

7.3 Ontvangsten en Uitgaven 
Ontvangsten 
De totale ontvangsten, exclusief leningen, waren afgelopen jaar € 53,1 miljoen. Hiervan zijn de 
huren met € 46,8 miljoen onze belangrijkste inkomstenbron. Daarnaast hebben wij afgelopen jaar 
€ 2,8 miljoen voor onze verkopen, € 2,7 miljoen aan vergoedingen en € 0,7 miljoen voor onze 
overige diensten ontvangen. 
 

Uitgaven 
De totale uitgaven afgelopen jaar waren € 73,5 miljoen. De uitgaven bestaan uit: 

- Investeringen € 33,4 miljoen. Hiervan betreft 85% nieuwbouw. De overige 15% bestaat 
voornamelijk uit investeringen in bestaande bouw, energetische maatregelen en aankoop 
bezit. 

- Operationele lasten € 40,1 miljoen. Per verhuureenheid is dit € 5.093,-. Hieronder een 
overzicht hoe de operationele lasten zijn opgebouwd. 

 

 
          Het betreft hier afgeronde bedragen waardoor er kleine verschillen kunnen ontstaan ten opzichte van de detailuitwerkingen. 

Personeel Onderhoud Belastingen Rente Overige Totaal

Jaarrekening 2017 € 739 € 1.665 € 1.054 € 829 € 805 € 5.093

Begroting 2017 € 761 € 1.206 € 1.150 € 862 € 890 € 4.869

Jaarrekening 2016 € 789 € 1.093 € 1.014 € 884 € 847 € 4.627
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Ten opzichte van 2017 zijn we wederom in staat geweest om meer met minder mensen te doen. 
De personeelslasten per verhuureenheid dalen met meer dan 6% tot € 739,-. 
 
Aan het onderhoud is in 2017 aanzienlijk meer uitgegeven dan in 2016: 52,3%. De stijging is 
onder andere het gevolg van overloop uit 2016, overschrijdingen in enkele R/GO projecten 
(Kerkweg-West, Groenezoom / Wingerd en Bomenwijk te Waddinxveen), extra kosten 
houtrotherstel in Moerkapelle en Gouda en aanvullend toegekend budget voor de constructieve 
veiligheid van balkons. 
 
De belastingen bestaan uit de verhuurderheffing: (€ 630,-), gemeentelijke belastingen (€ 418,-), 
en bijdrage voor de Autoriteit woningcorporaties (€ 5,-), De belastingen zijn met bijna 4% 
toegenomen tot € 1.054,- per verhuureenheid. De heffingen beperken onze 
investeringsmogelijkheden. 
 
Doordat het aantal verhuureenheden is toegenomen en de rente historisch laag staat, zijn de 
rente uitgaven gedaald van € 884,- per verhuureenheid naar € 829,- per verhuureenheid. ondanks 
een toenemende leningenportefeuille. 
 
De overige uitgaven per verhuureenheid zijn afgenomen met 5% tot € 805,-. 
 
Financiering 

Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven is € 20,4 miljoen. Om dit verschil te dekken heeft 
Woonpartners een aantal leningen aangetrokken. Hierdoor neemt de gemiddelde lening per 
verhuureenheid toe van € 28.619,- naar € 30.877,-. De totale leningenportefeuille komt uit op € 
236 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. In 2017 heeft Woonpartners € 15 miljoen 
aan roll-over leningen aangetrokken om de flexibiliteit in de liquiditeit te vergroten. Woonpartners 
is met haar huisbankier een rekening-courantfaciliteit overeengekomen van € 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 WSW-
borging mag lenen. Voor de jaren 2017 tot en met 2019 heeft het WSW het volgende 
borgingsplafond afgegeven: 
 
2017 € 238 miljoen 
2018  € 253 miljoen 
2019 € 252 miljoen 

 
Ultimo 2017 is € 236 miljoen aan leningen WSW geborgd. Het verschil met het borgingsplafond 
2017 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: 
 

 
 
Alle ratio’s voldoen aan de norm van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en WSW. 
 

