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H1

STRATEGISCH KADER

De missie, visie en strategische doelstellingen in ons ondernemingsplan ‘Eigenwijs in wonen’ (2013) vormen de
belangrijkste kaders voor de begroting 2017 en het jaarverslag van 2017.

1.1

DE PLANNING- EN CONTROLCYCLUS

De planning- en control cyclus van Woonservice is gebaseerd op het principe van de Balanced ScoreCard
methode. Daarbij wordt een vijftal perspectieven gehanteerd:
•
•
•
•
•

klanten;
maatschappij;
medewerkers;
bedrijfsvoering;
financieel.

Woonservice heeft haar missie, visie en doelstellingen uitgewerkt in strategische keuzes op basis van deze vijf
perspectieven. In de begroting en het daaraan gekoppelde jaarplan koppelen we activiteiten aan deze keuzes.
Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument. We laten zien welke activiteiten en prestaties we in 2017
hebben gerealiseerd. Het jaarverslag is naast een sturingsinstrument voor de eigen organisatie vooral een
document waarin we externe verantwoording afleggen: aan onze maatschappelijke partners, onze klanten,
onze belanghouders, maar ook aan de officiële instanties die toezicht houden op het functioneren van
Woonservice.

In dit hoofdstuk lichten we het strategisch kader verder toe. In de hoofdstukken 4 tot en met 8 geven we vanuit
de vijf perspectieven een inhoudelijke verslaglegging van de geleverde prestaties en activiteiten in 2017.

1.2

MISSIE

Onze missie is ‘Eigenwijs in Wonen’ en staat in ons ondernemingsplan als volgt omschreven:
Woonservice creëert, beheert, verhuurt en verkoopt woonruimte in Drenthe. Dat doen we vooral voor mensen
die niet zelfstandig voor woonruimte kunnen zorgen, nu én in de toekomst. We zijn een financieel gezonde
organisatie, met slagvaardige medewerkers die hoge kwaliteit bieden en klanten benaderen met vertrouwen.
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We voelen ons medeverantwoordelijk voor de woonomgeving waarin wij en onze klanten wonen. Daarom
houden wij onze oren en ogen open en onderhouden we actief contact met bewoners en maatschappelijke
partners. Wij zien het als onze taak om samen met maatschappelijke partners te signaleren en een aanpak af te
stemmen waarin een ieder zijn steentje bijdraagt. Wij nemen daarin actief het voortouw, verbinden de
betrokkenen en zetten waar nodig onze investeringskracht in.

1.3

VISIE EN STRATEGISCHE DOELEN

Binnen ons ondernemingsplan hebben we onze missie ‘Eigenwijs in Wonen’ vertaald naar kernkeuzes die onze
visie en doelstellingen voor de periode 2013 -2017 weergeven:
1. De klant tevreden
We bieden zo veel mogelijk keuzevrijheid en we laten de klant waar mogelijk zijn eigen regie voeren. We
optimaliseren onze dienstverlening en ons productenaanbod en we investeren in onze medewerkers. Daarbij
organiseren we ons zodanig dat de individuele klanttevredenheid behouden blijft.
2. Pact voor platteland
Samen met huurders en partners werken we aan wijken en dorpen in ons gebied, waarbij krimp een zeer
belangrijk thema is voor de komende jaren.
3. Transformatieopgave in kaart
We zetten sterk in op de transformatie van onze woningvoorraad. We sturen hierbij op een woningvoorraad
die aansluit bij onze doelgroep. Voor een belangrijk deel zijn dit ouderen die langer zelfstandig thuis willen
(blijven) wonen.
4. Verminderen van het fossiele energieverbruik bij wonen en werken
De maandelijkse energielasten vormen een belangrijk onderdeel van de totale woonlasten. Met investeringen
in bouwkundige en technische maatregelen leveren we een bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen en de
betaalbaarheid voor onze huurders.
5. Behoud van investeringskracht
We behouden onze investeringskracht door het optimaliseren van de opbrengsten en het beheersen van de
kosten. Daarbij houden we rekening met de betaalbaarheid en de kwaliteit van het wonen voor onze huurders
en de verschillende heffingen vanuit de overheid.
Gedurende de looptijd van ons ondernemingsplan zagen we op het terrein van wonen en zorg dermate veel
ontwikkelingen, dat we sinds 2016 Wonen en Zorg expliciet als zesde kernkeuze aan de begroting hebben
toegevoegd. We zetten niet alleen in op de aanpassing van onze woningvoorraad, we investeren in dit kader
ook in aangepaste woningtoewijzing en in ons netwerk, zoals in afspraken met zorgaanbieders en gemeenten.
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H2

