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Voorwoord
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In 2019 boekte onze organisatie bij onze kerntaak – bouwen, verhuren en
beheren van sociale huurwoningen opnieuw goede resultaten in ons
werkgebied. Woonpartners benut haar investeringsmogelijkheden naar
vermogen. Niet alleen voor de nieuwbouw van sociale en middenhuurwoningen,
maar ook voor onderhoud en verbetering van de bestaande huurwoningen,
waaronder de energieprestatie. Zo zijn er dit jaar 133 huurwoningen opgeleverd,
hebben we 574 huurwoningen opnieuw verhuurd en hebben we speciale
aandacht besteed aan het huisvesten van bijzondere doelgroepen
(statushouders, zorgdakcontracten en urgenties).
Betrokkenheid en contacten met onze stakeholders
Samen met onze huurderskoepel HRHM en de gemeenten hebben we onze
activiteiten opnieuw vastgelegd in de prestatieafspraken per gemeente. Trots zijn
we op de afspraken die zijn gemaakt over de betaalbaarheid en beschikbaarheid
van de huurwoningen. Dat geldt ook voor de inzet van onze organisatie bij
kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid & participatie, wonen, zorg en welzijn.
De samenwerking met HRHM verliep in 2019 onveranderd goed. 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.
Investeren in duurzame woningen, ketenpartners en RGS
We hebben met het onderhouden en verduurzamen van ons woningbezit
positieve ervaringen met RGS-methodiek opgedaan. Met het verduurzamen van
onze woningen bereiken we in 2020 gemiddeld label B met een energie-index
van 1,40. De gemiddelde energie-index van de woningen van Woonpartners waar
een energielabel voor is berekend, is in 2019 verbeterd van 1,47 naar 1,42.
Eind 2019 hadden 7.602 woningen een energielabel (2018: 7.503).
In 2019 heeft de organisatie belangrijke stappen gezet in het versterken van de
samenwerking met ketenpartners bij onderhoud en nieuwbouw. Woonpartners
ontwikkelt zich daarbij stapsgewijs tot een regiecorporatie. In het planmatig
onderhoud, bij woningverbetering en verduurzaming van bestaande
huurwoningen levert resultaatgericht samenwerken (RGS) met vooraf
geselecteerde contractpartijen de eerste successen op. Niet alleen worden
planningen vrijwel zonder uitzondering gehaald, ook de kwaliteit van het
uitgevoerde vastgoedonderhoud is van hoog niveau.

4

Onze medewerkers en onze organisatie
We kijken tevreden terug op de bereikte resultaten in de eigen organisatie. Er zijn
belangrijke stappen gezet in het versterken van het management en
middenmanagement. Daarbij is gebruik gemaakt van een intensief opleidings- en
coachingstraject met GITP. Door gerichte opleidingsprogramma’s groeit de
kennis en deskundigheid van de medewerkers in alle afdelingen en teams snel.
Nieuwe werkmethodieken worden met inzet en betrokkenheid door onze
medewerkers opgepakt. De organisatie wordt daarmee op alle niveaus robuuster
en meer toekomstbestendig.
Roerige tijden
Ten tijde van het opstellen van dit verslag werd duidelijk dat de besmettingen
met het coronavirus (covid-19) de omvang van een pandemie hebben gekregen.
Het coronavirus heeft wereldwijd grote impact op de economie en
werkgelegenheid. Hoe groot en met welke duur deze effecten in onze directe
werkomgeving zullen doorwerken, is op het moment niet vast te stellen. Met
behulp van impactanalyses worden de mogelijke effecten op onze organisatie in
kaart gebracht. Onze organisatie heeft zich snel aangepast aan de nieuwe 1,5
meter afstand samenleving. Medewerkers werken waar mogelijk vanuit huis.
Werkzaamheden en activiteiten worden voortgezet in een groot aantal gevallen
met aangepaste methodieken en protocollen. De lockdown zorgt voor een
verdere versnelling van de automatisering en informatisering. Door meer
bedrijfsmatig te werken ontstaat er meer ruimte voor individueel maatwerk in de
dienstverlening voor onze huurders. Voor de inzet, betrokkenheid en flexibiliteit
van de medewerkers is een woord van waardering ook in dit verslag op zijn
plaats.
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Bestuursverslag, volkshuisvestingsverslag en jaarrekening
In dit verslag zijn beknopt de ontwikkelingen, resultaten en inspanningen van
2019 opgenomen en is daarmee feitelijk het volkshuisvestingsverslag.
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn in concept besproken met de
huurderskoepel HRHM op 22 april 2020. Bij de jaarstukken heeft Ernst & Young
Accountants LLP de controleverklaring verstrekt. Dit jaarverslag is besproken en
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 18 mei 2020 en aansluitend
vastgesteld.
Dit verslag wordt samen met de jaarrekening 2019 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 gemeenten in ons werkgebied en overige belanghouders.
Wij stellen u allen graag in de gelegenheid om op dit jaarverslag te reageren. Het
jaarverslag wordt ook integraal op onze website geplaatst.
Origineel getekend
Waddinxveen, 18 mei 2020
Woonpartners Midden-Holland
R.J. Mascini directeur-bestuurder
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2.1 Terugkijkend op 2019
De belangrijkste onderwerpen waarmee Woonpartners in 2019 in de media en in
eigen publicaties is verschenen:
Leefbaarheid: Burendag, actie Steenbreek, activiteiten Vogelbuurt, pamflet
‘langer zelfstandig thuiswonen’, actieve bewoners Zuidrandflat (ZRF), Anne
Frankplantsoen en natuurspeeltuin, Dag van het Huren en Dag van de
Betrokken Huurder;
Bouwinvesteringen: Middenwillens, Zuidelijk Stempel West en Zuidelijk
Stempel Oost in Gouda, De Brinkhorst en De Rank in Moordrecht, locatie
Tweemaster, De Jonge Veenen en Koningskwartier in Zuidplas, Stationspark en
Parksingel in Park Triangel;
Woonpartners algemeen: nieuwjaarsreceptie, prestatieafspraken,
huurverhoging, excursies, taalakkoord, woonurgentie, Open Monumenten Dag,
ResultaatGericht Samenwerken (RGS), KWH-label, vacatures.
In de pers werd het meest aandacht geschonken aan berichten over
investeringen in nieuwbouw, gevolgd door algemeen nieuws van de corporatie.
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2.2 Meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021
Visie
Woonpartners 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 2019 is verder uitvoering gegeven aan het eind 2016 vastgestelde
meerjarenbeleidsplan dat als titel meekreeg ‘Het Nieuwe Wonen’. Dit
meerjarenbeleidsplan staat op onze website. Het plan heeft een horizon tot
2021.
Ontwikkelingen
De voortschrijdende digitalisering en robotisering veranderen onze manier van
leven, werken en recreëren ingrijpend. Informatietechnologie wordt bepalend bij
het vaststellen van risico’s en het nemen van beslissingen. Meer dan ooit kunnen
markt of overheid opgaven niet alleen oppakken.
De vraag naar huurwoningen 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 deel van de
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. Vooral jonge starters
komen niet of moeilijk aan woonruimte. De sociale problematiek in onze
woningen neemt toe. Ouderen die meer zorg nodig hebben dan nu geboden
wordt en mensen met psychosociale problematiek doen een steeds groter
beroep op onze mensen.
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Klimaatverandering
De aarde warmt, als gevolg van de CO2-uitstoot, geleidelijk aan steeds verder op.
Dit heeft op de lange termijn grote gevolgen voor de leefbaarheid op onze
planeet. De huidige verwarming van gebouwen die vooral uit aardgas komt, zal
vrijwel volledig worden vervangen door CO2-arme warmte. De gasgestookte
cv-ketel en het gasfornuis zullen verdwijnen. Deze energietransitie in de
gebouwde omgeving komt niet vanzelf tot stand. De maatregelen die hiervoor
nodig zijn, reiken tot achter de voordeur van woningen en andere gebouwen.
Voor het slagen van de energietransitie zijn duidelijke keuzes, een realistische
fasering en bijbehorende financieringsinstrumenten noodzakelijk.
Lokale veranderingen
De samenstelling van de bevolking van bestaande wijken verandert 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
de toegenomen trek naar de Randstad
groeit de vraag naar huurwoningen nog
sterker in ons werkgebied.
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Door de vergrijzing en de toename van een- en tweepersoonshuishoudens
neemt het aantal huishoudens snel toe. Dit vraagt om maatwerk.
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
deelgebieden 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.
Woningwet en verhuurderheffing
De Woningwet geeft niet alleen criteria waaraan corporaties moeten voldoen,
maar schrijft ook voor hoe zij zich moeten verantwoorden. De regels zijn
gedetailleerd.
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
maatschappelijk rendement in overleg met de samenleving inzetten. De
verhuurderheffing stijgt jaarlijks met de waardeontwikkeling (m.n. WOZ) van de
woningen. Door de heffing kunnen we veel minder investeren. De heffing gaat
ten koste van de betaalbaarheid van het wonen en van noodzakelijke
investeringen (beschikbaarheid). 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 bijna één
kwart van de huuropbrengsten op aan belastingen en heffingen. Wij willen dit
geld voor huurders en huurwoningen behouden om nog meer te investeren in de
opgaven op het gebied van Het Nieuwe Wonen.
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 Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden
(HRHM). We zijn aanspreekbaar op de afspraken die wij hier maken. We hebben
met alle gemeenten prestatieafspraken en jaarlijks wordt onze bijdrage aan het
lokale volkshuisvestingsbeleid getoetst aan de actualiteit.
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Missie
De missie van Woonpartners is het richtsnoer voor onze activiteiten. Aan onze
missie meten we af in hoeverre de organisatie effectief is.
Woonpartners zorgt vraaggericht voor betaalbaar en toekomstbestendig wonen
voor mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen
voorzien. Woonpartners heeft geen winstoogmerk. Woonpartners 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.
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 statushouders, dak- en
thuislozen. 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.
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 verhuurt naast sociale huurwoningen ook woningen met een huur
tussen € 720,42 en circa € 1.050,- (middeninkomens).
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Dit aanbod is momenteel 7,7% van onze totale portefeuille en loopt de komende
jaren langzaam op naar circa 10% van het woningbestand. Ook 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. In
de vorm van pilots geeft Woonpartners sleutelfunctionarissen in
maatschappelijke organisaties voorrang op een huurwoning. De
woningzoekende moeten wel voldoen aan de inkomenseisen van de
desbetreffende huurwoningen.
Het resultaat van het Sociaal Huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond
(december 2018) is thans gedeeltelijk omgezet in wetgeving. Wij volgen de
ontwikkelingen op de voet en stemmen het woningaanbod zo goed en
evenwichtig mogelijk af op de vraag van de woningzoekenden.
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Vier thema’s en vier waarden in ons werk en handelen
In gesprekken met onze huurders en belanghouders blijkt dat
gemeenschappelijke waarden van groot belang zijn. We hebben de voor ons
belangrijkste waarden in vier thema’s geclusterd.
1. Verbonden met de samenleving
We willen dienstbaar zijn. Aan de samenleving als geheel en in het bijzonder aan
onze huidige en toekomstige huurders. We werken daarbij graag samen met
onze belanghouders. Zo zijn we verbonden met de samenleving. Die
verbondenheid vraagt een transparante en aanspreekbare houding. Een houding
die uitnodigend en bescheiden is en herkend wordt door onze omgeving.
2. Maatschappelijke opgaven
We willen bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen naar vermogen
meedoet. Een samenleving die niemand uitsluit. Een maatschappij waar iedereen
kan wonen. Wij voelen ons verantwoordelijk om hieraan samen met andere
partijen inhoud te geven. We hebben oog voor de leefbaarheid in onze wijken en
buurten. We signaleren knelpunten in de wijken en zorgen dat de juiste partijen
onze informatie krijgen voor preventie en vroegsignalering.
Woonpartners 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.
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1. 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.
2. 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.
Portefeuillestrategie
Bij het monitoren van onze portefeuillestrategie wordt gekeken naar de
demografische ontwikkelingen en marktontwikkelingen, ons bestaand bezit en
de wensen van onze belanghouders.
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: 2019, voor de periode 2020-2050). In al onze gemeenten
neemt het aandeel senioren toe.
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In 2040 is het aandeel senioren in de totale bevolking 28%. Op dit moment is dat
aandeel al 18%. Procentueel is de groei in Zuidplas het grootst. Ook het aandeel
starters neemt toe. Dit wordt in het jaarverslag nader toegelicht.
Gemeente

Bevolkingsgroei
2020-2050

Aandeel 65+
2020

Aandeel 65+
2050

Groei huishouden
2020-2050

Gouda

15,7%

19,2%

24,3%

15,4%

Waddinxveen

16,2%

20,3%

26,7%

19,7%

Zuidplas

32,8%

19,3%

26,8%

36,7%

Totaal

20,8%

19,4%

25,6%

22,2%

Tabel: Demografische ontwikkeling 2020-2050. Percentages zin o.b.v. gewogen
gemiddelde per gemeente.
Huishoudensontwikkeling
Zowel de een- als de meerpersoonshuishoudens nemen toe. In totaal komen er
ca. 14.000 huishoudens bij tot 2050. T.o.v. van eerdere voorspellingen neemt dit
aantal ook verder toe. De grootste groei vindt plaats in Zuidplas, zowel
procentueel als absoluut (+6.500 huishoudens).
Gouda heeft van de drie gemeenten de meeste eenpersoonshuishoudens. In
vergelijking met de andere twee gemeenten is de Goudse bevolking ook jonger.
In absolute getallen zit de groei vooral in het aantal meerpersoonshuishoudens.
In Waddinxveen en Zuidplas wordt vooral een toenemende vraag verwacht naar
woningen voor eenpersoonshuishoudens.
Gemeente

Eenpersoonshuishoudens

Meerpersoonshuishoudens

2020

2050

∆

in %

2020

2050

∆

in %

Gouda
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15,7

2,7

20,8%

20,4

23,1

2,7

13,2%

Waddinxveen

3,6

4,4

0,8

22,2%

8,6

10,1

1,5

17,4%

Zuidplas

4,8

7,6

2,8

58,3%

12,8

16,5

3,7

28,9%

Totaal

21,4

27,7

6,3

29,4%

42,8

49,7

7,9

18,9%

Tabel: Ontwikkeling van het aantal huishoudens 2020-2050 (x 1.000)
Circa 40% van alle huishoudens in ons werkgebied woont in een huurwoning.
Circa 31% 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.
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Marktonderzoek
Onderzoeksbureau RIGO heeft in
opdracht van Woonpartners t.b.v.
het meerjarenbeleidsplan een marktverkenning uitgevoerd. Dit onderzoek
bevestigt dat het aantal huishoudens
in de regio Midden-Holland stijgt.
Behalve een toename van 2% 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.

[figuur inkomensgroepen 2014]

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 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.
Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus zal voorgenoemde
situatie vanaf 2020 naar verwachting gaan veranderen. 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 beter concurreren met andere huurwoningen. 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 € 750,- tot €
1050,-.
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Strategische keuzes
Op basis van de missie, visie en demografische ontwikkelingen heeft
Woonpartners haar strategische doelstellingen geformuleerd in het
meerjarenbeleidsplan “Het Nieuwe Wonen”. Hierbij hebben we rekening
gehouden met de gemaakte prestatieafspraken met huurdersorganisatie HRHM
en 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 doelen vertalen we naar doelstellingen voor de
vastgoedvoorraad.
2.3. Activiteitenprogramma 2019
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2.4 Aedes benchmarkresultaten
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.
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.
Woonpartners scoort grosso modo bovengemiddeld al zijn er lichte
schommelingen waar te nemen. Desondanks is het huurdersoordeel in het
verslagjaar verminderd naar een C niveau. Onze inspanningen zijn erop gericht
om het huurdersroordeel in de aankomende periode te verbeteren.
Thema

Score 2017

Score 2018

Score 2019

Huurdersoordeel

B

B

C

Bedrijfslasten

B

A

B

Duurzaamheid

A

A

A

Beschikbaarheid &
Betaalbaarheid

A

B

B

Onderhoud &
Verbetering

A

B

A

2.5. Bijzonderheden in het verslagjaar
In 2019 zijn door onze medewerkers goede resultaten geboekt. De samenwerking
met de huurdersorganisatie HRHM verliep voorspoedig. Dat geldt ook voor de
samenwerking met de gemeenten in ons werkgebied. De biedingen op het lokale
volkshuisvestingsbeleid werden na goede ambtelijke en bestuurlijke overleggen
tijdig ingediend. De reacties op onze biedingen zijn positief en bieden ons de
bevestiging dat we de juiste accenten in ons werk in de verschillende gemeenten
zetten.
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2.6. Ontwikkeling organisatie
In 2019 heeft de organisatie belangrijke stappen gezet in het versterken van de
samenwerking met ketenpartners. Woonpartners ontwikkelt zich daarbij
stapsgewijs tot een regiecorporatie. In het planmatig onderhoud, bij
woningverbetering en verduurzaming van bestaande huurwoningen levert
resultaatgericht samenwerken (RGS) met vooraf geselecteerde contractpartijen
de eerste successen op. Niet alleen worden planningen vrijwel zonder
uitzondering gehaald, ook de kwaliteit van het uitgevoerde vastgoedonderhoud
is van hoog niveau. De organisatie is onder aansturing van de nieuwe
manager Bedrijfsvoering sterk gegroeid in het bedrijfsmatig handelen. Op het
onderdeel van onze dienstverlening aan huurders en woningzoekenden zijn
onder leiding van een nieuwe manager Wonen veel veranderingen in gang gezet.
Deze veranderingen hebben desondanks nog niet geleid tot een verbeterd
klantoordeel. In onze organisatie zijn in 2019 veel tijd en middelen gestoken in
het versterken van kennis en vaardigheden. De organisatie is daarmee op alle
niveaus robuuster en toekomstbestendig geworden.

2.7. Ons netwerk en stakeholdersbijeenkomsten
Samenwerking met de huurdersorganisatie HRHM en Bewonerscommissies
De samenwerking met de huurders vindt op woningcomplexniveau plaats met
Bewonerscommissies en overkoepelend met de huurdersorganisatie HRHM.
Tweemaal per jaar vindt overleg plaats met elke Bewonerscommissie over het
onderhoud / kwaliteit, de beschikbaarheid, de leefbaarheid, de servicekosten en
dienstverlening. De belangrijkste onderwerpen van het overleg met de
huurdersorganisatie HRHM waren:
Huurbeleidsplan 2019-2020;
Concept biedingen van Woonpartners aan gemeenten;
Concept jaarverslag en jaarrekening 2018;
Concept activiteitenprogramma 2020;
Conceptbegroting 2020;
Voortgang nieuw organisatiemodel
van Woonpartners;
Vaststelling samenwerkings
overeenkomst 2019-2021 huurdersorganisatie HRHM en Woonpartners;
Voortgang Sociaal Huurakkoord;
Leefbaarheidsbeleid;
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Woonpartners kwaliteit (een standaard voor het inrichtings- en
onderhoudsniveau van de woning);
Proces jaarlijkse afrekening servicekosten;
Activiteitenplan 2020 huurdersorganisatie HRHM;
Begroting 2020 huurdersorganisatie HRHM.
Samenwerking Groene Hart Corporaties
Woonpartners werkt op onderdelen samen met Mozaïek Wonen, QuaWonen en
Woonforte. De samenwerking is primair gericht op uitwisseling van kennis en
informatie. Daarnaast wordt op onderdelen samengewerkt bij de inkoop van
onderhoud.
Belanghouders
Op de website van Woonpartners 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.
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.
Jaarexcursie
Op vrijdag 6 september 2019 organiseerde Woonpartners een excursie voor
raadsleden, stakeholders en vertegenwoordigers van de huurdersorganisatie
HRHM. Circa 90 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.
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 7 januari 2020 stond de
directeur-bestuurder met name stil bij het snel oplopende woningtekort in de
regio. De bijeenkomst wordt jaarlijks bezocht door circa 200 stakeholders. De
directeur-bestuurder vroeg zich tijdens zijn speech in het Anne Frank Centrum in
Waddinxveen af of alle maatregelen die er nu worden genomen op lokaal vlak,
het woningtekort op korte termijn kunnen oplossen.
Er staan nu ongeveer 16.747 woningzoekers ingeschreven bij WoningNet. Dat is
een stijging van 24,4% t.o.v. vorig jaar. De snelle groei van woningzoekers vindt
met name plaats bij starters en dan in het bijzonder bij een- en
tweepersoonshuishoudens. De wachttijden lopen extreem op voor sociale huur
en middenhuurwoningen.
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2.8. Bestuursbesluiten
In onderstaande tabel staan de belangrijkste bestuursbesluiten.