Interest Coverage Ratio 

 
De interest coverage ratio (ICR) geeft aan 
in welke mate de organisatie kan voldoen 
aan haar renteverplichtingen. De 
normstelling voor niet-DAEB (≥ 1,8) is 
hoger dan DAEB (≥ 1,4) door het 
uitgangspunt dat niet-DAEB zelfstandig in 
staat dient te zijn om op termijn bij 
mogelijke (her)financiering ongeborgde 
financiering te kunnen aantrekken. 
 
DAEB 
De daling van de ICR die vanaf 2020 wordt 
ingezet, is voor een belangrijk deel het 
gevolg van de vennootschapsbelasting die 
vanaf 2020 betaald wordt. Verder in de 
toekomst neemt onze investerings-
portefeuille, en hiermee de 
leningenportefeuille, af. Dit heeft een 
gunstig effect op de ICR. Herfinancieringen 
tegen een hogere rente hebben een 
drukkend effect op de ICR. 
 
Niet-DAEB 
De niet-DAEB tak is vooral gericht op het 
aflossen van de interne lening. Hierdoor 
dalen de rentelasten en laat een stijgend 
verloop zien. 
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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. 
 
DAEB  
De DAEB tak heeft een gewogen DSCR 
van 1,68 en voldoet ruimschoots aan deze 
norm. Het verloop is vergelijkbaar met het 
verloop van de ICR.  
 
Niet-DAEB 
De niet-DAEB tak heeft een gewogen 
DSCR van 1,0 en voldoet hiermee aan de 
norm. In de grafiek wordt het verloop bij een 
jaarlijkse aflossing van 5% weergegeven en 
het verloop bij extra aflossingen op de 
interne lening. 
Bij een jaarlijkse aflossing van 5% op de 
interne lening, laat de DSCR vanaf 2026 
een stijgend verloop zien. De 
huurinkomsten en hiermee de operationele 
kasstroom neemt toe en er worden geen 
nieuwe leningen aangetrokken. 
 
Bij maximaal extra aflossen blijft de DSCR 
rond de norm van 1,0. 
 

 

 
 

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. 
 
DAEB 
De solvabiliteit in de DAEB-tak mag niet 
onder de 20% komen. Hierbij wordt 
gekeken naar de solvabiliteit op basis van 
de bedrijfswaarde. De solvabiliteit blijft 
ruim binnen deze norm. 
 
Niet-DAEB 
De solvabiliteit in de niet-DAEB tak mag 
niet onder de 40% komen. Op het moment 
van scheiden geldt ook een bovengrens 
van 60%. Op het moment van scheiden 
(ultimo 2016) is de solvabiliteit 55%. Door 
het aflossen van de schuld neemt de 
solvabiliteit hierna toe. 
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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 de gehele 
prognoseperiode niet boven de 75% 
uitkomen. In de DAEB tak geldt dit 
percentage voor de netto lening 
(gecorrigeerd voor interne lening).  
 
DAEB 
Het bezit met de hoogste kwaliteit is naar 
de niet-DAEB tak gegaan. Samen met het 
gematigde huurbeleid heeft dit een nadelig 
effect op de bedrijfswaarde. In 2018 komt 
de waarde uit op 72% en ligt hiermee 
onder de norm van Aw. In de jaren 
opvolgend (2019 tm 2021) zitten we boven 
de norm. 
 
Niet-DAEB 
Doordat de niet-DAEB vooral gericht is op 
het aflossen van de interne lening daalt de 
loan to value de komende jaren. 
 

 

 
 

Dekkingsratio (marktwaarde) 

 
De dekkingsratio geeft de verhouding van 
de schuld en de waarde van het onderpand 
weer. Dit onderpand heeft een bepaalde 
waarde bij gedwongen verkoop.  
 
In het toepassen van de dekkingsratio wordt 
in de DAEB tak gekeken naar de 
verhouding van de bruto lening (niet 
gecorrigeerd voor interne lening) en netto 
lening (gecorrigeerd voor interne lening) ten 
opzichte van de marktwaarde. In de gehele 
prognoseperiode minimaal de netto lening 
(gecorrigeerd voor interne lening) onder het 
gestelde maximum van 70% te blijven. Voor 
de niet-DAEB tak geldt dezelfde norm. 
 
De dekkingsratio is in beide takken ruim 
voldoende. Ook de dekkingsratio in de 
DAEB tak op basis van de bruto lening blijft 
gedurende de hele prognose onder de 40%. 
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Direct rendement 

 
In de beoordeling van het voorstel, 
wordt getoetst of de allocatie van het 
vermogen tussen beide takken leidt tot 
mogelijke aantasting van 
maatschappelijk vermogen.  
In de basis geldt dat een onnodig laag 
rendement (op vastgoed) in de niet-
DAEB tak een bedreiging kan zijn voor 
maatschappelijk bestemd vermogen. 
Een laag direct rendement in de niet-
DAEB tak zorgt voor minder 
kasstromen naar de DAEB tak. 
Daarnaast beperkt het lage rendement 
de inbreng van de interne lening en 
zorgt daarmee voor een hogere 
allocatie van eigen vermogen van 
DAEB naar niet-DAEB. 
 
In het voorlopige beoordelingskader 
ging Aw uit van een signaleringsnorm 
van 3,5% voor de niet-DAEB tak. In het 
definitieve kader wordt aangegeven dat 
de norm regio-afhankelijk is. Het 
gewogen gemiddelde directe 
rendement voor de komende 5 jaren 
komt uit op 2,0% in de DAEB-tak en 
3,0% in de niet-DAEB tak.  
 

 

 

7.5 Maatschappelijk 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 2017 komt het eigen vermogen op basis van 
marktwaarde uit op € 625 miljoen. De marktwaarde ligt hoger dan de bedrijfswaarde. 
 

 
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 2017 bedraagt het maatschappelijk vermogen € 491 
miljoen. 
 

 
 

 
7.6 Marktwaarde 
De marktwaarde in verhuurde staat is in 2017 met € 54,4 miljoen toegenomen. Een overzicht van 
de mutaties in de marktwaarde is hieronder opgenomen: 
 

 

Marktwaarde per 31 december 2016 788.041.821       

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen 144.067.239       

Methodische wijzigingen in de software als gevolg van nieuwe regels in het handboek -95.039.101        

Andere wijzigingen in de software -11.908.660        

Mutaties in het bezit 17.256.169         

Marktwaarde per 31 december 2017 842.417.468       
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De belangrijkste ontwikkelingen zijn hieronder nader toegelicht: 
- Toename als gevolg van parameteraanpassingen door marktontwikkelingen. De 

parameters met de hoogste invloed op de marktwaardering betreft de exit yield (€ 52 
miljoen), ontwikkeling in de mutatiegraden (€ 31,3 miljoen) en de disconteringsvoet (€ 
29,5 miljoen). 

- Afname als gevolg van nieuwe rekenregels in het handboek. De rekenmethodiek 
woningen (wederverhuur bij uitponden en indexatie) heeft de hoogste impact op de 
marktwaarde met een negatief effect van € 95 miljoen. In het uitpondscenario worden 
woningen vanaf jaar 6 niet langer in wederverhuur genomen maar wordt de mutatiegraad 
juist verlaagd. Dit heeft een negatief effect op de marktwaarde. 

- Afname door andere wijzigingen in de software. Daarbij heeft de wijziging van een ander 
aanvangsverschil als gevolg van een nieuw rekenmodel de belangrijkste invloed op de 
marktwaardering. 

- Toename door mutatie in het bezit van de corporatie. Er is sprake geweest van 
oplevering van 147 nieuwbouwwoningen (waarvan 74 appartementen en 73 
eengezinswoningen), welke een positief effect hebben op de marktwaarde. Daarentegen 
zijn 22 woningen verkocht, welke een negatief effect heeft op de 
marktwaardeontwikkeling.  