Datum besluit

Omschrijving besluit

14-01-2019

Akkoord is gegaan met het gunnings- en onderhoudsvoorstel dat m.i.v. 1 januari 2019 wordt
gegund voor het combineren van het onderhoud van cv- en mechanische-installatie.

22-01-2019

De procuratieregeling Woonpartners is ondertekend.

04-02-2019

Het onderhoudsbeleidsplan van Woonpartners is vastgesteld.

12-02-2019

Akkoord is gegaan met de opdrachtverstrekking voor het moderniseren van het kantoor van
Woonpartners, fase 2.

19-02-2019

Het Asbestbeleidsplan van Woonpartners is vastgesteld.

28-03-2019

Het huurbeleidsplan 2019-2020 van Woonpartners is vastgesteld.

30-04-2019

De akkoordverklaring voor aangifte vennootschapsbelasting 2017 is ondertekend en ingediend bij
de Belastingdienst.

07-05-2019

De raamovereenkomst voor rioolontstopping en preventief reinigen van dakgoten is ondertekend.

08-05-2019

De overeenkomst EPV voor 60 woningen in het project Esse Zoom te Nieuwerkerk aan den IJssel is
ondertekend.

08-05-2019

De turnkey koopovereenkomst voor de bouw van 60 nul-op-de-meter eengezinswoningen in het
project Esse Zoom te Nieuwerkerk aan den IJssel is ondertekend.

21-05-2019

De jaarrekening 2018 van Woonpartners is vastgesteld.

23-05-2019

Het jaarverslag 2018 van Woonpartners is vastgesteld.

20-06-2019

De intentieovereenkomst tot bieding op het vastgoed van Vestia is ondertekend.

20-06-2019

Akkoord is gegaan met het investeringsvoorstel voor de realisatie van 28 appartementen in
deelgebied D van project Parkhoven Triangel te Waddinxveen.

04-07-2019

De aannemingsovereenkomst inzake RGS complex 720 van het project 18.23 Oud Achterwillens te
Gouda is ondertekend.

08-07-2019

Volmacht is verstrekt voor het ondertekenen van een leveringsakte waarbij percelen grond gelegen
te Nieuwerkerk aan den IJssel in het projectgebied Esse Zoom fase 1A waarop 60 woningen worden
gerealiseerd.

11-07-2019

De basisovereenkomst (design & build) voor de realisatie van 28 huurappartementen in het project
Parkhoven, Park Triangel te Waddinxveen is ondertekend.

17-07-2019

Akkoord is gegaan met de opdrachtverstrekking voor het uitvoeren van planmatig onderhoud aan
de complexen aan de St. Victorstraat e.o. te Waddinxveen, St. Victorplein e.o. te Waddinxveen en
Lisplantsoen te Gouda.

14-07-2019

Een intentieovereenkomst om de integrale ontwikkeling van wonen en zorg in het gebied
Leliestraat, Noordelijke Dwarsweg en Knibbelweg te Zevenhuizen op te pakken en verder uit te
werken is ondertekend.

21-08-2019

Het mandaatbesluit Woonpartners voor de Huisvestingsverordening Waddinxveen 2019 inzake het
verlenen van mandaten is ondertekend.

22-08-2019

De opdrachtbevestiging voor het maken van een stedenbouwkundig plan voor de toekomstige
herontwikkeling van Sportpark ’t Verlaat en locatie Leliestraat in Zevenhuizen is verstrekt.
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Datum besluit

Omschrijving besluit

06-11-2019

Het investeringsstatuut Vastgoed van Woonpartners is vastgesteld.

23-09-2019

Het Reglement Financieel Beleid en Beheer van Woonpartners is vastgesteld onder voorbehoud van
goedkeuring door de Aw.

29-10-2019

De Woonpartners Kwaliteit (WPK) Bestaande Bouw is vastgesteld.

11-11-2019

Het activiteitenprogramma 2020 van Woonpartners is vastgesteld.

11-11-2019

De begroting 2020, inclusief Financiële Meerjarenbegroting 2020 - 2024 en Treasuryjaarplan 2020 is
vastgesteld.

11-11-2019

Het controleplan 2020 - 2021 van Woonpartners is vastgesteld.

11-11-2019

Het Treasurystatuut van Woonpartners is vastgesteld

16-12-2019

De vaststellingsovereenkomst inzake de aflossing van de leningen tussen Woonpartners en
Gemeente Zuidplas is ondertekend.

17-12-2019

De procuratieregeling van Woonpartners is vastgesteld.

17-12-2019

Het inkoopbeleid van Woonpartners is vastgesteld.

18-12-2019

Akkoord is gegaan met de offerte voor het opstellen van een interactieve vastgoedatlas voor de
woningvoorraad van Woonpartners.

19-12-2019

De bieding 2020 voor de gemeente Waddinxveen is vastgesteld.

19-12-2019

De bieding 2020 voor de gemeente Gouda is vastgesteld.

19-12-2019

De bieding 2020 voor de gemeente Zuidplas is vastgesteld.

19-12-2019

Akkoord is gegaan met een levensduurverlengende ingreep bestaande uit het uitvoeren van
noodzakelijk onderhoud gecombineerd met een investering in de verbetering van de kwaliteit van
het maatschappelijk project Livingstonelaan.

19-12-2019

Akkoord is gegaan met de opdrachtverstrekking voor het actualiseren van El rapportages in 2020
voor diverse complexen in het woningbezit van Woonpartners.

2.9. Visitatie
Woonpartners is lid van Aedes en volgens de bedrijfstakcode en de Woningwet
laten corporaties zich eenmaal in de vier jaar door een gezaghebbend en
onafhankelijk instituut visiteren. De laatste visitatierapportage vond in 2018
plaats. De rapportage en de volledige reactie van de directeur-bestuurder en
Raad van Commissarissen is geplaatst op de website van Woonpartners.
2.10. WNT
De directeur-bestuurder de heer R.J. Mascini, heeft een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd. Omdat het om bestaande bezoldigingsafspraken gaat, valt
zijn bezoldiging onder het overgangsrecht. Het komende jaar (2020) zal de
bezoldiging van de directeur-bestuurder conform het geldende overgangsrecht
worden afgebouwd. Tijdens de afbouwperiode zal er rekening worden gehouden
met de geldende bezoldigingsmaxima in het betreffende jaar, waarna op
1 januari 2021 aan het dan geldende bezoldigingsmaximum zal worden voldaan.
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De heer R.J. Mascini
Bedragen x € 1,-

2019

2018

Functiegegevens

directeur-bestuurder

directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0

1,0

Ja

Ja

145.236

145.686

26.650

31.164

Subtotaal

171.886

176.850

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

162.000

156.000

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag

n.v.t.

Bezoldiging

n.v.t.
171.886

Reden waarom de overschrijding is toegestaan

176.850

Overgangsrecht A is van toepassing

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

n.v.t. (zie ook hoofdstuk 10)

Er vallen geen en/of voormalige c.q. overige medewerkers onder de WNT. De
binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met
een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige
instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang
van 1 januari 2018).
2.11. Bestuur
In het verslagjaar 2019 was R.J. Mascini directeur-bestuurder.
Taken en verantwoordelijkheden directeur-bestuurder
In de statuten van Woonpartners en het reglement Bestuur zijn de taken van de
directeur-bestuurder beschreven. De documenten zijn te raadplegen op de
website van Woonpartners.
Nevenfuncties
In het verslagjaar vervulde de directeur-bestuurder de volgende (onbezoldigde)
nevenfuncties:
Voorzitter van de Stichting Woonomgeving Souburgh
Voorzitter van de Bouwsociëteit Midden-Holland
Lid van de Raad van Toezicht Stichting Rijswijkse Kinderopvang
Voorzitter van de Raad van Ambassadeurs van de Goudse Weekendschool
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De directeur-bestuurder volgde in 2019 diverse trainingen en/of bijeenkomsten
in het kader van zijn permanente educatie (PE).
PE-punten
2017 - 2018
2019
Totaal
Het totale aantal PE-punten
74
45
119
De directeur-bestuurder onderhoudt intensief contact met de stakeholders 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 met de gemeenten gevoerd wordt, is
geborgd in de prestatieafspraken. Deze worden periodiek geëvalueerd. In alle
gemeenten zijn biedingen gedaan op het lokale woonbeleid. De biedingen zijn
voorbereid volgens de voorschriften in de Woningwet en het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting. Het overleg met de gemeente en de
huurdersorganisatie HRHM en aansluitend met de gemeenten was constructief
en resultaatgericht van aard.
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2.12. Klachtencommissie
De samenstelling van de Klachtencommissie en de werkwijze van deze commissie
staan vermeld op onze website.
Aantal binnengekomen klachten 2019

7

Ontvankelijk

3

Niet ontvankelijk

3

Deels ontvankelijk

1

Aantal klachten dat tot een zitting is gekomen

4

Aantal klachten dat door de organisatie alsnog is opgepakt en opgelost

3

Onderwerpen 2019

9

Dienstverlening personeel

2

Anders, namelijk klacht over aangetroffen vloer bij mutatie

4

Uitgevoerd onderhoud

3

Rooster van aftreden Klachtencommissie:
Naam

1e benoeming

1e termijn

Lopende termijn

Maximale termijn

Mevrouw I. Helmich

01-11-2018

01-11-2018

01-11-2022

01-11-2026

De heer R. Paulussen

01-07-2018

01-07-2018

01-07-2022

01-07-2026

Mevrouw C. Oosterbaan

01-07-2018

01-07-2018

01-07-2022

01-07-2026

Mevrouw M.A. Spek

01-07-2018

01-07-2018

01-07-2022

01-07-2026

Mevrouw R. van Ooyen

01-07-2018

01-07-2018

01-07-2022

01-07-2026
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2.13. Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad bestond in het verslagjaar 2019 uit de heren A. Schilder
(voorzitter), J. Wulffraat en J.W. Smit en de dames E. Jacobs en P. Sangers. Het
overleg tussen de Ondernemingsraad en de directeur-bestuurder verloopt in
goede harmonie.
De belangrijkste onderwerpen waren:
24-01-2019:
Voortgang toekomstige werkorganisatie, Overzicht ziekteverzuim 2018,
Rapportage arbozaken – agressie/geweld, asbest en (bijna) ongevallen;
11-04-2019:
Voortgang toekomstige werkorganisatie, Concept jaarverslag hoofdstuk
Governance en P&O, Concept evaluatie Arbo plan van aanpak 2018,
Gesprekscyclus / beoordeling, Voorstel opleidingen Ondernemingsraad 2019,
Voorstel inhuur van expertise organisatie ontwikkeling, Vastgelopen
onderhandelingen voor CAO Woondiensten 2019
19-06-2019:
Voortgang toekomstige werkorganisatie, Werkbezoek Domijn Flow rapport,
conclusies en beleidsaanbevelingen, Managementrapportage t/m 1e kwartaal
2019 (HRM deel), Voortgang gesprekscyclus/beoordeling, Automatisering
04-07-2019:
Brainstormen over het terugdringen van het ziekteverzuim, Brainstormen over de
organisatie
10-09-2019:
Voortgang toekomstige werkorganisatie, Overzicht ziekteverzuimverloop jaren
2014-2018, R&IE rapportage, Managementrapportage t/m 2e kwartaal 2019 (HRM
deel), Evaluatie collegebezoek Gouda Oost
07-11-2019:
Voorstel bedrijfssluitingsdagen 2020, Voortgang toekomstige werkorganisatie,
Gespreksformulier (PVB) 2020 met bijbehorende toelichting,
Managementrapportage t/m 3e kwartaal 2019 (HRM deel), Uitslag thermometers,
Dekkingsgraad SPW, CAO trendmatige salarisaanpassing, Nieuwe CAO
12-12-2019:
Vergaderrooster 2020, Voortgang toekomstige werkorganisatie,
Gespreksformulier (PVB) 2020 met bijbehorende toelichting, Strategische
Personeelsplanning, Wet arbeidsmarkt in balans
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2.14. Klokkenluidersregeling
Woonpartners beschikt over een klokkenluidersregeling. Er zijn in het verslagjaar
geen meldingen gedaan. De klokkenluidersregeling is geplaatst op de website
van Woonpartners.
2.15. Vooruitblik naar 2020
In het vroege voorjaar van 2020 zijn we als samenleving terechtgekomen in een
crisissituatie veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19). Dit heeft ook de
nodige impact op onze huurders en op onze organisatie. We hebben onze
bedrijfsprocessen aangepast en afgestemd op de door het RIVM en de
Rijksoverheid afgegeven richtlijnen en maatregelen. Nieuwe richtlijnen en
ontwikkelingen monitoren we continu en volgen we op. Onze maatregelen zijn
erop gericht om de gezondheid van onze medewerkers, huurders en relaties te
beschermen en waar mogelijk de dienstverlening aan onze huurders te
continueren.
De crisis veroorzaakt door het coronavirus zal naar de toekomst toe ook impact
hebben voor Woonpartners. Bijvoorbeeld ten aanzien van ons
investeringsprogramma waarbij we ook sterk afhankelijk zijn van anderen zoals
bouwers, gemeenten en in het geval van renovatie ook van onze huurders. Op
het moment van schrijven is nog onduidelijk wat de impact precies zal zijn. De
huidige inschatting is dat dit voor Woonpartners niet zal leiden tot
onoverkomelijke financiële problemen.
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Onze ambitie is -om zo veel als mogelijk- onze voorgenomen activiteiten voor
2020, zoals opgenomen in ons activiteitenprogramma en begroting 2020 te
realiseren. Nu al is duidelijk dat dit niet op alle vlakken gaat lukken.
Wij zullen onze huren met gemiddeld het inflatiepercentage verhogen en maken
géén gebruik van de mogelijkheid om de huren met 1% extra te verhogen.
De coronacrisis biedt ons -naast onzekerheid- ook volop kansen. Zo is het een
uitgelezen mogelijkheid om de bestaande werkwijzen en processen kritisch
tegen het licht te houden op effectiviteit en efficiency. De coronacrisis zal een
impuls geven aan het -waar mogelijk- verder digitaliseren van de processen en
onze dienstverlening.
Een onderdeel hiervan is het optimaliseren van de processen en sturing rondom
het dagelijks onderhoud. In 2020 zetten we in om het huurdersoordeel van de
Aedes benchmark te verhogen van een C naar een B. Een crisis zorgt ook voor
extra stimulans in productinnovatie en naar wij hopen en verwachten nieuwe
coalities en verbindingen in de samenleving.
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3. Woonzaken, betaalbaarheid en beschikbaarheid

3.1 Algemeen
3.2 Woningmarkt
3.3 Overleg met gemeente Gouda, Waddinxveen en
Zuidplas
3.4 Huurprijsontwikkeling 2019 en in de toekomst
3.5 Verhuringen aan onze doelgroepen
3.6 Ontwikkeling van de vastgoedportefeuille
3.7 Maatschappelijk en overig vastgoed
3.8 Wonen en zorg
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3.1. Algemeen
Bij het bepalen van onze portefeuillestrategie t.b.v. het meerjarenbeleidsplan
kijken we periodiek 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).
3.2. Woningmarkt
Huidige woningvraag
Uit de inschrijvingsgegevens en het reactiepatroon van de ingeschreven
woningzoekenden bij WoningNet, blijkt dat de vraag naar huurwoningen blijft
stijgen. De sterkste groei doet zich voor onder starters. Aan het eind van 2019
waren er in totaal 16.747 huishoudens ingeschreven. Dat is ten opzichte van eind
2018 een stijging met 3.287 huishoudens (+24,4%), en laat een sterkere groei zien
vergeleken met 2018, toen het aantal woningzoekenden toename met 16,9%.
Opvallend is ook dat de groei vooral bij starters op de woningmarkt zit. Dat zijn
mensen die geen zelfstandige huurwoning achterlaten. In de afgelopen vijf jaar
tijd is het aantal starters gegroeid van 4.667 naar 10.370 huishoudens. Ongeveer
63% 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 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 actuele Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (dec. 2015),
e.e.a. wordt nog eens 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 in de randstad zorgt dat voor een groeiende
woningbehoefte; in de steden zelf zijn de huishoudens nu al relatief klein.
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De omvang van de woningvoorraad Daeb / niet-Daeb
Woonpartners haar portefeuille administratief gesplitst in een sociale
woningvoorraad (Daeb) en een vrije sector voorraad (niet-Daeb), welke door alle
gemeentebesturen in ons werkgebied is gefiatteerd en waaraan de Aw haar
goedkeuring heeft verleend. Per ultimo 2019 ziet de portefeuilleverdeling (incl.
overige woongelegenheden ad. 59) er als volgt uit:
Contracthuur

Daeb

Niet-Daeb

Totaal

Sociale huur

6.932 (+106)

368 (-47)

7.300 (+59)

Middenhuur

17 (+3)

431 (+47)

448 (+50)

6.949 (+109)

799 (0)

7.748 (+109)

Totaal

Gemeente
Gouda

Daeb

Niet-Daeb
2.617 (+11)

280 (0)

2.897 (+11)

3.105 (-4)

373 (0)

3.478 (-4)

1.227 (+102)

84 (0)

1.311 (+102)

0

62 (0)

62 (0)

6.949 (+109)

799 (0)

7.748 (+109)

Waddinxveen
Zuidplas
Alphen aan den Rijn
Totaal

Totaal

35

Beschikbaarheid en woningtoewijzing
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 huurders
zoveel mogelijk keuzevrijheid, ook in middeldure huurwoningen (tot € 1050,-). Dit
draagt bij aan differentiatie in de woningportefeuille, en dat verbetert de
leefbaarheid in de wijken. Daarnaast dragen middeldure 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 ook een tekort aan is in deze regio. Woonpartners wil het huidige volume
sociale huurwoningen handhaven en waar dat kan uitbreiden. Door
woningverbetering en nieuwbouw stijgt de gemiddelde kwaliteit van onze
sociale huurwoningen.
We bouwen en verwerven uitsluitend huurwoningen in de gemeenten Gouda,
Waddinxveen en Zuidplas. In de planperiode 2017-2021 verwachten we circa 585
nieuwe sociale huurwoningen op te leveren. Met aantrekkelijke
(nieuwbouw)woningen willen we huurders verleiden om door te stromen.
Eind 2019 beschikte Woonpartners over 7.748 huurwoningen (incl. overige
woongelegenheden), waarvan 83,6% behoort tot de bereikbare voorraad (zie
bijlage 1). In 2019 heeft Woonpartners 95,7% van de woningen met een huur tot
€ 720,42 toegewezen aan de doelgroep met een inkomen tot € 38.035,- (lage
inkomens), 1,9% aan de doelgroep met een inkomen > € 38.035,- < € 42.436,(laag middeninkomen) en 2,4% aan de doelgroep met een inkomen ≥ € 42.436,(hoog (midden)inkomen).
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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 circa 85% van de maximaal redelijke huur. In de lopende
beleidsperiode heeft ten minste 75% van alle sociale huurwoningen in de
Daeb-portefeuille bij aanvang van de huurovereenkomst een huurprijs onder de
hoogste aftoppingsgrens. Ook bij nieuwbouw willen we 75% 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 2019 werd de maximale
huursomstijging voor de gereguleerde huurcontracten door de Minister
begrensd tot inflatie (1,6%: bron CBS) plus 1%. De woninghuren stegen in juli
2019 landelijk met gemiddeld 2,5% (2018: 2,3%). De huurstijging van de sociale
huurwoningen bij woningcorporaties was met 2,0% relatief laag. Woningen in de
vrije sector stegen landelijk met 3,3%. Lokaal waren er sterke verschillen.
Bij Woonpartners steeg de huursom van
de gereguleerde contracten nominaal
(inclusief mutatie) met 2,3%
(2018: 2,6%).