 
7.7  Projecten 
Woningwet 
De nieuwe Woningwet is per 1 juli 2015 van kracht geworden. Eerst en vooral is de Woningwet 
een uitvloeisel van het kunnen voldoen aan de Europese afspraken en de lessen die getrokken 
zijn uit onder meer de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. De Europese regelgeving wil 
het onmogelijk maken met overheidsborging of staatssteun commerciële projecten te 
ondernemen. Door de nieuwe Woningwet zijn corporaties verplicht om per 1 januari 2017 Daeb 
en niet-Daeb werkzaamheden te scheiden. Het uitgangspunt van de Daeb-scheiding is dat beide 
takken afzonderlijk structureel financieel gezond moeten zijn. 
 
Woonpartners Midden-Holland heeft gekozen voor een administratieve scheiding. De Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) heeft bepaald dat voorafgaand aan de daadwerkelijke administratieve 
scheiding goedkeuring moet worden gegeven aan het voorstel hiertoe van de corporatie. Eind 
2016 is het concept scheidingsvoorstel hiertoe ingediend bij de Aw. Eind april 2017 heeft 
Woonpartners Midden Holland een voorlopig oordeel ontvangen met een aantal 
aandachtspunten, daarna is medio 2017 het definitieve scheidingsvoorstel ingediend. Het akkoord 
voor het definitieve scheidingsvoorstel is begin januari 2018 ontvangen. 
 
In de begroting 2018 en het definitieve scheidingsvoorstel zijn de financiële consequenties 
doorgerekend en getoetst aan de gestelde financiële randvoorwaarden voor solvabiliteit en 
liquiditeit. De conclusie is dat de administratieve scheiding van Daeb en niet-Daeb vastgoed leidt 
tot twee financieel gezonde takken. Medio 2017 zijn we begonnen aan de implementatie van de 
scheiding Daeb en niet-Daeb in de administratie. 
 
Alle woningcorporaties hebben sinds 1 januari 2017 een reglement financieel beleid en beheer. 
Per 1 juli 2017 is er nieuwe veegwetgeving van kracht, waarmee enkele wijzigingen zijn 
opgetreden die invloed hebben op dat reglement. Hierdoor waren goedgekeurde reglementen niet 
meer volledig in lijn met de Woningwet. Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op 
reikwijdte van het reglement en het verstrekken van collegiale leningen. In oktober hebben we het 
reglement ingediend en goedkeuring door de Aw heeft reeds plaats gevonden. 
 

Projecten Woningwet 

 Akkoord van de Aw op definitief scheidingsvoorstel Daeb en Niet-Daeb 

 Implementatie scheiding Daeb en Niet-Daeb in het administratieve systeem 

 Akkoord van de Aw op aangepast Reglement Financieel Beleid en Beheer 

  = afgerond 

 
Informatie en automatisering (ICT) 
Corporaties zijn tegenwoordig steeds afhankelijker van Informatisering- en 
Automatiseringsmiddelen (kortweg: I&A-middelen). Bijvoorbeeld om de bedrijfsvoering efficiënter 
te laten plaatsvinden of om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Dit geldt ook voor 
Woonpartners Midden-Holland. Daarom is het belangrijk om de inzet en ontwikkeling van I&A-
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middelen, periodiek ‘af te stemmen’ op de ondernemingsstrategie, de bedrijfsvoering en op de 
omgeving waarbinnen wordt geacteerd. Daarvoor hebben we het Informatie- en 
Automatiseringsbeleidsplan opgesteld.  
 
Het I&A-Beleid bevat de kaders die randvoorwaardelijk zijn aan de inzet en ontwikkeling van de 
I&A-middelen. Beschouw het als de spelregels die gelden ten aanzien van de huidige en 
toekomstige inrichting en inzet van de informatisering en automatisering binnen de organisatie. 
Hieronder worden de uitgangspunten & kaders en speerpunten schematisch weergegeven. 
 

 
 

Projecten Informatisering en Automatisering 

 Informatie- en Automatiseringsbeleidsplan opgesteld 
 Implementatie DMS-systeem fase 2: 

- Archief t.b.v. Raad van Commissarissen en secretariaat 
- Projectensites t.b.v. VGO en ORN 

! Implementatie module Dagelijks Onderhoud 
! Nieuwe website 
! Aanbesteden telefonie 
! IT-beheer organisatie opzetten 
! Papierloos vergaderen 
! Onkosten digitaal declareren 

 
= afgerond        ! = opgestart in 2017; wordt afgerond in 2018 

 

 

 

Uitgangspunten & kaders I&A Strategie: Speerpunten 

 

 

Speerpunt 1: Basis op orde 

 Aandacht voor kennis en 
vaardigheden 

 Informatiemanagement 

 Herinrichten processen 

 Optimalisatie IT-beheer 

Speerpunt 2: Optimaliseren 
applicatielandschap 

 Onderzoeken en analyseren huidig 
applicatielandschap 

 Terugdringen redundante gegevens 
opslag 

 Optimaliseren huidige ERP-kern 

Speerpunt 3: Digitaliseren klantprocessen 

 Opstellen klantbedieningsconcept 

 Nieuwe website 
 

Uitgangspunten en kaders

Wij zijn klantgestuurd

Wij volgen een integrale applicatie-strategie

Wij leggen gegevens maar 1 keer vast

Wij kiezen voor standaard en bewezen oplossingen

Onze medewerkers zijn zelfredzaam

I&A is geen kernactiviteit en daarmee 
ondersteunend aan de bedrijfsvoering

Ons huidige primaire ERP-systeem (BIS NOA) is 
leidend
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7.8 Verkorte balans (afgerond in € 1.000,-) 

 

 
 

ACTIVA 2017 2016

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen  861.664  802.883

Materiële vaste activa  5.086  5.485

Financiële vaste activa  13.745  26.473

Totaal vaste activa  880.495  834.840

Vlottende activa

Voorraden  1.167  422

Vorderingen  1.937  1.093

Liquide middelen  5.044  4.211

Totaal vlottende activa  8.147  5.726

TOTAAL ACTIVA  888.642  840.566

PASSIVA 2017 2016

Eigen vermogen

Overige reserves  299.600  280.837

Herwaarderingsrerserve  325.070  309.943

Totaal eigen vermogen  624.670  590.780

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen  7.294  12.706

Voorziening latente belastingverplichting - -

Voorziening uitgestelde beloningen  428  495

Totaal voorzieningen  7.721  13.201

Langlopende schulden

Leningen overheid  1.737  1.885

Leningen kredietinstellingen  233.446  209.349

Verplichting inzake onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  2.816  2.633

Waarborgsommen  1.245  1.234

Overige langlopende schulden  373  513

Totaal langlopende schulden  239.617  215.613

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen  8.051  10.447

Schulden aan leveranciers  3.283  3.869

Schulden aan gemeenten -  123

Belastingen en premies sociale verzekeringen  794  1.126

Pensioenpremies  99  153

Overige schulden  133  174

Overlopende passiva  4.273  5.081

Totaal kortlopende schulden  16.633  20.972

TOTAAL PASSIVA  888.642  840.566
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7.9 Winst- en verliesrekening 

 

 
 

 
 

  

afgerond in € 1.000,- Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

Exploitatie Vastgoedportefeuille

Huuropbrengsten  47.312  47.234  45.065

Opbrengsten servicecontracten  2.514  2.878  2.684

Lasten servicecontracten -2.485 - 2.771 - 2.604

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -8.830 - 9.294 - 8.361

Lasten onderhoudsactiviteiten -15.178 - 12.330 - 11.636

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -4.459 - 5.055 - 4.638

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille  18.875  20.662  20.509

Resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Verkocht Vastgoedportefeuille

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  2.922  4.564  4.457

Toegerekende organisatiekosten -43 - 47 - 47

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -2.151 - 3.461 - 3.643

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille  728  1.056  767

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -749 - 9.769 - 9.742

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  34.948  26.605  47.022

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht 

onder voorwaarden

 11   7

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille  34.210  16.836  37.287