Duurzaamheid
Woonpartners heeft begin 2018 het
convenant 2025 Energietransitie
Midden-Holland medeondertekend.
Partijen nemen zich daarin voor de
collectieve regionale doelstelling van 3,9 Petajoule energiebesparing en
4,9 Petajoule duurzame energieopwekking in Midden-Holland te realiseren voor
2025. Een ambitieuze doelstelling welke de jaren daarna nog verder reikt
teneinde te komen tot een energie- klimaat neutrale regio in 2050. In dat kader
participeert Woonpartners ook in de totstandkoming van de warmteanalyses van
de gemeenten in de regio Midden-Holland. Dit is onder meer van belang om de
alternatieve mogelijkheden voor het gebruik van aardgas in beeld te krijgen.
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Daarbij kan gedacht worden aan geothermische warmte, restwarmte van de
industrie, groen gas, of all-electric (warmtepompen/-zonnepanelen).
Grootschalige inzet van waterstofgas is de eerstkomende 10 jaar niet te
verwachten. Los van deze ontwikkelingen brengt Woonpartners met
energetische maatregelen op basis van de “no-regret-benadering” haar
woningbestand al in 2020 van gemiddeld energielabel C (energie-Index: 1,41 1,80) naar energielabel B (energie-Index: 1,21 - 1,40).

Senioren
Woonpartners bevordert dat ouderen zoveel en zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen wonen in gemêleerde wijken. Om tegemoet te komen aan de groeiende
vraag naar seniorenwoningen en tegelijk een flexibele voorraad te behouden,
willen we in de resterende beleidsperiode nog ruim 250 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 47% nultredenwoningen.
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3.3. Overleg met gemeente Gouda, Waddinxveen en Zuidplas
Woonpartners maakt in nauwe samenwerking met de huurderorganisatie HRHM
met elk van de gemeenten waar zij actief is een raamovereenkomst met
prestatieafspraken voor een beleidsperiode van vier jaar. In de
raamovereenkomst benoemen we doelen op hoofdlijnen en maken we
procesafspraken. De gesprekken met belanghouders moeten leiden tot goede en
breed gedragen prestatieafspraken. 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 vanuit huurdersorganisatie 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. In dit jaarverslag worden de verschillende en
gerealiseerde activiteiten (integraal) in het kader van prestatieafspraken
beschreven.
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3.4. Huurprijsontwikkeling 2019 en in de toekomst
Ook in onze regio is een groeiend tekort aan zowel sociale- als middeldure
huurwoningen. Van ons wordt verwacht de voorraad uit te breiden. En er wordt
een groot beroep op ons gedaan om ons bezit te verduurzamen. Daarom wil
Woonpartners blijven investeren in beschikbaarheid. Naast de geplande
nieuwbouw voor de komende jaren hebben wij een grote renovatieopgave en
blijven wij investeren in energiemaatregelen voor het betaalbaar houden van
onze voorraad.
We bieden wel keuzevrijheid en voldoende differentiatie in ons huuraanbod. In
ons aanbod sociale huurwoningen differentiëren wij de huurverhoging.
Woningen met een huur lager dan 85% van de max. redelijke huur mogen een
extra huurverhoging krijgen. Wij toppen de huren van de sociale huurcontracten
af bij een huurprijs tot op de Liberalisatiegrens. Onze totale huursomstijging van
onze gereguleerde contracten blijft binnen het door de Minister afgegeven
maximum. Om ook aan de vraag in middeldure huurwoningen te voorzien
begrenzen we de bandbreedte van onze middeldure huurwoningen tussen €
737,- en € 1.050,-. Woningen boven deze huurprijs zijn, in afwijking van het
vastgestelde huurbeleid, naar aanleiding van vragen vanuit de
huurderorganisatie bij bestuursbesluit alsnog bevroren op het niveau van 1 juli
2019. Wij voeren geen inkomensafhankelijke huurverhoging door.
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3.5. Verhuringen aan onze doelgroepen
In 2019 hebben we 574 verhuringen gehad.
Verhuurde woningen 2019

Gouda

Waddinxveen

Zuidplas

Alphen a/d Rijn

Totaal

Daeb (tot € 720,42)

166

167

48

0

381

Niet-Daeb (boven € 720,42)

17

30

5

8

60

Nieuwbouw

24

4

105

0

133

Totaal

207

201

158

8

574

We wijzen onze woningen passend toe. Passend toewijzen houdt in dat minimaal
95% van de woningen met een huurprijs tot de aftoppingsgrenzen worden
verhuurd aan huishoudens, die voor huurtoeslag in aanmerking komen. Dit
betreft huishoudens met een inkomen, afhankelijk van de huishoudgrootte en
leeftijd, van maximaal € 38.035,-. Woonpartners zit boven de gestelde norm van
95%.
Voor de Daeb-verhuringen moeten wij minimaal 80% van de woningen met een
huurprijs tot € 720,42 toewijzen aan kandidaten met een maximum verzamel
jaarinkomen tot € 38.035,-.
Bijzondere doelgroepen
De taakstelling bijzondere doelgroepen wordt per jaar door de gemeente
vastgesteld en wordt door alle corporaties die in de gemeente actief zijn
verzorgd.
Toewijzing bijzondere

Gouda

Waddinxveen

Zuidplas

Totaal
gerealisserd

doelgroepen
taakstelling

gerealiseerd

taakstelling

gerealiseerd

taakstelling

gerealiseerd

Statushouders

20

20

20

20

8

0
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Zorgdakcontracten

11

9

8

8

3

1

18+4

Urgenties

35

25

36

30

n.v.t.

n.v.t.
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Statushouders
De taakstelling van Gouda en Waddinxveen is behaald en voor Zuidplas niet.
Tussen gemeente Zuidplas, Mozaïek Wonen en Woonpartners heeft inmiddels
overleg plaatsgevonden om met elkaar oorzaken en oplossingen te onderzoeken
zodat we dit proces met elkaar kunnen verbeteren.
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Zorgdakcontracten
De taakstelling bijzondere doelgroepen wordt per jaar door de gemeenten
vastgesteld en wordt door alle corporaties die in de gemeente actief zijn
verzorgd. Met de andere corporaties samen streven we ernaar om naar rato van
het aantal woningen per corporatie per gemeente aan de taakstelling te voldoen.
Eind 2019 stonden nog vier woningen (zie tabel op de pagina links) in aanbieding
aan kandidaten van de wachtlijst. Daarmee hebben we de taakstelling
gerealiseerd.
Urgenties
De urgentieafhandeling voert Woonpartners uit voor de gemeenten Gouda en
Waddinxveen. Niet voor de gemeente Zuidplas.
Toewijzingsexperiment
De gemeente Gouda heeft aandacht voor de mogelijke impact van een tekort aan
woonruimte op de vervulling van maatschappelijk belangrijke functies bij politie
of andere hulpdiensten, zoals zorg en onderwijs. Woonpartners deelde deze
zienswijze en heeft daar op ingespeeld door bij het nieuwbouwproject
Middenwillens in Gouda samen met de gemeente een toewijzingsexperiment te
doen. Dit project bestaat uit 24 woningen geschikt voor een- á
tweepersoonshuishoudens in de leeftijd van 18 tot en met 28 jaar. De toewijzing
is gedaan op basis van het experiment woningtoewijzing aan jonge startende
woningzoekenden met een baan bij de politie of andere hulpdiensten, zorg of
onderwijs.
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Incasso
Ons incassoproces is gericht op het voorkomen van een huurachterstand en we
nemen daarom bij de eerste maand huurachterstand direct contact op met de
desbetreffende huurder(s). In dit eerste gesprek zoeken we uit wat de mogelijke
oorzaken zijn van deze huurachterstand en bespreken we de
oplossingsrichtingen. Het op orde krijgen van administratie, een reële
betalingsregeling en/of inschakelen van schuldhulpverlening behoren hierbij tot
de mogelijkheden. De huurder mag ook zelf vragen om een betalingsregeling
voordat een huurachterstand ontstaat of tijdens de achterstand.
De huurachterstand van de zittende huurders bedroeg ultimo 2019 1,2%. De
huurachterstand van de vertrokken huurders is 0,9% van onze totale huursom. De
daling is veroorzaakt door opschoning van de dossiers waarbij er geen
huurbetaling werd verwacht door de huurder.

Huisuitzettingen
Ontruimingen per jaar

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Ontruimingen aangezegd

8

8

20

29

27

37

44

Ontruimingen geëffectueerd

4

3

8

8

9

17

17

Het aantal huisuitzettingen blijft de afgelopen jaren beperkt. In 2019 hebben er
vier ontruimingen c.q. uitzettingen plaatsgevonden. Twee op basis van
huurachterstand, één op basis van overlast en één op basis van woonfraude.
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3.6. Ontwikkeling van de vastgoedportefeuille
Nieuwbouw
In het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 zijn voor nieuwbouw de kwalitatieve en
kwantitatieve doelstellingen geformuleerd. De aantallen te realiseren sociale
huurwoningen zijn benoemd voor deze beleidsperiode. In onderstaande tabel is
weergegeven wat de stand van zaken ultimo 2019 is.
Meerjarenbeleidsplan 2017-2021

Gerealiseerd
2019

2017-2021

Sociale huur

585

133

433

Sloop

56

0

56

Gecombineerd met de prognoses voor de komende jaren volgt het volgende
beeld t.o.v. het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 en per gemeente.

Tabel 1: realisatie/prognose
t.o.v. meerjarenbeleidsplan

Tabel 2: aantal sociale nieuwbouwwoningen per gemeente

Uit de tabellen blijkt dat we weliswaar enkele verschuivingen in tijd zien, maar de
doelstelling van het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 ruimschoots verwachten te
realiseren.
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Projecten
Gerealiseerd in 2019:
24 appartementen opgeleverd voor starters in Middenwillens, Gouda.
Aanbrengen voorbelasting Oostvogel en Middengebied, Gouda oost.
4 woonwagenwoningen opgeleverd in Parkzoom, Triangel Waddinxveen.
19 eengezinswoningen opgeleverd in de Jonge Veenen II, Moerkapelle
(gemeente Zuidplas).
60 beneden-bovenwoningen en 7 eengezinswoningen opgeleverd in het
Koningskwartier, Zevenhuizen Zuid (gemeente Zuidplas).
19 appartementen opgeleverd voor begeleid wonen voor jongeren in De Rank,
Moordrecht (gemeente Zuidplas).
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In aanbouw ultimo 2019:
54 appartementen Stationspark in Triangel, Waddinxveen; hoogste punt
gevierd 17 oktober 2019.
28 appartementen aan de Limaweg, Waddinxveen (transformatie
kantoorgebouw).
60 eengezinswoningen in Esse Zoom, Nieuwerkerk (gemeente Zuidplas); start
bouw gevierd 26 september 2019, samenwerking met stichting de Hoop voor
begeleid wonen in een aantal woningen opgestart.
In voorbereiding in 2019:
50 appartementen Boerderijkavel in Westergouwe, Gouda; aanbesteed en
bouwteamovereenkomst getekend op 18 december 2019.
34 appartementen Gouwe Kanaalzone (vm. Gunningmavo) in Gouda (in
samenwerking met Mozaïek Wonen); realisatieovereenkomst met gemeente
getekend 3 september 2019, informatiebijeenkomst omwonenden 29 oktober
2019.
20 huurappartementen en 20 eengezinskoopwoningen Middengebied in
Gouda Oost; planuitwerking.
60 huurappartementen en 18 koopwoningen Van Heuven Goedhartsingel en
Oostvogel in Gouda Oost; gewijzigd bestemmingsplan medio 2019
onherroepelijk.
Zuidelijk Stempel Oost in Gouda Oost; bestemmingsplanprocedure opgestart,
twee inloopavonden voor omwonenden gehouden.
28 appartementen Parkhoven in Triangel Waddinxveen; aanbesteed en gegund
(Design & Build), december 2019 grond afgenomen en omgevingsvergunning
aangevraagd.
50 appartementen Kamerlingh Onnestraat (voormalige Tweemasterlocatie) in
Nieuwerkerk gemeente Zuidplas); planuitwerking, gesprek met
klankbordgroep.
54 appartementen Leliestraat en uitbreiding met planontwikkeling Van ’t
Verlaat in Zevenhuizen (gemeente Zuidplas); intentieovereenkomst met
gemeente en Zevenster getekend 14 juli 2019, informatiebijeenkomst
omwonenden.
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Grondposities
Ultimo 2019 heeft Woonpartners de volgende grondposities waarop nog niet
gebouwd wordt. Woonpartners heeft voor deze gronden plannen voor de
realisatie van nieuwbouwhuurwoningen in voorbereiding die binnen 5 jaar
gerealiseerd zullen worden.
Oostvogellocatie Gouda
Bouwkavel voor circa 30 appartementen bestemd voor sociale huur; verworven
van de gemeente. De bouw wordt voorzien in 2021. Bestemming is “wonen”.
Van Heuven Goedhartsingel Gouda
Eigen grond onder gesloopte woningen; grondruil/verwerving t.b.v. bouwplan
heeft al plaats gevonden. Bestemming is “wonen”.
Zuidelijk Stempel Oost Gouda
Eigen grond onder gesloopte woningen. Nieuwbouwplan is in voorbereiding;
bestemmingswijziging in procedure, bestemming is al grotendeels “wonen”.
Bockenbergstraat Gouda
Eigen grond waarop 10 tot 15 sociale huurwoningen kunnen worden
gerealiseerd (voorzien in 2022/2023); de bestemming is wonen.
Middengebied Gouda Oost
Woningen en winkels zijn verworven ten behoeve van sloop. Het nieuwbouwplan
is in voorbereiding; bestemmingsplan is “wonen”.
Gouwe Kanaal Zone
50% van de grond in eigendom, bouwplan in voorbereiding,
bestemmingswijziging naar “wonen” loopt.
Parkhoven
Verworven bouwgrond (bestemming “wonen”); bouw start april 2020.
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Projectontwikkeling algemeen/bijzonderheden 2019
Bijzondere doelgroepen:
In Middenwillens in Gouda zijn een aantal van de nieuwbouwappartementen
voor jongeren toegewezen aan mensen met een maatschappelijke
sleutelfunctie
Samen met Fundis worden locaties in Gouda onderzocht voor het realiseren
van wonen met zorg (“wonen met een plus”).
Met Zorgpartners heeft een gezamenlijke herontwikkeling van Souburgh in
Waddinxveen nog niet tot een haalbaar plan geleid.
Woonpartners heeft in 2019 het complex De Rank in Moordrecht opgeleverd. In
dit complex wonen jongeren met een beperking zelfstandig met begeleiding.
Ook het feit dat de ouders van de bewoners hierin initiatiefnemers waren, en
niet een zorgpartij maakt dit project bijzonder. De lange aanloop ten spijt is het
een zeer geslaagd initiatief.
Met stichting De Hoop is een begeleid wonen project in de woningen in Esse
Zoom in Nieuwerkerk voorbereid.
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Duurzaamheid:
De woningen die in 2019 zijn opgeleverd en de in aanbouw zijnde
appartementen van Stationspark worden allen nog verwarmd m.b.v. een
(energiezuinige) gasketel. De vergunningen voor deze woningen waren
verleend voor 1 juli 2018. Met uitzondering van de 4 woonwagenwoningen
hebben de woningen voor het koken een elektrische aansluiting. Ze zijn allen
voorzien van zonnepanelen. De woningen zijn o.a. door lage
temperatuursystemen voorbereid op het gasloos maken in de toekomst.
In 2019 is de bouw gestart van de eerste nul-op-de-meter (NOM) woningen van
Woonpartners in het project Esse Zoom in Nieuwerkerk. Deze 60 woningen
hebben een individueel warmte-koude-opslag systeem en zonnepanelen; bij
normaal gebruik is de energierekening van deze woningen nul.
Bij de voorbereiding van projecten is voorgesorteerd op de nieuwe BENG
normen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Deze normen zijn nog steeds
onderwerp van discussie, waarbij versoepeling en verschuiving van de
ingangsdatum hebben plaats gevonden. Woonpartners is bij de projecten in
voorbereiding voor de gebouwschil (isolatie) uitgegaan van een betere score
dan op dit moment verwacht wordt vanuit de BENG-discussie. Verminderen van
gebruik door goede isolatie heeft een duurzamer effect dan een zuiniger
installatie. De levensduur van de gebouwschil is veel groter dan die van de
installaties. Zolang de BENG normen niet via het bouwbesluit zijn ingegaan
streven we naar de overige BENG normen. Uiteraard blijft het bouwbesluit, op
dit moment nog EPC=0,4 (Energie Prestatie Coëfficiënt), de ondergrens.
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Inkoopbeleid
In 2019 is het inkoopbeleid vernieuwd en vastgesteld. Voor de nieuwbouw is een
belangrijke wijziging dat Woonpartners daar waar dat mogelijk is overgaat op
Design, Build & Maintain contractvorming (DBM). Het al eerder ingevoerde
Resultaat Gestuurd Samenwerken (RGS) bij het onderhoud wordt hiermee naar
voren getrokken naar de nieuwbouw. We verwachten hierdoor met het
betrekken van de kennis in de markt nog betere afwegingen te kunnen maken bij
investeringen die zich vertalen naar lagere onderhoudskosten.
Bedreigingen:
De bouwkosten zijn het afgelopen jaar wederom sterk gestegen. Naast de
kosten van de benodigde duurzaamheidseisen (bijvoorbeeld andere installaties
i.v.m. gasloos bouwen) leidt de hoogconjunctuur tot forse prijsstijgingen voor
materialen, materieel en personeel. Woonpartners zoekt daarom nadrukkelijk
naar bouwpartners die met slimme concepten en bestendige partnerships met
onderaannemers de bouwkosten kunnen beteugelen. De signalen zijn
overigens al enige tijd dat de bouwkosten zullen stabiliseren of zelfs verlagen,
maar de verwachte specifieke milieumaatregelen (o.a. invoering BENG,
beperking stikstof en fijnstof uitstoot bij bouwen) kunnen dat snel tenietdoen.
Stikstof en PFAS hebben het afgelopen jaar al tot extra kosten (onderzoek) en
enkele vertraging geleid. De lopende projecten ondervinden (nagenoeg) geen
vertraging.
Kansen
Tegenover de voornoemde bedreigingen zien we ook kansen. Systeembouw
tot aan prefabricatie in de fabriek is in opkomst. We zien het als een
mogelijkheid om tot kostenreductie te komen. Daarnaast kan het stikstof,
fijnstof en CO2 uitstoot reduceren. En naar de (nabije) toekomst worden
hiermee belangrijke stappen gezet naar circulair bouwen. Circulair bouwen
leidt ook tot andere (betere) keuzes voor materialen. Eindige materialen
(cement, zink, etc.) worden schaars en de winning ervan leidt vaak tot grote
milieuschade. Om in 2050 volledig circulair te bouwen zijn nu al stappen te
zetten. Onder andere hout kan een goed alternatief zijn; de eerste hoogbouw in
hout wordt ook in Nederland al gerealiseerd.
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Verwerving van vastgoed
In Oud-Achterwillens worden 22 eerder verkochte woningen indien mogelijk
teruggekocht om grootonderhoud te kunnen uitvoeren in deze wijk. Tot en met
2018 zijn reeds elf woningen verworven. In 2019 zijn er zes verworven, waardoor
er nog vijf resteren.
Verkoop van vastgoed
De doelstelling voor 2019 was wederom circa 20 woningen te verkopen en te
leveren aan de kopers. Het verkochte en geleverde aantal woningen in 2019 is 20
waarvan tien in gemeente Gouda, zeven in gemeente Waddinxveen en drie in
gemeente Zuidplas. Het aantal is gelijk aan de begroting 2019.

VvE-beheer

In 2019 is het SKW-certificaat voor VvE-beheer, waarborg voor kwaliteit, wederom
behouden. Onderstaand een overzicht van de ultimo 2019 door Woonpartners
beheerde VvE’s in de gemeenten Waddinxveen, Gouda en Zuidplas.
Aantal VvE’s in beheer (*)

Aantal appartementsrechten

Gouda

9

175

Waddinxveen

3

119

Zuidplas

2

96

Totaal

14

390

Naast het beheren van VvE’s is de kennis van het VvE-beheer in 2019 ook
nadrukkelijker ingezet bij de VvE’s waarin Woonpartners bezit heeft, maar door
derden worden beheerd. Door deze specifieke kennis kunnen beheerders en
besturen beter worden gecontroleerd en begeleid
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3.7. Maatschappelijk en overig vastgoed
In 2019 is een winkelruimte opnieuw verhuurd. Verder zijn ultimo 2019 zes
(kleinere) bedrijfsruimtes niet verhuurd. De oude contracten worden geleidelijk
aan geactualiseerd, het archief aangevuld en op orde gebracht. De gezamenlijke
woonkamers en kantoorruimtes in De Rank in Moordrecht zijn toegevoegd aan
de vastgoedportefeuille.
3.8. 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 extra nieuwbouwwoningen met zorg toe te voegen aan de voorraad.
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4. Buurtzaken en
leefbaarheid

4.1 Samenwerking in de wijk
4.2 De wijk in
4.3 Participatie
4.4 Leefbaarheid
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4.1. Samenwerking in de wijk
Maatschappelijke taken/ketensamenwerking
Woonpartners zoekt de samenwerking met overige sociale partijen binnen de
gemeente of regio om vanuit haar rol als sociale huisvester goed wonen voor
onze huurders mogelijk te maken. Wij hebben een signalerende rol naar onze
ketenpartners om goed en prettig wonen mogelijk te maken. Medewerkers van
Woonpartners werken nauw samen met zowel wijkagenten als medewerkers van
het sociaal team om zo prettige woonwijken te behouden. De samenwerking
hebben we vastgelegd in een aantal convenanten, te weten:
Voorkomen van huisuitzettingen in Waddinxveen, Gouda en Zuidplas.
Buurtbemiddeling in Waddinxveen, Gouda en Zuidplas.
Convenant maatschappelijke Uitstroom.
Taalakkoord.
Bij de huisvesting van kwetsbare huurders maakt Woonpartners gebruik van een
zorgdakcontract dat is verbonden aan een (tijdelijke) huurovereenkomst. Deze
driepartijen overeenkomst tussen huurder, verhuurder en ambulante begeleiding
biedt de huurder gedurende minimaal één jaar extra ondersteuning in het (weer)
zelfstandig wonen.
Je netwerk kennen en weten te vinden is een belangrijke taak voor onze afdeling
Wonen. Zo zijn we aanwezig bij actieoverleggen in de wijk, schoon, heel en veilig,
sirenelunches en wijkplatformbijeenkomsten. Overleggen waar niet alleen de
ketenpartners aansluiten, maar ook bewoners en belangenorganisaties. Door
onze aanwezigheid en inbreng kunnen we de stem van onze huurders laten
horen.
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Politie
Zowel in Gouda als in Waddinxveen is het contact met de wijkagenten goed. Bij
verschillende overlastcasussen heeft de woonconsulent overleg met de
wijkagent. Per casus wordt bekeken wie welke middelen heeft en hoe deze
gepast kunnen worden ingezet. Deze samenwerking draagt bij aan het
verminderen van overlastzaken en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.
Zaken omtrent ondermijning en hennep worden binnen de gestelde kaders
opgepakt. Door de korte lijntjes met de wijkagenten, blijven dit soort problemen
niet lang liggen en weten we van elkaar wat er speelt.
Sociaal Team en Meldpunt Zorg en Overlast
Regelmatig verwijzen we huurders door naar het Sociaal Team. Het Sociaal Team
zorgt er voor dat de hulpvraag van onze huurders wordt opgepakt. Wanneer
wordt verwacht dat betreffende huurder geen contact gaat opnemen met het
Sociaal Team en er wel actie ondernomen moet worden kan er ook een melding
gedaan worden bij het meldpunt Zorg en Overlast. Zij zullen dan de huurder
gaan benaderen en beoordelen welke zorg er nodig is. Dit heeft meerdere keren
als resultaat gehad dat personen de gepaste begeleiding kregen, overlast minder
werd en in sommige zaken huisuitzetting kon worden voorkomen.
Convenant Uitstroom
Maatschappelijke Opvang
In regio Midden-Holland is ter bevordering van de uitstroom uit
Maatschappelijke Opvanglocaties een
convenant van kracht. Jaarlijks moeten
de corporaties in de regio een aantal
woningen voor dit doel ter beschikking
stellen.
Om effectiever en efficiënter te
kunnen gaan werken hebben
QuaWonen, Mozaïek Wonen,
Woonpartners en gemeente Gouda
een werkgroep gevormd om de
procedure aan te scherpen en te
verbeteren.
Het streven is om vanaf 2020 met
een nieuwe werkwijze te starten.
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4.2. De wijk in
Zeer regelmatig gaat de woonconsulent samen met de opzichter of huismeester
de wijk in. In deze schouwen waar we ook bewoners(commissies) bij uitnodigen
beoordelen we onze complexen op schoon, heel en veilig en andere
onregelmatigheden. In de Vogelbuurt in Gouda is een extra actie uitgevoerd voor
de tuinen. In ons huurcontract staat dat de huurder verantwoordelijk is voor het
tuinonderhoud van zijn privé tuin. Soms schiet dat erbij in. Daarom is er een
uitgebreide schouw gehouden waarbij in kaart werd gebracht welke tuinen extra
aandacht nodig hadden. De betreffende huurders zijn aangesproken, waar nodig
ook aangeschreven en huurders zijn met hun tuin aan de slag gegaan. Inmiddels
is er eind 2019 een nieuw tuinenbeleid gemaakt wat in 2020 verder uitgerold
gaat worden.

Een belangrijk punt vanuit de Bewonerscommissie vergaderingen en de
huurdersorganisatie HRHM is het verzoek om twee keer per jaar een wijkschouw
te houden. Een aantal Bewonerscommissies maken hier al gebruik van. In 2020 zal
dit met alle Bewonerscommissies worden ingesteld.
In Gouda en Waddinxveen worden periodiek Sirenelunches gehouden.
Medewerkers van de gemeente, het Sociaal Team, corporaties, politie, welzijnsen jongerenwerk, maar ook wijkverpleegkundige zijn dan op een vaste plek in de
wijk gezamenlijk bij elkaar. Er wordt kennis en informatie uitgewisseld, maar voor
inwoners is dit ook het moment om binnen te lopen met vragen die meerdere
domeinen overstijgen. Namens Woonpartners zijn de woonconsulenten bij
toerbeurt aanwezig.
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Huismeester
Woonpartners heeft vier huismeesters in dienst. Zij zijn werkzaam in die
complexen waar de huurder via de servicekosten een bijdrage voor de diensten
van de huismeester betaalt. Woonpartners heeft de verplichting om deze
diensten voor een vast aantal uren per jaar aan te bieden. Daarnaast zijn er een
aantal complexen waar Woonpartners het tijdelijk noodzakelijk vindt een
huismeester in te zetten. We zien dat dit een positief effect heeft op de
leefbaarheid: er is minder rommel, reparaties worden sneller opgemerkt en
opgepakt. Bij alle nieuwbouwcomplexen wordt bij de oplevering in de
huurovereenkomst meegenomen dat er voor een paar uur per week een
huismeester aanwezig is. Op deze manier zorgen we er voor een blijvend schoon,
heel en veilig complex.
Woonwagenlocaties
Waddinxveen kent twee woonwagenlocaties waarbij alleen de standplaatsen
worden verhuurd aan huurders waarvan de woonwagen hun eigendom is. Ook
zijn er twee locaties met woonwagenwoningen die in 2018/2019 in De Triangel te
Waddinxveen zijn opgeleverd. Het sociaal beheer wordt gedaan door de
gemeente. Het beheer van standplaatsen en de woonwagenwoningen door ons.
Op de woonwagenlocatie aan de Pater Jornaweg in Waddinxveen hebben we
een passende woonunit geplaatst ter vervanging van een toercaravan.
Woonpartners heeft in de loop van 2019 de vier woonwagenwoningen aan de
Mien Ruijsstraat in Waddinxveen opgeleverd. Deze woningen waren ter
vervanging van vier woonwagens op een woonwagenlocatie.
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Vogelbuurt
In 2018 en 2019 hebben er grootonderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden
aan de woningen van de Vogelbuurt. Gedurende deze periode is er nauw
samengewerkt met de vrijwilligers van het Vogelnest. Samen werd gekeken naar
de sociale, technische en leefbaarheidsproblemen in de wijk. Wekelijks was er een
spreekuur in het Vogelnest waar een woonconsulent aanwezig was. Hier konden
buurtbewoners met hun vragen terecht. In de buurt zijn vanuit de gemeente
Gouda buurtvoorlichters actief die ondersteunen in de communicatie met de
bewoners van de wijk.
Samen met de vrijwilligers en het Sociaal Team heeft Woonpartners gefaciliteerd
in het opzetten van de weggeefwinkel. De weggeefwinkel is één dag in de week
geopend en wordt ondersteund door de vrijwilligers van het Vogelnest. Daar
worden ook andere sociale activiteiten georganiseerd door de vrijwilligers die
zorgen voor cohesie in de wijk. In de tweede helft van 2019 heeft Woonpartners
zich steeds meer terug getrokken om uiteindelijk het beheer over te gaan dragen.
Hiervoor is een beheerovereenkomst gemaakt die in de loop van 2020
ondertekend zal gaan worden. Woonpartners blijft op de achtergrond aanwezig
en faciliteert daar waar nodig.
De projectgroep Vogelbuurt Veilig heeft in 2019 de veiligheidsprijs gewonnen.
De door de politie Gouda gepresenteerde jaarcijfers lieten zien dat het aantal
woninginbraken in de Vogelbuurt de afgelopen jaren fors is afgenomen.
Oud-Achterwillens
In Oud-Achterwillens in Gouda is Woonpartners gestart met de voorbereidingen
voor de onderhoudswerkzaamheden. Voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden was het noodzakelijk dat 70% van de betrokken huurders
akkoord gaan met de voorgestelde werkzaamheden. Deze meerderheid is
gehaald. Om zicht te houden op de leefbaarheid van de buurt is ook hier
regelmatig de huismeester aanwezig.
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Westergouwe – de inclusieve wijk
Gemeente Gouda is een van de deelnemers aan het landelijk
innovatieprogramma “Langer Thuis – de inclusieve wijk” dat onder leiding van
Platform31 vorm moet krijgen. Westergouwe in Gouda is als actiewijk aangemeld.
De nieuwbouwwijk moet als inclusieve wijk een plaats worden waar mensen met
verschillende mogelijkheden, leeftijden en ondersteuningsbehoeften zich thuis
voelen en kunnen (blijven) wonen. Denk daarbij aan het geschikt zijn van de
openbare ruimte voor mensen met een mobiliteitsbeperking tot het realiseren
van woonconcepten voor kwetsbare doelgroepen.
Om het programma vorm te kunnen geven is een gebiedscoalitie gevormd.
Woonpartners is een van de deelnemers. Het programma loopt tot eind 2020 en
er zijn al verschillende bijeenkomsten door de afdeling Wonen bijgewoond.
Op 9 september 2019 is de deelname formeel bekrachtigd.

59

Bijzondere projecten
In juli hebben we in de kern Moordrecht de woonvoorziening voor jongeren met
een beperking opgeleverd. Dit project is tot stand gekomen door een jarenlange
intensieve samenwerking met de Stichting Ouderinitiatief Zuidplas. In totaal
wonen er 19 jongeren in een zelfstandige woning met 24 uurs begeleiding van
de ASVZ. Het woongebouw heeft twee gemeenschappelijke woonkamers met
keuken, een zorgkantoor en een mooie buitenruimte.
4.3. Participatie
Ook in 2019 heeft Woonpartners de huurders in het zonnetje gezet, die zich
verdienstelijk maken op het gebied van wonen in de breedste zin van het woord.
Dit zijn leden van bewoners- of activiteitencommissies en vrijwilligers die op een
of andere manier een bijdrage leveren. Denk bijvoorbeeld aan zwerfvuil
opruimen, containers buiten en binnen zetten en klusjes doen. Daarnaast
hebben we een steeds grotere groep trouwe huurders: bewoners die al 40 jaar of
langer een woning bij ons of onze rechtsvoorgangers huren. Op zaterdag 13 juni
was de Dag van de Betrokken en Trouwe Huurder. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst in het Anne Frank Centrum werden ruim 200 van onze huurders
bedankt voor hun bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid in en rond de
woningcomplexen en het jarenlange trouw huurderschap.
Huurdersparticipatie
Met het bestuur van onze huurdersorganisatie HRHM wordt constructief
samengewerkt. Het overleg over het beleid van Woonpartners in de verschillende
gemeenten verloopt op een positief kritische wijze. Op operationeel niveau heeft
de huurdersorganisatie HRHM één keer per maand een overleg met de afdeling
Wonen. Ook heeft de manager Wonen een presentatie verzorgd op de
jaarvergadering van de huurdersorganisatie HRHM waar alle bewoners voor zijn
uitgenodigd. In de laatste vergadering voor de zomervakantie 2019, stonden we
stil bij het afscheid van een bestuurslid van de huurderorganisatie HRHM die
tevens 12,5 jaar lid is geweest van de Bewonerscommissie Moerkapelle. Een
gouden speld van Woonpartners met een oorkonde werd als dank voor de
verdiensten overhandigd.
Participatie in wijken en buurten
Met onze 25 Bewonerscommissies hebben we in 2019, 40 keer het voor- en
najaarsoverleg gevoerd. Zaken als leefbaarheid in de wijk, schoonmaak in het
complex en de onderlinge communicatie zijn vaste bespreekpunten.
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Twee Bewonerscommissies trokken zich terug als officiële commissie omdat hun
ledental zakte onder het door de huurdersorganisatie HRHM vastgestelde aantal
van minimaal drie. De overblijvende leden blijven wel aanspreekpunt voor
Woonpartners in de vorm van een contactpunt. Met een contactpunt voeren wij
alleen voor- en najaarsoverleg op het moment dat de leden daarom vragen. Er
werden twee nieuwe Bewonerscommissies opgericht in Gouda. Alle leden van de
Bewonerscommissies en contactpunten werden ook dit jaar weer uitgenodigd
voor de Nieuwjaarsreceptie in januari en de Dag van de Betrokken Huurder in
juni. Ook ontvingen zij allemaal een kerstattentie in december als dank voor hun
inzet.
Overlastmeldingen
Onze medewerkers, zowel van ons Klant Contact Centrum als de
woonconsulenten, krijgen veel meldingen van onze huurders. Veel van deze
meldingen worden in ons Klantvenster vastgelegd. Dit zorgt er voor dat we
kunnen zeggen dat we 911 contactmomenten (2018: 787) betreffende overlast
hebben gehad en 122 betreffende zorg-gerelateerde meldingen. We zien deze
contactmomenten stijgen.
Na ons eerste onderzoek verwijzen wij veel van deze overlast- en zorgmeldingen
door naar buurtbemiddeling of het sociaal team. Gaat het om huurders waarvan
we weten dat er een zorgpartij bij betrokken is dan neemt Woonpartners contact
op met de betreffende zorgpartij. De toename van de meldingen van verwarde
personen heeft er voor gezorgd dat de gemeente Zuidplas als eerste het initiatief
heeft genomen voor het maken van een plan van aanpak voor de hulp en
begeleiding van verwarde personen.
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Woonfraude
Veel mensen moeten lang wachten op een sociale huurwoning. Om er voor te
zorgen dat woningzoekenden een eerlijke wachttijd hebben, doen wij actief
onderzoek bij meldingen van mogelijke woonfraude. Een melding van langdurige
leegstand (niet bewoond), overlast of wisselende bewoning zijn kan een teken
zijn van woonfraude. In dat geval starten we een adresonderzoek, worden er
verklaringen bij omwonenden opgevraagd en wordt er een huisbezoek afgelegd.
Tenslotte wordt de huurder - in de meeste gevallen - uitgenodigd op kantoor
voor een gesprek. In 2019 hadden we 57 meldingen van mogelijke woonfraude in
behandeling. Van deze 57 zaken bleek dat er in 17 gevallen géén sprake was van
woonfraude. Bij de andere zaken was er sprake van een procedure,
huuropzegging, politieactie of doorverwijzing naar de zorg.
Kennissessies
Naast trainingen en opleidingen worden er ook interne bijeenkomsten door en
voor medewerkers georganiseerd om kennis op bepaalde gebieden te verdiepen.
Zo is er begin van het jaar door het Transmuraal Netwerk een sessie over
dementie verzorgd. Onder andere symptomen herkennen, vroegsignalering en
hoe begeleiding in de regio Midden-Holland is georganiseerd kwamen aan de
orde.
Innovatiesessies Groene Hart Corporaties
Sinds februari 2018 neemt Woonpartners deel aan de innovatiesessies van de
Groene Hart Corporaties. In 2019 hebben we het idee BuurtThuis verder
uitgewerkt en zijn in de Wingerd een aantal mooie initiatieven gestart. Zo is
Praatmaatje een activiteit die goed door de bewoners, wijkagent en sociaal
makelaar van Wadwijzer worden bezocht. Ook onze huismeester is regelmatig
aanwezig voor het geven van advies en het beantwoorden van vragen.
4.4. Leefbaarheid
Woonpartners heeft zich samen met een groot aantal actieve huurders ook in
2019 weer ingezet voor een schone, hele en veilige woonomgeving. Zij zijn
dagelijks of wekelijks in een groot aantal complexen aanwezig en signaleren
gebreken, gevaarlijke situaties, vervuiling en zorgen dat dit wordt opgelost. In
onze jaarlijkse biedingen op lokaal volkshuisvestelijk beleid besteden wij
aandacht aan de wijze waarop wij invulling willen geven aan de leefbaarheid in
de respectievelijke gemeenten.
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5. Kwaliteit van het bezit
en verduurzaming