Overige activiteiten

Opbrengsten overige activiteiten  224  252  229

Kosten overige activiteiten -455 - 587 - 583

Netto resultaat overige activiteiten -232 - 335 - 354

Overige organisatiekosten -190 -361 - 358

Leefbaarheid -729 - 549 - 596

Bedrijfsresultaat  52.662  37.309  57.256

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  494  660  627

Rentelasten en soortgelijke kosten -6.562 - 6.717 - 6.657

Saldo financiële baten en lasten -6.068 - 6.057 - 6.031

Resultaat voor belastingen  46.594  31.252  51.225

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -12.703 - 5.600  1.835

Resultaat na belastingen  33.891  25.652  53.060

Resultaat deelnemingen -1   

Nettoresultaat  33.890  25.652  53.060
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Bijlage 1:  Samenstelling bezit 
 
Woningvoorraad en overig vastgoed 
Woonpartners Midden-Holland heeft per 31 december 2017 in totaal 7.564 woongelegenheden en 
1.081 overige verhuureenheden in eigendom. Dit bezit is verspreid over de gemeenten 
Waddinxveen, Zuidplas, Gouda, Alphen aan den Rijn en Rotterdam. 
 

 

Samenstelling zelfstandige huurwoningen 
In onderstaande tabel is een verdeling per jaareinde van de zelfstandige woningen naar 
huurklasse. 
 

Huurklasse Totaal 

Aantal % 

 Woningen te koop  4 0,1% 

 Nominatie sloop  32 0,4% 

1 Goedkoop <= € 414,02 1.263 16,9% 

2 Betaalbaar laag € 414,02 - € 592,55 4.433 59,1% 

3 Betaalbaar hoog € 592,55 - € 635,05 831 11,1% 

4 Duur tot en met huurtoeslaggrens € 635,05 - € 710,68 558 7,4% 

5 Duur boven huurtoeslaggrens > € 710,68 378 5,0% 

Totaal zelfstandige woningen  7.499 100,0% 

 
  

Totaal Eengezins- 

w oningen

Etage-

w oningen 

met lif t

Etage-

w oningen

Hoogbouw Overige 

Woonge-

legenheden

Totaal Garages 

Parkeer-

plaatsen

Maatschappelijk 

vastgoed

Bedrijfsruimten/ 

w inkels

Overige 

objecten

In eigendom begin boekjaar     7.436        2.885     1.474         1.601     1.410          66     1.051        921               22                 75          33 

Nieuwbouw        147             73          64              10          -             -            -            -                  -                    -            -   

Aankoop            4              1          -                  3          -             -            -            -                  -                    -            -   

Verkoop         -22            -15          -                 -1           -6           -            -            -                  -                    -            -   

Sloop           -1             -            -                -            -             -1          -            -                  -                    -            -   

Samenvoeging          -               -            -                -            -             -             -3          -                  -                    -3 

Overige toegevoegd          -               -            -                -            -             -            33          33                -                    -            -   

In eigendom ultimo boekjaar     7.564        2.944     1.538         1.613     1.404          65     1.081        954               22                 72          33 

Gemeente

Totaal Eengezins- 

w oningen

Etage-

w oningen 

met lif t

Etage-

w oningen

Hoogbouw Overige 

Woonge-

legenheden

Totaal Garages 

Parkeer-

plaatsen

Maatschappelijk 

vastgoed

Bedrijfsruimten/ 

w inkels

Overige 

objecten

Gouda     2.870           690        805            962        391          22        512        432               17                 52          11 

Waddinxveen     3.457        1.300        642            483        989          43        467        422                 5                 18          22 

Zuidplas     1.174           953          53            168          -             -            56          54                -                     2          -   

Alphen aan den Rijn          62             -            38              -            24           -            46          46                -                    -            -   

Rotterdam            1              1          -                -            -             -            -            -                  -                    -            -   

In eigendom ultimo boekjaar     7.564        2.944     1.538         1.613     1.404          65     1.081        954               22                 72          33 

Aantal verhuureenheden tbv Autoriteit Woningcorporaties:

Woningen 7.499       1,0        7.499        

Overige woongelegenheden 65            1,0        65             

Totaal woongelegenheden 7.564       7.564        

Garages 954          0,2        191           

Maatschappelijk vastgoed 22            2,0        44             

Bedrijfsruimten/ winkels 72            1,0        72             

Overig objecten 33            0,2        7               

Totale overige verhuureenheden 1.081       313           

Totaal verhuureenheden 8.645       7.877        

 wegings-

factor Aw 

 Aantal vhe 

gewogen 

 Aantal vhe

ongewogen 
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Bijlage 2: Verbindingen 

 

Algemene gegevens: 

Naam van de verbinding Stichting Woonomgeving Souburgh 

Rechtsvorm Stichting 

Kamer van Koophandel 24310441 

Vestigingsplaats Waddinxveen 

Statutaire 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 
Souburgh-locatie 

Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar Tuinonderhoud 

Personeel 0 

Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden? Nee 

Financiële gegevens 2017: 

Eigen vermogen € 8.604,- (per ultimo 2015). 