5.1 Verhuurmutaties en mutatieonderhoud
5.2 Vastgoedonderhoud
5.3 Verduurzaming
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5.1. Verhuurmutaties en mutatieonderhoud
In 2019 zijn 635 mutaties uitgevoerd in onze bestaande huurwoningen,
nieuwbouwwoningen en garages. De gemiddelde mutatiekosten zijn ten
opzichte van 2018 in 2019 gestegen en liggen boven de Aedes Benchmark. Naar
aanleiding van het memo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 3 juli 2019 is onderzocht welke uitgaven kunnen worden
geactiveerd, in plaats van als mutatieonderhoudskosten te worden verwerkt.
Uitgaven die konden worden geactiveerd zijn geactiveerd.
Serviceonderhoud
De uitgaven voor serviceonderhoud zijn hoger dan begroot. Ten opzichte vorige
jaren is de post Interieur gestegen. Verder zijn de onderdelen casco, bestrating en
cv-installaties hoger dan in de voorgaande jaren. Relevante uitgaven zijn (alsnog)
geactiveerd.
5.2. Vastgoed onderhoud
Het onderhouden van woningen is één van de kerntaken van de corporatie. Om
onze huurders betaalbare en passende huisvesting te bieden, wordt onderhoud
aan woningen uitgevoerd. In 2019 gingen we aan de slag met een omvangrijk
programma voor onderhoud en verbetering. Het merendeel werd besteed aan
het onderhoud van exterieur en het interieur van de woningen. Het resterende
werd besteed aan energetische maatregelen en overige investeringen. We
vinden het belangrijk dat onze huurders in een goed onderhouden en veilige
woning wonen. Bij mutatie wordt een woning weer verhuur gereedgemaakt om
te voldoen aan de criteria schoon, heel en veilig, waarbij het kwaliteitsniveau
passend is bij de te betalen huurprijs.
De realisatie van onderhoud en investeringen is hoger dan begroot. De verklaring
voor de overschrijding is dat de begroting 2019 nog op een traditionele manier is
gemaakt. Maatwerk per complex ontbreekt hierdoor. Houtrotherstel en
steigerwerk zijn bijvoorbeeld te laag ingeschat. Ook klopten de onderliggende
hoeveelhedenstaten niet altijd, ontbrak een aantal activiteiten en was de
benodigde aanpak soms ‘zwaarder’ dan traditioneel begroot (bijvoorbeeld een
‘2,5’ in plaats van een ‘1,5’ schilderbeurt). In verband met het hanteren van de
Flora & Fauna wet- en regelgeving is de start van diverse projecten verschoven
naar latere tijd van het jaar. Dit was niet te voorzien tijdens het opstellen van de
begroting en het bepalen van de overloopposten.
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Om de kwaliteit van de begroting te verbeteren is in 2018 het traject
“Verbeterslagen meerjarenonderhoudsbegroting en het vaststellen van het
bijbehorende proces” opgestart. In de loop van 2019 is aan dit traject verder
gewerkt. De meerjarenonderhoudsbegroting dient een betrouwbaar inzicht te
geven in de onderhoudsactiviteiten en kosten in de tijd in relatie tot een
afgesproken kwaliteitsniveau van het onderhoud. De resultaten van de
meerjarenonderhoudsbegroting behoren de afdeling Vastgoed Onderhoud
inzicht te geven in de te verwachten onderhoudsactiviteiten op de korte,
middellange en lange termijn. De onderhoudsactiviteiten dienen te worden
afgestemd op de voorgenomen investeringen in het bezit. De financiële
resultaten worden meegenomen in de financiële meerjarenbegroting van
Woonpartners.
Om een afgewogen meerjareninvesteringsplanning op te stellen zijn in 2019 de
haalbaarheidsonderzoeken bij de verschillende complexen opgestart. De
haalbaarheidsonderzoeken moeten leiden tot enkele realistische planvarianten
en financiële ramingen. Op basis van een goed afwegingskader (fysiek / technisch
/ sociaal / verhuurbaar) kiest Woonpartners vervolgens de optimale variant. Deze
voorkeursvariant wordt vervolgens nader uitgewerkt, voorzien van een
detailbegroting en na goedkeuring in een logische en financiële haalbare fasering
gerealiseerd.
Met het vaststellen van het ideaaltypische proces voor de
meerjarenonderhoudsbegroting en de jaarbegroting realiseren wij een
transitiestap om voor planmatig onderhoud vijf kwartalen voor het jaar van
uitvoering te starten. Voor de haalbaarheidsonderzoeken houden we acht
kwartalen aan. Het verbetertraject voor de meerjarenonderhoudsbegroting
ronden we in de loop van 2020 af.
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Het planmatig onderhoud en de bijbehorende investeringen zijn voor circa 40%
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
zijn vroegtijdig meegenomen in de projectvoorbereiding. Het overige planmatig
onderhoud is meervoudig aanbesteed.
Planning
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 over te laten lopen naar 2020.
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In het kader van veiligheid voor onze huurders zijn de volgende projecten in 2019
afgerond:
Vervangen van de Agpo Ferroli cv-ketels;
Aanbrengen koolmonoxidemelders;
Preventieve maatregelen legionellabeheersing aan De la Reylaan in Gouda.
De volgende projecten (> € 250.000) zijn in 2019 opgeleverd:
Herstellen spouwisolatie, vervangen dakkapellen, aanbrengen mechanische
ventilatie, rookmelders en brandwerende voorzieningen. Saneren door houtrot
aangetaste vloeren, aanbrengen bodem- en vloerisolatie en buitenschilderwerk
Vogelbuurt in Gouda;
Aanbrengen dak- en spouwisolatie, HR++ beglazing en ventilatieroosters
buitenschilderwerk aan de Akkerstraat, Korenstraat in Zevenhuizen;
Revisie liftinstallaties bij diverse complexen in Gouda en Waddinxveen;
Vervangen cv-ketels ≥ 18 jaar diverse complexen Gouda, Waddinxveen en
Zuidplas;
Aanbrengen dak- en spouwisolatie, HR++ beglazing en buitenschilderwerk aan
de Alpherbrink, Alpherwetering en Mauritslaan in Waddinxveen;
Asbestsanering gevelpanelen en aanbrengen nieuwe gevelpanelen met
isolatie, buitenschilderwerk aan de J. van Lennepstraat in Waddinxveen;
Volgens de methodiek Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) herstellen
spouwisolatie, aanbrengen dakisolatie, PV panelen, plaatsen IWell batterij,
aanbrengen HR++ beglazing en ventilatieroosters, buitenschilderwerk aan de
Tesselschadelaan B, Johannes Postlaan en Peter Zuidlaan A en C in
Waddinxveen.
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Resultaat Gericht Samenwerken
Woonpartners is in 2018 een proef gestart met RGS. Het proefproject omvatte
planmatig onderhoud, investeringen en energetische maatregelen voor
13 complexen (361 woningen, 34 garages en één pand Maatschappelijk & Overig
Vastgoed). De dertien complexen vallen uiteen in negen planmatig
onderhoudsprojecten en vier Investerings-/verduurzamingsprojecten. De negen
planmatig onderhoudsprojecten zijn in 2018 voorbereid en uitgevoerd. De vier
duurzaamheidsprojecten zijn in 2018 voorbereid en in de loop van 2019
uitgevoerd en opgeleverd.
De RGS-pilot heeft concreet opgeleverd:
Het reduceren en beter beheersen van onderhoudskosten;
- Besparing van 12% in het planmatig onderhoud budget en 8% in de
duurzaamheidsprojecten ten opzichte van traditioneel bepaalde budgetten;
- Financieel proces, rapportcijfer: 9;
Meer efficiency in het proces- beter in control, meer teamwork, positieve
werksfeer, planningen worden gehaald, interne capaciteit beter ingezet.
Rapportcijfer: 8,5;
Een positieve bijdrage aan de klanttevredenheid. Het rapportcijfer van de
bewoners voor de partners is hoog, namelijk een 8;
Het bespreekbaar en stuurbaar maken van kwaliteit. Grip op kwaliteit.
Rapportcijfer: 8.
Woonpartners heeft na de positieve evaluatie besloten om alle complexen waar
periodiek onderhoud in combinatie met verduurzaming wordt aangepakt, via
RGS te realiseren.
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Inkoopsamenwerking Groene Hart Corporaties
In het kader van de gezamenlijke inkoop van de Groene Hart Corporaties is de
aanbesteding voor een nieuw rioolonderhoud-contract en een energiecontract in
de loop van 2019 afgerond. Vanaf 1 juli 2019 is het nieuwe
rioolonderhoudscontract (incl. dakgotenreiniging) van kracht en vanaf 1 januari
2020 zijn de nieuwe energiecontracten van kracht. Samen met de twee Groene
Hart Corporaties is het onderzoek naar de toepasbaarheid van NTA 8800
afgerond.
KWH-meting Onderhoud
Gedurende 2019 zijn we van een 7.7 gestegen naar een 8.2. Het landelijk
gemiddelde is een 7.9. De verklaring voor de stijgende lijn ligt in de actieve
participatietrajecten met de bewoners. Bij alle onderhoudsprojecten is het
uitgangspunt dat de bewoners een minimale overlast mogen ondervinden.
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5.3. Verduurzaming
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 2020. Een energielabel B is gelijk aan een
energie-index (EI) tussen de 1,21 en 1,40. De gemiddelde energie-index van de
woningen van Woonpartners waar een energielabel voor is berekend, is in 2019
verbeterd van 1,47 naar 1,42 (label C). Eind 2019 hadden 7.602 woningen een
energielabel (2018: 7.503 woningen).
De verdeling tussen de labels is weergegeven in de grafiek. Woonpartners
heeft voor de energie-transitie een
Interactieve Vastgoed-atlas laten
opstellen waarmee wij onze strategische
keuzes kunnen maken en kunnen
overleggen met onze stakeholders.
Het komende jaar zal onder meer op
basis van de Interactieve Vastgoedatlas
en de kennis die is opgedaan bij het
ontwikkelen van de Atriensis/ Aedes-routekaart per complex worden uitgewerkt
welke strategie in het kader van duurzaamheid noodzakelijk is om de doelstelling
CO2 neutraal in 2050 te kunnen behalen. Belangrijke randvoorwaarde is de keuze
die de lokale overheid maakt in de wijze waarop zij denkt in de noodzakelijke
warmtelevering te kunnen voorzien. De gemeenten leggen dit vast in een
warmteanalyse op wijkniveau, welke in samenspraak met de belangrijke
stakeholders wordt ontwikkeld, waaraan ook Woonpartners een bijdrage levert.
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6. Dienstverlening
en klantrelatie

6.1 Kwaliteit dienstverlening
6.2 Klantportaal
6.3 Huurcommissie
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6.1. Kwaliteit dienstverlening
Voor de prestatievelden Huurdersoordeel van de Aedes-benchmark wordt het
oordeel van huurders opgehaald. KWH vraagt onze huurders hun mening over de
kwaliteit van onze dienstverlening en zij stellen vragen over de kwaliteit van de
woning. We gebruiken de benchmark om te leren en om te verbeteren. Daarom
bezoeken we zoveel mogelijk kennissessies van Aedes. We hebben ook het KWH
uitgenodigd om te kijken waar wij ons kunnen verbeteren.
We hebben voor onze dienstverlening in de Aedesbenchmark een C gekregen.
Uit de analyses van KWH blijkt dat wij duidelijker moeten communiceren met
onze huurders.
Bij reparaties zitten wij 0,4 punt onder
het landelijk gemiddelde. Bij reparatieverzoeken geven huurders aan het
belangrijk te vinden als zij weten waar
zij aan toe zijn en we snel zijn in de
afhandeling van de beloofde reparaties.

[deelscore huurders reparatieverzoek]

Onze deelscore van nieuwe huurders
zit 0,2 punt onder het landelijk
gemiddelde. Nieuwe huurders geven
aan dat zij het belangrijk vinden als de
rechten en plichten uit het huurcontract
goed worden uitgelegd. En de reparaties
zijn uitgevoerd als zij in de woning
trekken.

De vertrekkende huurder wil graag dat
wij een 1e inspectie doen en daarbij
goed uitleggen wat er van de huurder
wordt verwacht. Een duidelijke eindafrekening vinden onze vertrekkende
huurders ook belangrijk. Op alle
bovengenoemde punten zijn
verbeteringen ingezet.

[deelscore nieuwe huurders]

[deelscore vertrokken huurders]
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Onze huurders leggen hun eerste contact met Woonpartners met de mensen van
ons klant contact centrum, het Klant Contact Centrum. IN 2019 hebben 62.000
mensen Woonpartners gebeld. Het Klant Contact Centrum zorgt ervoor dat
tenminste 80% van de vragen van onze huurders in één keer afgehandeld
worden. In 2019 is dat bij 81% van alle gesprekken gelukt.
6.2. Klantportaal
De nieuwe website van Woonpartners is in ontwikkeling en livegang zal in 2020
plaatvinden. De website bestaat uit meerdere functionaliteiten:
Corporate website
De Corporate website is toegankelijk voor huurders, woningzoekenden,
stakeholders, potentiele werknemers en de pers. D.m.v. een vertaal engine kan de
gebruiker meertalig content raadplegen. De content bestaat uit de
bedrijfsinformatie, klantbediening door toegang naar het huurdersportaal,
verwijzing naar sociale media en toegang tot (financiële) overzichten zoals
jaarverslagen en activiteitenprogramma. Daarnaast een overzicht van het aanbod
zoals beschikbare BOG/MOG, garages en (vrije sector) huurwoningen. Momenteel
staat de sitemap en is een gedeelte van de content gevuld. Op een aantal
(visuele) bugs is de website technisch gereed.
Klantportaal
Klantportaal is benaderbaar via de Corporate website. Het klantportaal
ondersteund het doel website as a service. De huurder kan zelf, laagdrempelig
voorzien in selfservice in de meest voorkomende verzoeken. Denk hierbij aan het
inzien van contract en contract historie, het indienen van een reparatieverzoek,
gebruik maken van de kennisbank, het betalen en inzien van de
rekening-courant, wijzigen van persoonlijke gegevens en het verwerken van een
huuropzegging. IT leverancier Bright Answers heeft in 2019 de routing van het
portaal uitgewerkt en is begonnen met de testfase van de koppeling aan het ERP
en DMS systeem om de data te ontsluiten.

73

Kennisbank
De kennisbank zorgt voor relevante content voor zowel medewerkers en
bezoekers van de corporate website. De medewerker kan input leveren om de
kennisbank aan te vullen op bepaalde onderwerpen. Naast de kennisbank zorgt
een chatdienst tijdens kantooruren voor ondersteuning op de dienstverlening.
Technisch is de kennisbank gereed. De content is volgens best practice uit de
corporatiesector, en zal worden aangepast op de richtlijnen en procedures van
Woonpartners.
6.3. Huurcommissie
De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders
helpt door te bemiddelen bij hun conflict. In het verslagjaar hebben 19 huurders
de Huurcommissie aangeschreven.
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7. Personeel & Organisatie

7.1 Personeelszaken
7.2 Marketing & Communicatie
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7.1. Personeelzaken
Voor Woonpartners geldt dat medewerkers de motor zijn van een bloeiende
organisatie en van innovaties. Hiertoe hebben we een uitdagend programma
voor 2019 opgesteld en de basis hiervan is onze Strategische Personeelsplanning.
Ook in 2019 is daarom de Strategische Personeelsplanning geactualiseerd.
Onderstaande activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van onze medewerkers
en daarmee de organisatie.
Organisatieontwikkeling
GITP-ontwikkeltraject
In 2019 is het GITP ontwikkeltraject voor de coördinatoren en medewerkers met
groot ontwikkelpotentieel, de adviseurs en de leden van het Managementteam
gestart. De feestelijke certificaatuitreiking heeft in het eerste kwartaal 2020
plaatsgevonden.
Voortgang toekomstbestendige werkorganisatie
In 2019 zijn veel goede resultaten geboekt en de sfeer is positief. De
samenwerking tussen de afdelingen groeit en er wordt veel tijd en energie
besteed aan kennisoverdracht De belangrijkste ontwikkelingen betreffen de
implementatie van de Woonpartners Kwaliteit (WPK) en bijbehorende scholing,
wijziging van huurcontracten en algemene huurvoorwaarden met ingang van
2020, de positionering van de eigen dienst en stand van zaken in het AFC.
Gesprekscyclus
In 2019 is het nieuwe beleid over de gesprekscyclus vastgesteld. De wijziging
betreft een sterk vereenvoudigd gespreksformulier. Het doel is stimuleren van
een goed gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker, zodat de
resultaten gerealiseerd worden en de medewerker de gewenste ontwikkeling
door kan maken.
Duurzame inzetbaarheid
Week van de loopbaan
Woonpartners maakt slim en dankbaar gebruik van de instrumenten die FLOW
(Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties) heeft ontwikkeld voor alle
medewerkers van woningcorporaties ter bevordering van hun duurzame
inzetbaarheid: behouden van (leuk) werk nu en in de toekomst.
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Dat hebben we ook gedaan tijdens ‘de week van de loopbaan’. De aanleiding was
enerzijds de ‘echte’ week van de loopbaan en anderzijds de actie van FLOW,
onder het motto ‘Maak werk van morgen!’ De medewerkers die de FLOW envelop
(met daarin vier vouchers voor o.a. loopbaangesprek) kwamen ophalen, maakten
gelijk ook kans op een passende attentie: de Coachingskalender 2020.
45+ ontwikkeladvies
In 2019 is er aandacht besteed aan het initiatief van de Rijksoverheid voor gratis
ontwikkeladvies voor 45+-ers.
Vitaliteitsactiviteiten
In 2019 zijn voor alle medewerkers de volgende activiteiten door de projectgroep
georganiseerd:
Wandel naar je werkdag
Waddinxveen wandel 4-daagse
Tennisavond
Fruit
Soeplunch elke eerste donderdag van de maand
Lunchwandelen
P&O samenwerking Groene Hart Corporaties
In 2019 zijn vier mini loopbaanworkshops georganiseerd voor alle medewerkers
van de vier deelnemende corporaties:
‘Ken je talent en creëer jouw toekomst’ door Woonpartners.
‘Happy People, happy Work’ door Mozaïek Wonen.
‘Power sessie 50+’ door Woonforte.
‘Hoe zorg je ervoor dat je werk leuk blijft?’ door QuaWonen.
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Daarnaast is er voor medewerkers die een meer coachende en sturende rol
ambiëren een workshop ‘Inspireren en motiveren’ georganiseerd.
In 2019 zijn de uitkomsten van de evaluatie bij de vier deelnemende corporaties
bekend gemaakt. In totaal hebben 101 medewerkers gereageerd (ruim een kwart
van alle medewerkers) en zij waarderen de loopbaanworkshops met een 7,3 en
de mini-stages met een 7,4.
Netwerken en deskundigheidsbevordering
Opleiden en ontwikkelen
In 2019 is er onverminderd aandacht voor het opleiden en ontwikkelen door de
inzet van het opleidingsbudget en individueel loopbaan ontwikkelbudget (LOB).
De licentie voor het gebruik van de e-learning modules is verlengd en alle
medewerkers kunnen ook in 2019 gebruik maken van ruim 100 modules.
Groene Hart Corporaties
In 2019 hebben de P&O-functionarissen van de Groene Hart Corporaties elkaar
vier keer ontmoet. Er is ook regelmatig (digitaal) contact over de voortgang van
het gezamenlijk jaarplan en over actuele vraagstukken.
Aedes P&O
Op 2019 hebben we deelgenomen aan de twee Aedes P&O dagen. Deze keer was
het thema ‘de lerende adviseur’ en naast de plenaire opening en sluiting werden
diverse workshops aangeboden (bijv. De kracht van DISC, De millennial en de
P&O’er, De lerende adviseur, Goed werkgeverschap, Verandermanagement,
Strategisch HR en Mentaal kapitaal).
Kennissessie arbeidswetgeving
In het vierde kwartaal 2019 heeft het
team HRM deelgenomen aan de
kennissessie over de wet WAB dat
per 1 januari 2020in werking is
getreden.
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Veranderkracht
In 2019 hebben we deelgenomen aan de Aedes collegetour met als thema
‘Verbeteren bedrijfsvoering en veranderkracht’. Dit is één van de zes thema's uit
de Vernieuwingsagenda van Aedes. Hiermee wil Aedes samen met haar leden de
ontwikkeling en vernieuwing van de corporatiesector versnellen. In deze
collegetour werd de succesvolle verandering van een collega corporatie
gepresenteerd.
Bezoek Domijn
In 2019 zijn we (kleine delegatie van HRM en OR) op werkbezoek geweest bij
woningcorporatie Domijn in Enschede. Domijn is al sinds 2013 bezig met de
kanteling van haar organisatie: de kracht leggen bij de professional en samen
werken aan de toekomst. Doel van het bezoek was om te horen en te ervaren wat
deze organisatieontwikkeling Domijn heeft gebracht en welke tips zij voor ons
hebben.
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Formatie per 31-12-2019
Totaal

Mannen

Vrouwen

Fulltime

Parttime

Directie en stafafdelingen

8

3

5

6

2

Bedrijfsvoering

11

4

7

4

7

Vastgoed Onderhoud

10

7

3

8

2

Ontwikkeling en Realisatie Nieuwbouw

9

6

3

8

1

Wonen

49

16

33

22

27

Totaal

87

36

51

48

39

Fulltime

48

33

15

Parttime

39

3

36

Het gemiddeld aantal fte’s is in 2019 afgenomen met 0,9 ten opzichte van 2018
(2019: 77,6 versus 2018: 78,2). Het aantal medewerkers is met 2 personen in 2019
afgenomen naar 87 personeelsleden (2018: 89).
Ziekteverzuim
Totaal Woonpartners

Totaal 2019

Totaal 2018

Kort

Middel

Lang

Frequentie

4,4%

5,0%

0,9%

0,7%

2,8%

1,3

Het ziekteverzuim over 2019 is met 0,6% afgenomen ten opzichte van 2018. Deze
afname komt met name door een daling van het aantal langdurende
ziekmeldingen.
Arbo
Er zijn elf gevallen van agressie gemeld.
Er zijn drie gevallen van asbestblootstelling gemeld.
Er zijn géén gevallen of (bijna)ongevallen gemeld.
De medewerkers in de functiegroepen van de afdeling Wonen, die (bijna)
dagelijks contact hebben met de huurder, hebben een training omgaan met
agressie en asbestherkenning gevolgd.
In 2019 heeft de inventarisatie plaats gevonden ten behoeve van een Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De maatregelen met een hoge prioriteit zijn
reeds in 2019 opgepakt.
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Stageplaatsen
In 2019 hebben we aan acht stagiairs
een stageplek kunnen bieden.
Per afdeling betekent dat:
Wonen: 5 (waarvan drie in het AFC)
Bedrijfsvoering: 2
Ontwikkeling en Realisatie Nieuwbouw: 1
Werving en selectie
Voor Woonpartners was 2019 een topjaar voor wat betreft de werving en selectie.
Voor volgende vacatures is een werving opgestart (per afdeling):
Wonen

T

Vastgoed Onderhoud

T

Ontwikkeling en
Realisatie Nieuwbouw

T

Bedrijfs-voering

T

Coördinator dagelijks
onderhoud

1

Inkoop- en
contractbeheerder

1

Medewerker projecten

1

Secretaresse

1

Assistent
werkvoorbereider

1

Junior technisch
administrateur

1

Projectleider
nieuwbouw

1

Medewerker Klant
Contact Centrum

4

Technisch
administrateur

1

Medewerker
huurincasso

1

Projectleider

1

Verhuurconsulent

3

Medewerker verhuur

4

Teamleider verhuur

1

Woonconsulent

4

Huismeester

1

Totaal

20

4

1

1

Daarnaast zijn in de volgende functies de interim professionals ingezet:
Wonen

T

Vastgoed Onderhoud

T

Ontwikkeling en
Realisatie Nieuwbouw

T

Bedrijfs-voering

T

Assistent
werkvoorbereider

2

Projectleider

1

Projectleider

1

Secretaresse

1

Medewerker Klant
Contact Centrum

2

Medewerker F&BEZ

1

Woonconsulent

1

Verhuurconsulent

1

Coördinator verhuur

1

Totaal

7

1

1

2

Geschiktheidsassessment maakt deel uit van de wervingsprocedure voor vaste
functies bij Woonpartners. Dat geldt ook bij interne sollicitaties.
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Nieuw in 2019 was de wervingscampagne voor de vacatures in het team verhuur
dat tot stand kwam in co-creatie tussen HRM, marketing & communicatie en de
afdeling Wonen. De openavond werd door 38 geïnteresseerden bezocht. Dat is in
de huidige werknemersarbeidsmarkt een opvallend goed resultaat. Uit de
enquête bleek dat de avond bijzonder gewaardeerd werd en dat men een goed
beeld kreeg van Woonpartners als werkgever. Deze actie heeft geresulteerd in
een succesvolle invulling van de vacatures bij de afdeling Wonen, team verhuur.
Nieuwe CAO en algemene arbeidsvoorwaarden
In 2019 is het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2019-2020
goedgekeurd door werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen
& Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. Dit betekent dat er definitief een nieuwe
CAO is voor de woningcorporatiebranche. De CAO Woondiensten loopt met
terugwerkende kracht van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
In 2019 zijn de algemene arbeidsvoorwaarden een maal opnieuw vastgesteld en
aansluitend met de werkorganisatie gecommuniceerd.
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7.2. Marketing & Communicatie
Een eenduidige boodschap, actueel en proactief was één van de doelstellingen
van 2019 voor het team van Marketing & Communicatie. Met kernwoorden als in
de illustratie, heeft het imago van Woonpartners een vooral positieve uitstraling.
In de PR rond de mijlpalen van zowel grootonderhoud- als nieuwbouwprojecten
benoemen en onderbouwen we de kernboodschappen via de klassieke middelen
als persberichten, events en website. Via sociale media communiceren we
dezelfde boodschappen, maar in andere stijl, aangepast aan de bedoelde
doelgroep.
Social media
Onderstaande illustratie geeft een
overzicht van de meest voorkomende
social media kanalen en de
berichtenstroom.
De piek in september is een combinatie
van openstaande vacatures, oplevering
project Middenwillens, start project
Esse Zoom en actie rond de plannen van
het kabinet. Ook in de maand mei was het
groot aantal bijeenkomsten de basis van een hogere reactie op social media.
Website
Het bezoek aan de website is stabiel. Het aantal bezoeken is gestegen. De drie
meest bezochte startpagina’s zijn hetzelfde als vorig jaar: homepage, sociale huur
en vrije sector, als ook de vertrekpagina’s. Daarin heeft WoningNet een stabiele
positie.
Organisatie
Met de uitbreiding van het team Marketing & Communicatie met een
medewerker Marketing & Communicatie zijn er meer activiteiten opgepakt. Met
deze extra inzet kan Marketing & Communicatie zich ook meer toeleggen op
adviseren van directie en managers zoals bij het implementeren van beleid,
aansluiten bij actuele onderwerpen en produceren van middelen in de
dienstverlening naar de huurders.
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8. Financiën

8.1 Kerngegevens 2019
8.2 Financiële positie
8.3 Marktwaarde
8.4 Beleidswaarde en maatschappelijke
bestemming/vermogen
8.5 Winst- en verliesrekening 2019 en verder
8.6 Treasury
8.7 Samenvatting kasstroomoverzicht 2019
8.8 Financieel risicomanagement
8.9 Ontwikkeling streefwaarden
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8.1. Kerngegevens 2019
zie factsheet op de voorliggende pagina.
8.2. Financiële positie
Resultaat Het nettoresultaat van Woonpartners komt in 2019 uit op € 832,9
miljoen. Ten opzichte van 2018 is dit een verbetering van € 254,9 miljoen.
Hieronder een overzicht van de mutaties van het resultaat 2018 naar het resultaat
van 2019:
Resultaat 2018

€ 58,0 miljoen

Af: Exploitatie

€ 0,7 miljoen -/-

Af: Verkoop

€ 0,5 miljoen -/-

Bij: Waardeveranderingen

€ 30,9 miljoen

Bij: Overige activiteiten

€ 0,7 miljoen

Bij: Rente

€ 0,4 miljoen

Af: Resultaat belastingen

€ 54,9 miljoen -/-

Resultaat 2019

€ 83,9 miljoen

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 exploitatieresultaat komt uit op € 18,6 miljoen. Het resultaat
is ten opzichte van 2018 afgenomen met circa € 0,7 miljoen. Enerzijds wordt het
resultaat positief beïnvloed door de huurverhoging en de opgeleverde
nieuwbouw, tezamen € 2,0 miljoen. Anderzijds wordt er € 3,3 miljoen meer
onderhoudskosten uitgegeven. De overige beheerkosten en directe operationele
lasten liggen in 2019 € 0,6 miljoen lager dan in 2018. Op 1 juli 2019 heeft de
zittende huurder een huurverhoging gekregen. Gedurende het jaar zijn 133
sociale nieuwbouwwoningen opgeleverd. Daarnaast zijn er 6 woningen
aangekocht.
De onderhoudskosten zijn ten opzichte van 2018 gestegen met € 3.3 miljoen. Dit
betrof € 2,7 miljoen in het planmatig onderhoud en € 0,6 miljoen in het
niet-planmatig onderhoud. De in 2019 uitgevoerde werkzaamheden worden
beschreven in hoofdstuk 5.
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Verkoop
Ter financiering van onze investeringen verkopen we jaarlijks een beperkt deel
van ons bezit. In de begroting is uitgegaan van de verkoop van 20 woningen. Dit
is eveneens het gerealiseerde aantal in 2019.

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. In de bestaande bouw zijn onrendabele
investeringen gedaan in het kader van energetische maatregelen verspreid over
het bezit. Voor wat betreft de nieuwbouw zijn in 2019 investeringsbesluiten
genomen voor de projecten Parkhoven, 28 appartementen, in Waddinxveen en
Esse Zoom, 60 NOM (nul op de meter) eengezinswoningen, in Zuidplas.
Daartegenover valt voor enkele in 2019 opgeleverde en in aanbouw zijnde
projecten een deel van de eerder gevormde onrendabele top vrij ten gevolge van
de marktwaardestijging.
Waardeveranderingen van vastgoed
De niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed in exploitatie geeft de
waardeontwikkeling van het bezit in 2019 weer. In 2019 komt de niet
gerealiseerde waardeverandering uit op € 91,7 miljoen positief. De
waardestijging van het bestaande bezit (hiermee bedoelen we het vergelijkbare
bezit 2019 ten opzichte van 2018) komt in 2019 uit op 10,2%. Dit is voor een
belangrijk deel het gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt.

Overige activiteiten
Het overige resultaat bestaat uit onder andere leefbaarheid en niet toerekenbare
organisatiekosten.
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Rente
Het renteresultaat komt uit op circa € 5,6 miljoen negatief. Een groot deel van
onze investeringen worden gefinancierd met leningen. De huidige rente staat
historisch laag. Het afgelopen jaar hebben we vijf langlopende leningen en één
roll-over lening aangetrokken met rentepercentages tussen de 0,615%en 0,899%.
Dankzijde lage rentestand is de gemiddelde rentelast in 2019 verder afgenomen
naar 2,20% (2018: 2,52%).

Belastingen
Het resultaat uit belastingen is € 16,1 miljoen negatief. Doordat de waarde van
het bezit in de jaren 2008 t/m 2013 is gedaald, heeft Woonpartners in die periode
forse compensabele verliezen kunnen creëren. De afgelopen jaren is de waarde
van het bezit en hiermee ook de fiscale winsten weer gestegen. Vanaf 2018 zijn
alle verliezen verrekend en zijn we voor de vennootschapsbelasting in een
betalende positie terecht gekomen. De hoge belastinglast in 2019 wordt
veroorzaakt door de terugname van eerdere fiscale afwaarderingen ten gevolge
van WOZ-waarde mutaties. Ook voor 2020 en 2021 worden nog de laatste
terugnames en daardoor hogere belastinglasten verwacht.
Ontvangsten en Uitgaven
Ontvangsten
De totale ontvangsten, exclusief leningen, waren afgelopen jaar € 59,5 miljoen.
Hiervan zijn de huren met € 51,2 miljoen onze belangrijkste inkomstenbron.
Daarnaast hebben wij afgelopen jaar € 4,8 miljoen voor onze verkopen, € 2,7
miljoen aan vergoedingen en € 0,8 miljoen voor onze overige diensten
ontvangen.
Uitgaven
De totale uitgaven afgelopen jaar waren € 75,8 miljoen De uitgaven bestaan uit:
- Investeringen € 27,6 miljoen. Hiervan betreft 70% nieuwbouw. De overige
30% bestaat voornamelijk uit investeringen in bestaande bouw, energetische
maatregelen en aankoop van bezit.
- Operationele lasten € 48,2 miljoen. Per verhuureenheid is dit € 6.011,-.
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Hierboven een overzicht hoe de operationele lasten zijn opgebouwd.
De negatieve uitschieters in bovenstaande tabel zijn het onderhoud en de
belastingen en heffingen. De rente valt op in positieve zin.
De onderhoudslasten 2019 zijn hoog, zowel ten opzichte van de begroting 2019
als ten opzichte van de realisatie 2018. De onderhoudslasten zijn met ruim 28%
toegenomen naar € 2.286,- per verhuureenheid. De in 2019 uitgevoerde
werkzaamheden en de afwijkingen van de begroting worden beschreven in
hoofdstuk 5.
De belastingen bestaan uit de verhuurderheffing (€ 725,-), gemeentelijke
belastingen (€ 432,-), de bijdrage voor de Autoriteit woningcorporaties (€ 8,-) en
de vennootschapsbelasting (€ 145,-). De belastingen zijn met name door de
verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting met ruim 11% toegenomen tot
€ 1.310,- per verhuureenheid. Deze heffingen beperken onze
investeringsmogelijkheden.
Ondanks een toenemende leningenportefeuille zijn de rente uitgaven met 8%
gedaald naar € 752,-. De rente staat historisch laag. Bij de herfinanciering van
zowel reguliere aflossingen alsook enkele vervroegde aflossingen hebben we
door de lage rentestand een mooie daling kunnen realiseren in onze rente
uitgaven.
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Financiering
Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven is € 16,43 miljoen. Om dit verschil
te dekken heeft Woonpartners een aantal leningen aangetrokken. Hierdoor
neemt de gemiddelde lening per verhuureenheid toe van € 32.655,- naar €
34.261,-. De totale leningenportefeuille komt uit op € 276,6 miljoen.
Hieronder de verdeling van de leningenportefeuille naar type en looptijd.

[diagram leningen naar looptijd]

[diagram leningen naar type]

Ten opzichte van de totale leningenportefeuille blijft het percentage van het
relatieve renterisico onder de 15%, in de sector een gebruikelijk maximum (in
enig jaar mag niet meer dan 15% van de totale leningenportefeuille onderhevig
zijn aan een renteaanpassing). Woonpartners financiert geen buitenlandse
activiteiten en heeft geen derivaten. Woonpartners heeft € 15 miljoen aan
roll-over leningen in haar portefeuille om de flexibiliteit in de liquiditeit te
vergroten. Woonpartners is met haar huisbankier een rekening-courantfaciliteit
overeengekomen van € 3,8 miljoen.

90

Borgingsplafond
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw stelt voor iedere corporatie minimaal
één keer per jaar het borgingsplafond vast. Het borgingsplafond is het maximale
bedrag dat een corporatie onder WSW-borging mag lenen. Voor de jaren 2019 tot
en met 2020 heeft het WSW het volgende borgingsplafond afgegeven:
2019 € 274,9 miljoen
2020 € 299,5 miljoen
2021 nader te bepalen
Ultimo 2019 is € 269,6 miljoen aan leningen WSW geborgd. Het verschil met het
borgingsplafond 2019 ontstaat doordat bij een aantal projecten de uitgaven later
komen dan verwacht. Voor 2020 wordt verwacht dat het borgingsplafond niet
wordt doorbroken.
8.3. Marktwaarde
De marktwaarde in verhuurde staat is in 2019 met € 112,9 miljoen toegenomen.
Een overzicht van de mutaties in de marktwaarde is hieronder opgenomen:
Marktwaarde per 31 december 2018

928.631.824

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen

102.335.227

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

-7.422.963
-34.923

Mutaties in het bezit

18.052.448

Marktwaarde per 31 december 2019

1.041.561.613

De belangrijkste ontwikkelingen zijn hieronder nader
toegelicht:
Toename als gevolg van parameteraanpassingen door marktontwikkelingen.
De parameters met de hoogste invloed op de marktwaardering betreffen de
aangescherpte Exit Yield (€ 48,6 miljoen), de disconteringsvoet (€ 32,8 miljoen)
en de leegwaarde (€ 13,6 miljoen).
De parameteraanpassingen door de validatie van het handboek 2019 zit
versleuteld in de parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkeling.
Toename door mutatie in het bezit van de corporatie. Er is sprake geweest van
oplevering van 133 nieuwbouwwoningen die een positief effect hebben op de
marktwaarde. Daarentegen zijn 20 woningen verkocht, met een negatief effect
op de marktwaardeontwikkeling.
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8.4. Beleidswaarde en maatschappelijk bestemming / vermogen
Woonpartners waardeert haar bezit tegen marktwaarde in verhuurde staat. 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. In de beleidswaarde wordt het beleid van Woonpartners
ingerekend. Woonpartners voert een gematigd huurbeleid en gaat uit van,
meestal financieel minder gunstig, door exploiteren. De beleidswaarde ligt
hierdoor lager dan de marktwaarde.

De afslagen van de marktwaarde naar de beleidswaarde zijn als volgt:
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Het verschil bij beschikbaarheid ontstaat doordat er geen rekening wordt
gehouden met het uitponden (verkopen) van het vastgoed bij mutatie. Bij de
meerderheid van de complexen geeft uitponden een hogere waarde. Het verschil
bij betaalbaarheid ontstaat doordat er bij mutatie gerekend wordt met de
(lagere) beleidshuur van Woonpartners in plaats van de markthuur. Het verschil
bij kwaliteit ontstaat doordat gerekend wordt met onderhoudskasstromen van
Woonpartners in plaats van marktconforme onderhoudskasstromen. Deze laatste
zijn over het algemeen lager. Het verschil bij beheer ontstaat doordat gerekend
wordt met de beheerkosten van Woonpartners in plaats van marktconforme
beheerkosten. Deze laatste zijn over het algemeen lager.
Een uitgebreide toelichting op de gebruikte parameters voor de marktwaarde en
de beleidswaarde is opgenomen in de toelichting op de balans in de
jaarrekening.
Ultimo 2019 komt het eigen vermogen op basis van de marktwaarde uit op € 767
miljoen. Op basis van de beleidswaarde komt deze uit op € 258 miljoen. Het
verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde zien we als het
maatschappelijk vermogen. Ultimo 2019 bedraagt het maatschappelijk
vermogen € 508 miljoen. Dit betekent dat ongeveer 66% van ons totale eigen
vermogen niet, of pas op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit
van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig.
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8.5. Winst- en verliesrekening 2019 en verder
Realisatie
2019
Netto resultaat exploitatie
vastgoedportefeuille

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

18.581

22.380

23.477

20.884

25.045

24.078

Netto verkoopresultaat
vastgoedportefeuille

1.042

537

488

448

459

491

Waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

89.506

17.138

12.208

13.201

15.136

18.354

Netto resultaat overige
activiteiten

-180

-179

-178

-183

-188

-190

-2.703

-3.335

-3.010

-3.073

-3.123

-3.189

105.610

35.808

32.242

30.517

36.551

38.754

-5.602

-5.218

-5.632

-5.682

-6.055

-6.577

Resultaat voor belastingen

100.008

30.590

26.610

24.835

30.496

32.177

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

-16.111

-8.427

-4.635

-2.446

-3.068

-2.915

83.897

22.163

21.975

22.389

27.428

29.262

Overige organisatiekosten
Bedrijfsresultaat
Saldo financiële baten en lasten

Resultaat na belastingen

(afgerond in € 1.000,-)
De winst- en verliesrekening 2019 is in bovenstaand overzicht weergegeven en
geplaatst in meerjarenperspectief (2020 tot en met 2021).
8.6. Treasury
Treasury omvat alle activiteiten die nodig zijn om een blijvende toegang tot de
financiële markten te waarborgen teneinde de tijdige beschikbaarheid van de
voor de bedrijfsactiviteiten benodigde financiële middelen zeker te stellen.
Treasury is bij Woonpartners ingericht als een cost center, wat wil zeggen dat er
geen aparte winstdoelstelling is geformuleerd voor treasury. De
treasuryactiviteiten zijn te verdelen in financieren, beleggen en
risicomanagement. De kaders waarbinnen deze activiteiten worden uitgevoerd
zijn vastgelegd in het herziene Treasurystatuut, dat op 11 november 2019 is
geactualiseerd, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en vastgesteld
door de directeur-bestuurder.
Ontwikkeling liquiditeitspositie
In onderstaand kasstroomoverzicht zijn de liquiditeitsposities 2019 inzichtelijk
gemaakt en is afgezet tegen de jaren 2020 tot en met 2024.
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8.7. Samenvatting kasstroomoverzicht 2019
(afgerond in € 1.000,-)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

6.448

4.865

5.062

5.870

12.165

10.236

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-22.783

-35.099

-27.821

-27.432

-26.597

-9.906

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

16.440

30.226

22.759

21.562

14.432

1.079

105

-8

0

0

0

1.409

Liquide middelen per 01-01

4.893

4.008

4.000

4.000

4.000

4.000

Liquide middelen per 31-12

4.998

4.000

4.000

4.000

4.000

5.409

Kasstroom uit operationele activiteiten

Realisatie
2019

Mutatie liquide middelen

8.8. Financieel risicomanagement
Het financieel risicomanagement maakt integraal onderdeel uit van
risicomanagement zoals verwoord in hoofdstuk 9.
8.9. Ontwikkeling streefwaarden
De toezichthouders, Aw en WSW, stellen eisen aan de financiële continuïteit van
woningcorporaties. Bij Woonpartners voldoen alle streefwaarden aan de norm.

Interest Coverage Ratio
De 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. De beoordeling door de toezichthouders vindt plaats op basis van de
ICR over de eerste vijf prognosejaren.
DAEB
In de eerste prognosejaren ligt de ICR nog maar net iets boven de norm. Vooral
de tijdelijke hogere vennootschapsbelastinglast (ten gevolge van de terugname
van eerdere fiscale afwaarderingen) is
hier debet aan.
Niet-DAEB
De niet-DAEB tak is in het huidig
scenario vooral gericht op het
aflossen van de interne lening.
Hierdoor dalen de rentelasten en
laat de ICR een stijgend verloop zien.