Jaaromzet € 21.841,- (2015) 

Belang in % 33,3% 

Intrinsieke waarde € 8.604,- (per ultimo 2015) 

Eventuele overige participanten in vennootschap Stichting Zorgcentra en VvE Woonomgeving 
Souburgh 

Stichting / Vereniging Stichting 

Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap Woonpartners Midden-Holland heeft zitting in 
het bestuur 

Productie en ontwikkeling van de voorraad 
woongelegenheden in de verbinding 

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. 

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 Het beschikbare eigen vermogen 

Risicobeheersing: 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 WoningNet N.V. 

Rechtsvorm N.V. 

Kamer van Koophandel 30171204 

Vestigingsplaats Weesp 

Statutaire doelstelling Woonruimtebemiddeling 

Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar Woonruimtebemiddeling 

Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden? Nee 

Financiële gegevens 2017: 

Eigen vermogen € 6.538.000,- (ultimo 2015)  

Jaaromzet € 14.768.000,- (2015) 

Belang in % 0,02% 

Intrinsieke waarde € 6.538.000,- 

Eventuele overige participanten in vennootschap Ja 

Stichting / Vereniging -- 

Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap Woonpartners Midden-Holland is 
aandeelhouder 

Productie en ontwikkeling van de voorraad 
woongelegenheden in de verbinding 

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. 

Maximale risico-exposure / aansprakelijkheid Aandelen voor € 961,- 

Risicobeheersing: 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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Bijlage 3: Programma nieuwbouw 

 

 

P ro ject  Eigen o ntwikkeling/ samenwerking

 T o taal 

aantal 

wo ningen in 

plan

 A antal 

wo ningen 

Wo o npartners

 T ype wo ningen 

(EGW/ M GW) 

Wo o npartners

 P rijssegment 

(huur/ ko o p)

 Start  

o ntwikkeling
 Start  bo uw  Oplevering  B ereikte mijlpalen 2017

WADDINXVEEN

11 egw sociale huur

14 egw koop (M GE) 

Parkzoom Eigen ontwikkeling ca. 100 18 sociale huur 2016 2017 2018 in aanbouw

Parksingel Eigen ontwikkeling 21 21 sociale huur 2016 2017 2018 inaanbouw

Woonwagenwoningen Eigen ontwikkeling 8 8 8 egw sociale huur 2016 2018 2018 aanbesteed

Stationspark Eigen ontwikkeling 131 54 54 mgw sociale huur 2017 2018 2019 stedenbouwkundig plan vastgesteld

Parkhoven Eigen ontwikkeling ca. 140 ca. 30 ca. 30 mgw sociale huur 2017 2019 2020

GOUDA

20 egw sociale huur

19 egw markthuur

22 mgw sociale huur 2017 opgeleverd

12 egw markthuur

6 egw sociale huur

4 egw (woon/werk) koop

20 egw koop 2017 opgeleverd

66 mgw sociale huur

500 m2 comm. vastgoed

20 mgw sociale huur

20 egw koop

27 mgw sociale huur

8 egw sociale huur

19 egw koop

33 mgw sociale huur

18 egw koop

250 250 egw/mgw sociale huur

28 28 egw markthuur

30 egw sociale huur

28 egw markthuur

42 mgw sociale huur 2015 2016 2017 opgeleverd

Boerderijkavel 110 50 50 mgw sociale huur 2017 2019 2020

ZUIDPLAS

Zevenhuizen Zuid 2e fase Samenwerking met GOM /Synchroon 7 egw 2018 2019 turn key overeenkomst voorbereid