[grafiek Ontwikkeling ICR]
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Solvabiliteit beleidswaarde
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 15% komen. Hierbij wordt
gekeken naar de solvabiliteit op basis van de beleidswaarde. De solvabiliteit blijft
ruim binnen deze norm.
Niet-DAEB
De solvabiliteit in de niet-DAEB tak
mag niet onder de 40% komen. Door
het aflossen van de interne lening
neemt de solvabiliteit de komende
jaren verder toe.

[grafiek solvabiliteit 1]

Loan to Value beleidswaarde
De loan to value geeft aan in welke mate het bezit is gefinancierd met leningen.
Aw beoordeelt de loan to value op basis van de beleidswaarde. De loan to value
op basis van de beleidswaarde mag de gehele prognoseperiode niet boven de
75% uitkomen. In de DAEB tak geldt dit percentage voor de netto lening
(gecorrigeerd voor de interne lening).
DAEB
De verwachte investeringen leiden ertoe
dat de loan to value in de komende jaren
meer richting de norm gaat. Bij
toekomstige investeringsbeslissingen
wordt deze ratio nauwlettend gevolgd.
Niet-DAEB
De niet-DAEB tak is in het huidig scenario
vooral gericht op het aflossen van de
interne lening. Hierdoor daalt de loan to
value de komende jaren.
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[grafiek ontwikkeling LTV 1]

Discontinuïteitsratio marktwaarde
De (nieuwe) discontinuïteitsratio geeft de verhouding van de marktwaarde van
de leningenportefeuille en de marktwaarde van het onderpand weer. Dit
onderpand heeft een bepaalde waarde bij gedwongen verkoop.
De discontinuïteitsratio is in beide takken ruim voldoende.

[grafiekdiscontinuiteitsratio]
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9. Governance Risk
en Compliance

9.1 Organisatie Corporate Governance
9.2 Risicomanagement
9.3 In control verklaring
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9.1. Organisatie Corporate Governance
Woonpartners is lid van Aedes. Het lidmaatschap van Aedes is op haar buurt
gekoppeld aan de Governancecode Woningcorporaties. Doordat we ons binden
aan deze code laten we zien waarvoor we staan en waarop we aan te spreken zijn.
De nieuwe Governancecode 2020 van Aedes en Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties is door de directeur-bestuurder en de Raad van
Commissarissen besproken en onderschreven op 17 februari 2020. De code geeft
de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen richtlijnen voor goed
bestuur en toezicht. De code kent de volgende vijf principes.
Deze gelden primair voor de directeur-bestuurder en de Raad van
Commissarissen en voor onze medewerkers:
1. We hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
2. We zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
3. We zijn geschikt voor onze taak en daarop aanspreekbaar.
4. We gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
5. We beheersen de risico’s verbonden aan onze activiteiten
Woonpartners hecht grote waarde aan deze principes. Als we van een bepaling
van de code afwijken, leggen we dit gemotiveerd uit, (het zogenaamde pas toe of
leg uit principe. In 2020 wordt verder invulling gegeven aan de uitgangspunten
van deze Governancecode. In de verschillende onderdelen van dit jaarverslag
leggen we verantwoording af over de wijze waarop bovenstaande principes van
de Governancecode in het afgelopen jaar zijn toegepast. Daarnaast onderzoeken
we eens per vier jaar onze maatschappelijke prestaties in de vorm van een
visitatie door een onafhankelijk bureau.
Compliance
Compliance gaat ook over gedrag van medewerkers, over hoe we ons werk doen
en uiteindelijk over de reputatie van de organisatie. En dus is compliance vooral
ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Compliance is noodzakelijk voor een adequate en integere bedrijfsvoering. De
complexiteit van veranderingen in wet- en regelgeving en de implementatie van
deze aanvullingen in onze bedrijfsprocessen is een uitdaging op zich. Vanwege
de omvang van Woonpartners is geen aparte ‘compliance-officer’ benoemd, maar
zijn de proceseigenaren de eerste verantwoordelijk voor de borging van de
veranderingen c.q. optimalisaties in de processen.
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De naleving maakt expliciet onderdeel uit van het management control
framework (MCF). De controle op naleving gebeurt door de controller en deze
rapporteert (indien nodig), hierover aan de directeur-bestuurder.
Integriteit
Woonpartners hecht veel waarde aan integriteit. We hebben een Integriteitscode
waar alle medewerkers, directeur-bestuurder en de leden van de Raad van
Commissarissen zich aan hebben geconformeerd. In 2019 hebben zich géén
integriteitskwesties voorgedaan die noopten tot nader onderzoek. Daarnaast zijn
er in 2019 geen meldingen gedaan in het kader van de Klokkenluidersregeling.
Woonpartners heeft de Integriteitscode en Klokkenluidersregeling gepubliceerd
op haar website. Tenslotte heeft Woonpartners zowel een interne als een externe
vertrouwenspersoon. De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon kunnen
worden opgedeeld in het ontvangen van meldingen van ongewenste
omgangsvormen en integriteit, het ontvangen van een formele klacht en het
begeleiden van de melder in de klachtenprocedure en overige activiteiten zoals
overleg en voorlichting.
Net als de Integriteitscode is de AVG een onderwerp dat we voortdurend onder
de aandacht brengen en bespreken met alle medewerkers. Vragen omtrent de
AVG kunnen intern worden voorgelegd aan de Functionaris
Gegevensbescherming (FG). Daarnaast is er een Privacyreglement Intern / Extern
opgesteld waarin de rechten en plichten zijn opgenomen van betrokkenen en
waarin wordt uitgelegd hoe Woonpartners omgaat met privacygevoelige
informatie.
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Om integer handelen te bevorderen wordt er gebruik gemaakt van o.a.:
De integriteitscode Woonpartners. Deze code geeft regels met betrekking tot
integer handelen en is terug te vinden op de website van Woonpartners. In
2020 zal de integriteitscode worden geactualiseerd;
De klokkenluidersregeling Woonpartners. Deze regeling biedt medewerkers de
mogelijkheid om zonder gevaar voor hun rechtspositie melding te doen van
(vermeende) misstanden. In 2019 is geen gebruik gemaakt van de
klokkenluidersregeling. De klokkenluidersregeling zal in 2020 worden
geactualiseerd;
Een onafhankelijke aangewezen vertrouwenspersoon ongewenst gedrag;
Een Functionaris Gegevensbescherming (FG);
De Governancecode Woningcorporaties / de Aedescode;
Andere getroffen maatregelen om integriteit bespreekbaar te maken:
- 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 2019 hebben de leidinggevenden en de
directeur-bestuurder verantwoording afgelegd over het integer handelen door
het ondertekenen van een ‘Integriteitsverklaring leidinggevenden’.
9.2. Risicomanagement
De corporate governance code zegt over risicobereidheid: “het bestuur legt
verantwoording af over de risicobeoordeling en beschrijft de voornaamste risico’s
waarvoor de stichting zich geplaatst ziet in relatie tot haar risicobereidheid”.
Volgens de richtlijnen van de jaarverslaggeving (RJ 400) moet een corporatie iets
zeggen over de bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken.
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 en de begroting;
er worden geen speculatieve posities ingenomen;
blijvend voldoen aan de normen en criteria die worden gesteld door het WSW
en de Aw.
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Risicomanagement is het op een gestructureerde wijze in kaart brengen van de
(negatieve én positieve) gevolgen die kunnen optreden binnen ons werkdomein
en bij het behalen van onze gestelde doelstellingen. Deze gevolgen kunnen
operationeel, extern als strategisch van aard zijn en beïnvloedbaar als niet
beïnvloedbaar zijn. Risicomanagement is een doorlopend proces en vindt
systematisch, gestructureerd en proactief plaats binnen Woonpartners. Men kan
echter nooit de absolute zekerheid verschaffen dat strategische doelstellingen in
alle opzichten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd of dat er geen materiële
risico’s optreden. De controller is samen met de proceseigenaren
verantwoordelijk voor de bewaking van de interne beheersingsmaatregelen en
de uitvoering van de interne controle. De controller rapporteert aan de
directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen over de werking van de
interne beheersingsmaatregelen en interne controlesystemen. En de extern
accountant rapporteert weer over de werking van de interne
beheersingsmaatregelen en interne controlesystemen voor zover dit relevant is
voor de uitvoering van de accountantscontrole.
In 2020 zal ons ons risicomanagement worden herijkt. Woonpartners gaat de
externe en strategische risico’s en de methodiek opnieuw tegen het licht houden,
verkennen en bepalen. Hierbij zal ook de Raad van Commissarissen en in het
bijzonder de Audit Commissie worden betrokken. De basisprincipes ten aanzien
van de algemene risicobereidheid zullen hierbij ook weer meegenomen worden.
De uitdaging is om continu een inschatting te maken van de actuele 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.
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Interne beheersingsomgeving
Woonpartners gaat bij de interne beheersing uit van het model van de “Three
Lines of Defense”. Op een aantal punten is nog een overlap tussen de 2e en 3e
lijn. In 2020 zal de 2e lijn meer worden versterkt. Daarnaast brengen we de
controles zoals uitgevoerd door de 1e en 2e lijn meer samen, zodat er geen
dubbel werk wordt verricht. De Controller voert daartoe (op basis van het
controle jaarplan 2019-2020) onderzoeken uit naar opzet, bestaan en werking van
genomen beheersmaatregelen. De auditfunctie wordt ingevuld door de
controller. De externe accountant heeft tijdens de interim controle geconstateerd
dat het niveau van de beheersingsomgeving van adequaat niveau is.
Vanuit de 3e Line of Defense zijn diverse interne audits / reviews uitgevoerd in
2019. Tijdens de audit staat het systematisch en gedisciplineerd controleren van
de beheersmaatregelen binnen één en meerdere processen centraal. Bij
geconstateerde tekortkomingen in de opzet of de werking van de
beheermaatregelen zijn adviezen ter verbetering in de rapportage opgenomen.
Uit de gevoerde reviewgesprekken in 2019 blijkt dat er zich geen situaties
hebben voorgedaan die ervoor hebben gezorgd dat de 1e en/of 2e Line of
Defense hun taken niet naar behoren konden uitvoeren. Uit de gehouden
gesprekken blijkt tevens dat de verantwoordelijke lijnmanagers goed op de
hoogte zijn omtrent welke potentiele risico’s er zijn binnen de aan hem/ haar
toevertrouwde aandachtsgebieden. De deskundige ondersteuning vanuit de 2e
Line of Defense richting de 1e Line of Defense is daarin complementair.

[grafiek line of defense]
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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 bepalingen zijn opgenomen in de Richtlijn Jaarrekening 400 alinea
110c. Als gevolg van deze 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 effecten van de getroffen beheersmaatregelen.
3. Een beschrijving van de impact op het resultaat indien de risico’s/
onzekerheden zich verwezenlijken.
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-MH de operationele risico’s
voldoende beheerst.
Ad. 2 De genomen mitigerende beheersmaatregelen zorgen ervoor dat het
netto-risicobedrag uitkomt op € 1,255 miljoen in 2019 (2018: € 1.368 miljoen).
Ad. 3 In het overzicht staat per risicogebied welk risicoprofiel er is
gekwantificeerd a.d.h.v. gevoerde gevoeligheidsanalyses.
Ad. 4 De incidentele operationele risico’s, met een maximale horizon van 5 jaar
worden periodiek vermeld in de kwartaalrapportages. Daarnaast zal er in 2020 er
een heroverweging plaats gaan vinden
m.b.t. de externe en strategische risico’s.
Ad. 5 Het afgelopen jaar is een
groot gedeelte vande processen
opnieuw bekeken qua de Kans /
Impact. E.e.a. heeft ertoe geleid
tot een lichte aanpassing in het
mitigatiecijfer.
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In 2019 heeft er wederom 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 de hieronder getoonde risicoprofielen (kans en impact).
1.

Projectontwikkeling

2.

Invest. (energetisch)

3.

Planmatig onderhoud

4.

Mutatieonderhoud

5.

Service onderhoud

6.

Overige kosten

7.

Salarissen

8.

Treasury

9.

Verhuur

10.

Verkopen

Het gaat hierbij niet alleen om risico’s die financiële gevolgen hebben, maar ook
om niet-financiële risico’s (Juridisch / Imago / Fiscaal). Uit de profielen blijkt hoe
groot de kans/ impact van het optreden van risico’s is per risicogebied. Dit beeld
is t.o.v. 2018 niet gewijzigd. De riskmap vormt de basis voor de interne audit en
de accenten die worden gelegd bij het nemen van beheer- en
verbetermaatregelen.

[kleurengrafiek risicoprofielen]
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Strategische en Externe Risicobeoordeling
Onder de strategische/ externe risico’s vallen risico’s/ onzekerheden, met een
externe ontstaansgrond, die een belemmering kunnen vormen om de strategie
en / of de activiteitenplannen van Woonpartners te realiseren en mogelijk invloed
hebben op de lange termijn doelstellingen. Woonpartners zal in 2020 de
strategische en externe risico’s opnieuw vaststellen. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van externe advisering.
Risico

Type

Impact

Duurzaamheidseisen

Extern

Hoog

Betalingsproblematiek

Midden

Afschaffen huurtoeslag

Hoog

Individualisering bevolking

Hoog

Betaalbaarheid

Strategisch

Hoog

Belemmeringen informatievoorziening

Midden

Financieel robuust

Hoog

Extern toezichthouder

Hoog

Bij het bepalen van de mate van impact kijkt Woonpartners 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 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.
Coronavirus
We leven in een andere werkelijkheid. Degenen die vier maanden geleden de
impact van het coronavirus zouden hebben voorspelt, zouden met scheve ogen
worden aangekeken. Ondertussen weten we beter en zijn we doordrongen van
de nieuwe realiteit. De impact van het coronavirus is nog niet te overzien, maar
dat deze heel groot zal zijn is evident. De gevolgen zullen niet alleen bestaan uit
de directe kosten van de ziekte zelf, maar ook blijken uit een terugvallende
consumptie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, mogelijke verstoringen in de
financiële sector, digitale innovaties en aangepaste sociale omgangsvormen.
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Het risico op een pandemie was geen risico waarmee de corporatiewereld
rekening mee gehouden heeft. Het zal echter gaan leiden tot vele afgeleide
risico’s (b.v. toename huurachterstand, hogere derving, hoger ziekteverzuim,
lagere investeringen, sociale isolatie, lagere mutatiegraad, minder verkopen,
imago e.d.).
Voor 2020 geldt dan ook dat er extra aandacht zal worden gegeven om de
bekijken of deze risico’s extra mitigerende maatregelen nodig zijn. Wij houden de
vinger aan de pols, maar moeten ons realiseren dat de werkelijkheid nog
weerbarstiger kan worden.
9.3. 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 grootste risico’s per risicogebied nader uitgewerkt
dienen te worden incl. de genomen interne beheersmaatregelen). Het interne
risicobeheersing- en controlesysteem heeft in 2019 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.
R.J. Mascini, directeur-bestuurder
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10.1. Algemeen
Medio 2018 heeft Woonpartners een proces van organisatieverandering ingezet.
Het is erop gericht om als regiecorporatie te werken en zowel tevreden huurders
als tevreden medewerkers te hebben. Onderdelen van dit proces betreffen het
lager in de organisatie beleggen van verantwoordelijkheden en de verdere
professionalisering van bedrijfsprocessen en besluitvorming. De Raad van
Commissarissen volgt met grote belangstelling dit proces van
organisatieverandering.
Zichtbaar zijn de goede resultaten die inmiddels worden behaald, met name op
de onderhoudsaanpak en vastgoedprocessen. De Raad van Commissarissen heeft
zich ingezet voor een sterkere betrokkenheid bij besluitvorming over
vastgoedinvesteringen. Positieve ontwikkelingen daarin zijn de geleidelijke
introductie van assetmanagement en het actualiseren van de wensportefeuille in
2020. Woonpartners is 2019 gestart met een grotendeels vernieuwd
management team, dat het proces van organisatieverandering mede draagt. Er is
een uitgebreid programma van trainingen en scholing waaraan veel
medewerkers, maar ook directeur-bestuurder en management team deelnemen.
De Raad van Commissarissen heeft de aandachtspunten naar aanleiding van de
uitgevoerde controle over het boekjaar 2018 geëvalueerd en besproken met EY.
Besloten is om voor boekjaar 2019 ook EY te benoemen als controlerend
accountant, maar wel met een gewijzigd controleteam onder leiding van een
nieuwe auditpartner. Met ingang van 1 januari 2020 worden woningcorporaties
met meer dan 5.000 verhuureenheden als een Organisatie van Openbaar Belang
(‘OOB’) aangemerkt. Corporaties krijgen te maken met een aantal verstrekkende
regels voor de jaarrekeningcontrole en de samenwerking met de
accountantsorganisatie. De nieuwe regels hebben ook (beperkt) invloed op de
governance van Woonpartners. De Raad van Commissarissen heeft er alle
vertrouwen in dat Woonpartners aan alle nieuwe vereisten kan voldoen.
Belangrijk was in 2019 ook de voorbereiding van de besluitvorming over de
volkshuisvestelijke problematiek in Zuidplas die samenhangt met het Vestiabezit.
Woonpartners trekt hierin samen op met Mozaïek Wonen en Woonbron. De Raad
van Commissarissen werkt samen met de directeur-bestuurder aan een goed
afwegingskader voor besluitvorming.
Voor de impact van het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij naar hetgeen
beschreven staat in paragraaf 2.15 van dit jaarverslag. De huidige inschatting is
dat de crisis veroorzaakt door het coronavirus voor Woonpartners niet zal leiden
tot onoverkomelijke financiële problemen.