60 mgw 2018 2019 turn key overeenkomst voorbereid

De Jonge Veenen M oerkapelle Oost Samenwerking met Vosplan en Batenburg ca. 500 ntb

1e fase 32 egw sociale huur

13 egw markthuur

2e fase ca. 100 19 19 egw sociale huur 2016 2018 2019 turn key overeenkomst gesloten

opgeleverd in 2017

in aanbouw  ultimo 2017

ver uitontw ikkeld; verw achte start bouw  in 2018

intentieovereenkomst getekendca. 50 24

ca. 300 67 sociale huur 2017

2018 2019

2016 2017 opgeleverd

20 egw sociale huur 2006 2016 2017 opgeleverd20

Gunningmavo Samenwerking met M ozaïek Wonen 60 ca. 30 ca. 30 mgw sociale huur 2016 2019 2020 stedenbouwkundig plan voorbereid

Bockenbergstraat Eigen ontwikkeling 15 15 15 mgw sociale huur 2017

2016 2016

sociale huur

Samenwerking met gemeente, Volker Wessels 

en Heijmans

M idden Willens
Samenwerking met gemeente en Janssen de 

Jong 24 mgw sociale huur 2017 2018 2019

2029

2010

18 egw

gerealiseerd t/m 2016

126 45 2013 2014 2015/2016

Kerkweg Oost Eigen (her-)ontwikkeling winkel naar wonen 10 10 10 mgw sociale huur 2013 2016 2017

M eteorenweg Eigen ontwikkeling 10 10

25 2014 2015

opgeleverd

2015 2019 202010 egw sociale huur

Oostvogel (fase 7b) Eigen ontwikkeling 33 33 33 mgw 2014

Van Heuven Goedhartsingel (fase 7a)

stedenbouwkundig plan gereed

2020 2021 onteigening gestart

2020 202154 2013

M iddengebied (fase 8) Eigen ontwikkeling 40 40 2013

zie Oostvogel; peildatum sloop 

vastgesteld

2015 v.a. 2016

2019 2020 bestemmingsplan in procedure

Westergouwe 

1e deel Tuinen 3
2014

139 100

ca. 4000 2012

2019 202051 2014

okt-15 3e kw. 2016

Zuidelijk Stempel West (fase 4b + 5a) 
Eigen ontwikkeling (koop doorgelegd naar 

ontwikkelaar)
130 130

2010

2010 4e kw. 2015/2016 2016

medio 2016 2018 in aanbouw

Leo Vromantoren (fase 4a) Samenwerking met gemeente  39 39

Zuidelijk Stempel Oost (fase 5b+) Eigen ontwikkeling 54

Gouda Oost Samenwerking met gemeente en derden ca. 500 ca. 500 ntb ntb (40% sociaal) 2002

begin 2017 2018 in uitvoering

Tweemaster Nieuwerkerk Samenwerking met gemeente ca. 50 ca. 50 mgw sociale huur 2015

2018 2019
bestemmingsplan vastgesteld (per 

28 feb 2018 onherroepelijk)

De Brinkhorst M oordrecht Samenwerking met BPD

Eigen ontwikkeling 51

De Rank M oordrecht
Samenwerking met Van Wijnen en 

oudereninitiatief Zuidplas 
38 19 19 mgw

zelst. eenheden sociale 

huur
2014

2019 2020

ca. 200 39 39 mgw

2015 medio 2016 2017 opgeleverd

2015 2019 2020 bestemmingsplan aangehouden

sociale huur 2015

ca. 100 21 21 egw sociale huur

Leliestraat Zevenhuizen Samenwerking met gemeente 54 54 54 mgw sociale huur

legenda

Park Triangel sociale huur67 mgw + 135 egw 202520142010202ca. 2700Samenwerking met gemeente en BPD

Elzenhof Zevenhuizen Eigen ontwikkeling 20

Dijkpark Zevenhuizen Eigen ontwikkeling 20 20

ca. 50

20 egw sociale huur 2012

Zevenhuizen Zuid 1e fase Samenwerking met Thunnissen Bouw