109

10.2. Toezicht visie Raad van Commissarissen Woonpartners
In de statuten van Woonpartners en het reglement van de Raad van
Commissarissen zijn de taken en bevoegdheden van de Raad van
Commissarissen beschreven. De documenten zijn te raadplegen op de website
van Woonpartners. Als commissarissen van Woonpartners willen wij ervoor
zorgen dat onze maatschappelijke opdracht op effectieve en efficiënte wijze
wordt uitgevoerd. Wij doen dat met een goede antenne voor wat er speelt in de
samenleving en in een goede samenwerking met bestuur en organisatie. De
code(s) / kaders zijn te vinden op de website van Woonpartners. De Raad van
Commissarissen onderschrijft deze code(s) / kaders.
Onze toegevoegde waarde zien wij in:
De zorg voor een geschikt bestuur dat (binnen de geldende kaders) passend
wordt beloond;
De zorg voor noodzakelijke en evenwichtige checks and balances;
De toets of de organisatie in-control is, wat betreft de financiële risico’s,
leiderschap en bedrijfsvoering;
Het waar nodig versterken van het “van buiten naar binnen kijken” en het
bieden van aanvullende perspectieven om de afweging van meervoudige
belangen te beoordelen.
De kernwaarden van Woonpartners (vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan en
de Integriteitscode van juni 2018) zijn ook voor ons het vertrekpunt: openheid
naar elkaar en de buitenwereld, betrokkenheid bij onze klanten en de
samenleving, samenwerken met respect aan resultaten en het nemen
van onze verantwoordelijkheid. Vanuit deze kernwaarden vullen wij onze rollen
in als toezichthouder, werkgever en klankbord.
Toezichthouder
Als toezichthouder hebben wij een kritische rol, die gebaseerd is op vertrouwen.
Adequate informatie van binnen en buiten de organisatie en goede contacten
met belanghebbenden bieden daarvoor het fundament.
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Wij spreken met regelmaat de directeur-bestuurder, de controller, medewerkers,
de vertegenwoordiging van de huurders en de ondernemingsraad. Wij
ontmoeten – met terughoudendheid - andere belanghebbenden (onder meer
tijdens de jaarlijkse evenementen). Wij volgen de relevante ontwikkelingen in de
samenleving, werkgebied van Woonpartners, beleid, wet- en regelgeving en
laten ons waar nodig informeren over consequenties en implementatie. Wij
stellen ons aanspreekbaar op.
In gesprekken met de directeur-bestuurder streven wij naar een vragende in
plaats van een stellende toon, zodat een open dialoog kan worden gevoerd. Zo
nodig zullen we interventies kunnen doen en richting gevende adviezen geven.
Wij komen tot besluiten na het juiste debat gevoerd te hebben met respect voor
ieders mening.
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Werkgever
Als werkgever zijn wij verantwoordelijk voor een goed functionerend, bij
opgaven en organisatie passend bestuur. Wij dagen de directeur-bestuurder uit
om zichzelf te blijven ontwikkelen. In de situatie van een eenhoofdig bestuur
hebben wij oog voor het krachtenveld in de organisatie en de bedrijfscultuur.
Daarnaast zien we toe op de ontwikkeling van de topstructuur en de
werkorganisatie.
Klankbordrol
In onze klankbordrol geven wij advies en reflectie door van buiten naar binnen te
kijken, aanvullende perspectieven te schetsen en de afweging van meervoudige
belangen te ondersteunen. Ons functioneren als Raad van Commissarissen is
gestoeld op drie pijlers:
1e pijler: Deskundigheid en diversiteit
Wij willen er zorg voor dragen dat de organisatie gebruik kan maken van de
wijsheid (deskundigheid) van een groep mensen met verschillende
achtergronden en levenservaring (diversiteit), die op gezonde afstand tot de
waan van de dag staan en die de rust hebben om de complexiteit te overzien en
zich te (blijven) richten op de essentie.
De achtergronden en deskundigheden
van ieder lid leiden tot een samenstelling
van de Raad van Commissarissen waarin
de meest gewenste deskundigheden zijn
vertegenwoordigd.
Bij (her)benoeming
bekijken we op basis van de
ontwikkelingen binnen en buiten
Woonpartners welke deskundigheid en
diversiteit nodig is. Wij onderwerpen ons
eigen functioneren – individueel en
gezamenlijk - aan kritische reflectie en evaluatie en zorgen voor onze eigen
scholing en ontwikkeling. Jaarlijks evalueren wij met de directeur-bestuurder de
onderlinge samenwerking.
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2e pijler: Dialoog en debat
Informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis
van actieve, open en kritische dialogen. Hierbij zijn in het bijzonder van belang:
Zorgvuldige voorbereiding.
Onderzoekende houding en alertheid op ‘group thinking’.
Vragen stellen en het aangaan van het ‘constructieve conflict’.
Heldere conclusies en - waar nodig - heldere besluiten.
3e pijler: Delen van degelijke, ter zake doende informatie
Omwille van effectiviteit en efficiency gebruiken wij in overleg met de
directeur-bestuurder vastgestelde informatiebronnen. Wij maken afspraken over
welke informatie er gerapporteerd wordt en hoe vaak. Wij hebben - ieder voor
zich en als voltallige Raad van Commissarissen - de plicht om ons adequaat te
(laten) informeren. Bronnen zijn voor ons onder meer:
Door de directeur-bestuurder aangeleverde informatie en rapportages.
Informatie en rapportages van externe partijen zoals de Aw, het WSW, de
Visitatiecommissie, de accountant, maatschappelijke partners,
huurdersorganisatie en andere belanghebbenden.
Het (half)jaarlijks overleg met de ondernemingsraad en
huurdersvertegenwoordiging.
Werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten binnen
de organisatie.
Informatie uit ‘critical incidents’.
Informatie die de Raad van Commissarissen opdoet bij het in voorkomende
gevallen bijstaan van de directeur-bestuurder in de uitvoering van zijn taken.
Interne en externe publicaties e.d. over ontwikkelingen met betrekking tot de
maatschappelijke opdracht en positie van de organisatie.
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Commissies
De Raad van Commissarissen werkt met twee commissies, te weten de
remuneratiecommissie en de auditcommissie. In deze commissies wordt diepere
ingegaan op relevante informatie of vraagstukken en beide commissies hebben
een adviserende rol voor de gehele Raad van Commissarissen. De werkwijze van
de permanente commissies is vastgelegd in het reglement van de Raad van
Commissarissen, het reglement van de remuneratiecommissie en het reglement
van de auditcommissie. In voorkomende gevallen kan de Raad van
Commissarissen andere – tijdelijke of permanente – commissies instellen.
Remuneratiecommissie
In de remuneratiecommissie hebben zitting de heer P. van der Sluijs (voorzitter)
en mevrouw M.C. Oude Veldhuis.
Ten aanzien van de directeur-bestuurder zijn de taken van de commissie:
1. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor de
selectiecriteria en de te volgen procedure voor invulling van een vacature;
2. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor de
benoeming, schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder;
3. het doen van een voorstel voor een profielschets voor de directeur-bestuurder;
4. 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;
5. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor het te voeren
bezoldigingsbeleid;
6. 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;
7. periodieke beoordeling directeur-bestuurder.
De remuneratiecommissie betrekt bij het voorstel van (wijzigingen van) het
salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder de
opvatting van de Raad van Commissarissen over het functioneren van de
directeur-bestuurder.
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Beoordeling directeur-bestuurder en remuneratierapport
De Raad van Commissarissen stelt in overleg met de directeur-bestuurder voor
het kalenderjaar het beoordelingskader vast. Dit kader heeft betrekking op
compliance, beleidsdoelen, ontwikkelingen in de organisatie en de persoonlijke
ontwikkeling. De remuneratiecommissie bespreekt de voortgang met de
directeur-bestuurder en legt deze vast in een beoordelingsverslag. Jaarlijks voert
de remuneratiecommissie gesprekken met medewerkers en met relevante
stakeholders uit het werkgebied. Deze gesprekken vormen mede de basis voor de
functionerings- en beoordelingsgesprekken van de remuneratiecommissie met
de directeur-bestuurder.
De Raad van Commissarissen heeft het functioneren van de directeur-bestuurder
in 2019 als goed beoordeeld.
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 2019 in zijn
hoedanigheid:
De Raad van Commissarissen geadviseerd de begroting 2020 goed te keuren;
De Raad van Commissarissen geadviseerd om de Meerjarenbegroting 2020 2024 goed te keuren;
De Raad van Commissarissen geadviseerd het Treasury jaarplan 2020 goed te
keuren;
De Raad van Commissarissen geadviseerd het controleplan 2020 - 2021 goed te
keuren;
De Raad van Commissarissen geadviseerd om het jaarverslag en de
jaarrekening 2018 goed te keuren.
De auditcommissie heeft 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
Bedrijfsvoering en controller.

115

10.3. Governancecode Woningcorporaties / Toezicht
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:
Toezicht op financiële en operationele prestaties
De Raad van Commissarissen heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2019
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 kwartaal is, op basis van de kwartaalcijfers, 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. In het kader van de Governancecode
(paragraaf 1.5) is jaarlijks verslag uitgebracht aangaande de ingediende klachten
en hoe de klachten zijn opgevolgd.
De Raad van Commissarissen is van oordeel dat de planning- en controlcyclus van
Woonpartners 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 van Commissarissen dat de organisatie haar goed bedient als
het gaat om informatie en kwalitatief goede besluitvormingsdocumenten.
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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 wordt op een gedegen manier
bestuurd en er deden zich geen bijzonderheden voor, zodat een dergelijke
melding bij de autoriteit in het verslagjaar niet aan de orde was.
Organisatiecultuur en integriteit
In de contacten met bestuur ervaart de Raad van Commissarissen 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.
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.
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10.4. 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 van Commissarissen diverse specifieke deskundigheden aanwezig moeten
zijn om het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien.
Het functioneren van de Raad van Commissarissen 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 huurdersorganisatie 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 huurdersorganisatie HRHM bij. De
profielschetsen zijn gepubliceerd op de website van Woonpartners. In 2019 was
de Raad van Commissarissen als volgt samengesteld:
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Naam

Functie binnen RvC

Geb. jaar

Benoemd
sinds

Aftredend
per

Mevrouw M.C. Oude
Veldhuis

Voorzitter

1959

01-07-2018

01-07-2022

Functie:

Vanuit de functie van directeur Leye Nansen BV werkzaam als associate
partner van Bureau Stedelijke Planning en gastonderzoeker van de
Amsterdam School of Real Estate.

Nevenfunctie(s):

- commissaris bij woningcorporatie Maasdelta

Vice-voorzitter

1946

Functie:

Zelfstandig consultant

Nevenfunctie(s):

- lid selectiecommissie wethouders Christen Unie
- voorzitter Raad van Toezicht Kernkracht
- secretaris Raad van Toezicht Stichting Geschillen Zorg Midden-Holland

De heer P. van der
Sluijs

01-07-2014

01-07-2022

Herbenoemd
per

Ja

Nee

n.v.t.

01-07-2018

- lid van de Raad van Advies van het verzetsmuseum Libertum Vrede en
Vrijheid
Mevrouw I.M.P.H.M
Vermeulen

De heer J.C. Schudde

Lid RvC &Lid
Auditcommissie

1970

01-07-2013

Functie:

Algemeen directeur Patijnenburg

Nevenfunctie(s):

- voorzitter Raad van Toezicht MEE Rotterdam Rijnmond
- voorzitter Stichting Greenport Food & Flower Xperience
- lid van RvC van Kleurrijk Wonen

Lid RvC & voorzitter
Auditcommissie

1974

Functie:

Financieel directeur Staedion

Nevenfunctie(s):

- lid financiële commissie VTW
- lid Raad van Commissarissen woningcorporatie De Goede Woning
Zoetermeer

01-07-2013

01-07-2021

01-07-2021

Nee

Nee

01-07-2017

01-07-2017

- lid klankbordgroep RJ 645- lid NBA Stuurgroep Woningcorporaties
- lid Strategische klankbordgroep Financiën Aedes
De heer A. de
Kwaadsteniet

Lid RvC

1947

01-07-2014

Functie:

Directeur / eigenaar Adequaat projecten

Nevenfunctie(s):

vice-voorzitter vereniging CPO de Vrijheid
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01-07-2022

Nee

01-07-2018

De Raad van Commissarissen is van mening dat de profielschetsen en de hierin
opgenomen competenties/deskundigheden/ ervaringen uitgebalanceerd zijn en
mede zijn gebaseerd op de door de VTW 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 van Commissarissen hebben geen nevenfuncties
die tegenstrijdig zijn aan het belang van Woonpartners 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 aan dit streven.
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. Zo zijn er gesprekken
met de directeur-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.
Naast deze formele bijeenkomsten vinden er ook regelmatig bijeenkomsten
plaats waar leden van de Raad van Commissarissen op een meer informele
manier aanwezig zijn bv. nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse excursie voor
stakeholders in het werkgebied van Woonpartners.
Zelfevaluatie/ Educatie
Conform de Governancecode evalueert de Raad van Commissarissen jaarlijks haar
eigen functioneren, zowel collectief als individueel. De Raad van Commissarissen
heeft eveneens de werkwijze en het functioneren van de commissies die de Raad
van Commissarissen 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.
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Op 23 september 2019 vond de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen
plaats. Aan de orde waren het functioneren van de individuele commissarissen en
van de raad als geheel. Er zijn praktische afspraken gemaakt over onder meer de
jaaragenda voor de Raad van Commissarissen.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. Alle leden van de Raad
van Commissarissen namen actief deel aan de vergaderingen.

Behaalde PE-punten

2017 - 2018

2019

Totaal

Mevrouw M.C. Oude Veldhuis

16

11

27

De heer P. van der Sluijs

20

12

32

De heer A. de Kwaadsteniet

19

14

33

De heer J.C. Schudde

80

30

110

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

29

20

49

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.
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 in
2019, i.c. € 12.500 (2018: € 12.000) van de geldende norm. De voorzitter van de
Raad van Commissarissen mag een maximale bezoldiging overeenkomen in
2019, i.c. € 18.700 (2018: € 18.000) van de geldende norm. De honorering valt
hiermee binnen de WNT en binnen hetgeen is aangegeven in de sectorbrede
beloningscode.
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Gegevens 2019 / bedragen x € 1,Naam

Mev.
M.C. Oude
Veldhuis

Functiegegevens

Voorzitter

Aanvang en einde
functievervulling 2019

01/01 –
31/12

Bezoldiging

De
heer
P. van der
Sluijs

Mev.
I.M.P.H.M.
Vermeulen

De

De
De heer
heer
S. Keulen
A. de
Kwaadsteniet

Lid RvC & Lid Lid RvC &
Lid RvC
Voorzitter Au
ditcommissie

Voorzitter

01/01 –
31/12

01/01 –
31/12

01/01 –
31/12

01/01 –
31/12

n.v.t.

18.700

12.500

12.500

12.500

12.500

n.v.t

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

24.300

16.200

16.200

16.200

16.200

n.v.t

-/- Onverschuldigd en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Bezoldiging

18.700

12.500

12.500

12.500

12.500

n.v.t

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Naam

Mev.
M.C. Oude
Veldhuis

De
heer
P. van der
Sluijs

Mev.
I.M.P.H.M.
Vermeulen

De heer
J.C.
Schudde

De heer
De heer
A. de
S. Keulen
Kwaadsteniet

Functiegegevens

Voorzitter

Aanvang en einde
functievervulling 2018

01/07 –
31/12

Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

Gegevens 2018 / bedragen x € 1,-

Lid RvC & Lid Lid RvC &
Lid RvC
Voorzitter Au
ditcommissie

Voorzitter

01/01 –
31/12

01/01 –
31/12

01/01 –
31/12

01/01 –
31/12

01/01 –
30/06

7.727

10.239

10.239

10.239

10.239

7.727

11.796

15.600

15.600

15.600

15.600

11.700

Bezoldiging
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Woonpartners verstrekt geen persoonlijke leningen, financiële garanties of
andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.
Woonpartners heeft verder geen (gewezen) topfunctionarissen die meer
verdienen of een ontslagvergoeding hebben gekregen hoger dan de
toegestane maximale norm (e.e.a. geldt ook ten aanzien van
niet-topfunctionarissen).
10.5. Besluiten Raad van Commissarissen
De belangrijkste besluiten van de Raad van Commissarissen in 2019:
Omschrijving besluit

Datum besluit
11-02-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen besluit om de VTW-beroepsregel te volgen. Dit leidt in die
betreffende klasse F tot een maximale vergoeding van € 12.500 per jaar (leden) en € 18.700
(voorzitter).

11-02-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen besluit inzake de WNT-bezoldiging om het advies van EY te
volgen.

11-02-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen stelt het stuk toezichtvisie Raad van Commissarissen
ongewijzigd vast.

15-04-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan het beoordelings-format
directeur-bestuurder.

15-04-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan het investeringsvoorstel voor de
Turnkey afname van 28 huurappartementen in het transformatieproject Limaweg 51 te
Waddinxveen.

21-05-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan de jaarstukken 2018 van
Woonpartners, Stichting voor Bouwen en Beheren.

21-05-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen neemt als standpunt in dat voor de controle boekjaar 2019 EY
een ander accountantsteam en een vervanger voor de heer P. van Dijk moet voorstellen.

24-06-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan de bieding 2020 voor de gemeenten
Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.

23-09-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft onder voorbehoud van goedkeuring van de Aw,
goedkeuring aan het reglement Financieel Beleid & Beheer.

23-09-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan het investeringsstatuut van
Woonpartners.

23-09-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan de oplegnotitie voor het fasedocument
projectinvesteringen.

11-11-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan het activiteitenprogramma 2020 van
Woonpartners.

11-11-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan de begroting 2020 van Woonpartners.

11-11-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan de Begroting 2020 van Woonpartners
inclusief Financiële Meerjarenbegroting 2020-2024.

11-11-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan het Treasuryjaarplan.

11-11-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan het Controleplan 2020 - 2021.

11-11-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan het Treasurystatuut.

11-11-2019

Regulier

De Raad van Commissarissen gaat akkoord met het voorstel inzake de toepassing WNT voor
de directeur-bestuurder zoals opgenomen in het overzicht.
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De Raad van Commissarissen heeft op 18 mei 2020 het jaarverslag goedgekeurd
en de jaarrekening 2019 van Woonpartners, Stichting voor Bouwen en Beheren
samen met de directeur-bestuurder vastgesteld.
Origineel getekend: Waddinxveen, 18 mei 2020
M.C. Oude Veldhuis, voorzitter Raad van Commissarissen
I.M.P.H.M. Vermeulen, lid Raad van Commissarissen
P. van der Sluijs, vice-voorzitter Raad van Commissarissen
J.C. Schudde, lid Raad van Commissarissen
A. de Kwaadsteniet, lid Raad van Commissarissen
R.J. Mascini, directeur-bestuurder
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11. Jaarrekening

De jaarrekening is
te downloaden vanaf
de website
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Bijlagen

Bijlage 1: Samenstelling bezit
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Eengezinswoningen

Etage-woningen
met lift

Etage-woningen

Hoog-bouw

Overige Woonge-l Totaal
egenheden

In eigendom
begin
boekjaar

2.950

1.641

1.585

1.403

59

7.638

Nieuwbouw

30

19

84

0

0

133

Aankoop

0

0

6

0

0

6

Verkoop

-15

-1

-2

-2

0

-20

Sloop

0

0

-9

0

0

-9

Transformatie 0

0

0

0

0

0

Overige
mutaties

0

0

0

0

0

0

In eigendom
ultimo
boekjaar

2.965

1.659

1.664

1.401

59

7.748

Eengezinswoningen

Etage-woningen
met lift

Etage-woningen

Hoogbouw

Overige Woonge-l Totaal
egenheden

668

Gouda

868

948

391

22

2.897

Waddinxveen 1.325

642

488

986

37

3.478

Zuidplas

971

111

228

0

0

1.310

Alphen a/d
Rijn

0

38

0

24

0

62

Rotterdam

1

0

0

0

0

1

In eigendom
ultimo
boekjaar

2.965

1.659

1.664

1.401

59

7.748

Aantal verhuureenheden ten behoeve van Autoriteit woningcorporaties
Aantal
verhuureenheden
ongewogen

Wegingsfactor
Autoriteit
woningcorporaties

Aantal
verhuureenheden
gewogen

Woningen

7.689

1,0

7.689

Overige woongelegenheden

59

1,0

59

Totaal woongelegenheden

7.748

Garages

1.046

0,2

209

Maatschappelijk vastgoed

22

2,0

44

Bedrijfsruimten / winkels

66

1,0

66

Overig objecten

34

0,2

7

Totaal overige verhuureenheden

1.168

326

Totaal verhuureenheden

8.916

8.074

7.748
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Garages
Parkeer-plaatsen

Maatschap-pelijk
vastgoed

Bedrijfsruim-ten/
winkels

Overige objecten

Totaal

In eigendom begin
boekjaar

1.046

21

71

32

1.170

Nieuwbouw

0

3

0

2

5

Aankoop

0

0

0

0

0

Verkoop

0

0

0

0

0

Sloop

0

-2

-5

0

-7

Transformatie

0

0

0

0

0

Overige mutaties

0

0

0

0

0

In eigendom ultimo
boekjaar

1.046

22

66

34

1.168

Garages
Parkeer-plaatsen

Maatschap-pelijk
vastgoed

Bedrijfsruim-ten/
winkels

Overige objecten

Totaal

Gouda

523

14

46

10

593

Waddinxveen

422

5

18

22

467

Zuidplas

55

3

2

2

62

Alphen a/d Rijn

46

0

0

0

46

Rotterdam

0

0

0

0

0

In eigendom ultimo
boekjaar

1.046

22

66

34

1.168

Samenstelling zelfstandige huurwoningen naar huurklasse
Huurklasse

Totaal
Aantal

Woningen te koop

%

7

0,1%

Goedkoop

<= € 424,44

1.030

13,4%

Betaalbaar laag

€ 424,45 - € 607,41

4.456

58,0%

Betaalbaar hoog

€ 607,42 - € 651,03

944

12,2%

Duur t/m huurtoeslaggrens

€ 651,04 - € 720,42

804

10,5%

Duur boven huurtoeslaggrens

> € 720,42

448

5,8%

7.689

100,0%

Totaal zelfstandige woningen
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Bezoekadres:
Coenecoop 6,
2741 PG Waddinxveen
Postadres:
Postbus 102
2740 AC Waddinxveen

Hoewel wij er naar streven correcte en
actuele informatie te verschaffen,
kunnen wij niet garanderen dat de
gegevens juist is op het moment
waarop deze door u wordt ontvangen
of dat deze op dat moment nog juist
is.
Woonpartners Midden-Holland
accepteert geen enkele
aansprakelijkheid hieromtrent.
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