HET JAAR 2017 IN VOGELVLUCHT

In de begroting hebben we concrete doelen benoemd. In onderstaande tabel staat in vogelvlucht een overzicht
van de gerealiseerde resultaten. In de volgende hoofdstukken gaan we uitgebreider in op de maatschappelijke,
operationele en financiële resultaten die we hebben gerealiseerd.
Doelen in 2017
Fuseren met BCM Wonen te Stadskanaal en ook daar
onze inzet en betrokkenheid tonen.

Bereikt in 2017
Vanaf 1 januari 2017 zijn we actief in de gemeente
Stadskanaal. We hebben 2017 gebruikt om zowel het
huurbeleid als het strategisch voorraad beleid goed
tegen het licht te houden. Beide onderwerpen zijn
opgepakt, geactualiseerd en vastgesteld en met de
huurdersvertegenwoordiging en gemeente
besproken. Concreet heeft dit er toe geleid dat in
Stadskanaal en omgeving van circa 300 woningen de
huren verlaagd worden, vanuit onze visie op
betaalbaar wonen. Deze huurverlaging gaat in per 1
januari 2018.

Ons woningaanbod aansluiten bij de marktvraag op
de langere termijn. Zo gaan we:
• Diverse nieuwbouwprojecten realiseren
• Woningen ontwikkelen specifiek voor de
doelgroep die afhankelijk is van zorg en of
begeleiding.
• Samen met marktpartijen een betaalbare,
comfortabele, energiezuinige woning
ontwikkelen met lage woonlasten.
• In het kader van ons programma ThuisBest op
verzoek van huurders circa vijftig grondgebonden
woningen seniorgeschikt maken door de
woningen te voorzien van liften.

•
•

•

•

Investeren in de goede staat van de woningvoorraad,
door:
• 4,5 miljoen euro te besteden aan planmatig
onderhoud, zoals schilderwerk, voegwerk,
dakbedekking vervangen, cv-vervanging en
asbestverwijdering.
• Naar verwachting 100 douches en 150 keukens
uitvoeren binnen het keuze-onderhoud.
• Circa € 0,6 miljoen besteden aan het energetisch
verbeteren van daken en het op verzoek
aanbrengen van energiebesparende cv-

•
•
•
•

Woonservice heeft in 2017 gewerkt aan de
uitvoering en voorbereiding van dertien
nieuwbouwprojecten.
We investeren veel in seniorenhuisvesting en
met projecten als de Borgerhof in Borger en Jade
in Beilen, investeren we ook in specifieke woonzorg combinaties.
We hebben in 2017 de zoektocht naar
betaalbare, comfortabele en energiezuinige
woningen voortgezet in het vervolg van het
project Verlengde Havenstraat en het
nieuwbouwplan in Sleen. Beide projecten zijn in
het bouwteam verder uitgewerkt, voorbereid in
2017 en worden uitgevoerd in 2018. We zijn in
staat geweest een goede levensloopbestendige
woning te ontwikkelen binnen onze kaders.
Met onze voorbeeldwoningen in Beilen en
Schoonoord werken we aan de bewustwording
van senioren ten aanzien van langer thuis wonen.
Vanuit ons ThuisBest programma hebben we op
verzoek van huurders in 19 eengezinswoningen
een huislift geplaatst. Eind 2017 had
Woonservice ruim 2.600 levensloopbestendige
woningen.
Woonservice heeft in 2017 3,7 miljoen euro
besteed aan planmatig onderhoud.
Vanuit ons keuze onderhoud vervingen we 198
keuken en 70 douches.
En op 456 woningen hebben we zonnepanelen
geplaatst.
Bij de energiepioniers installeerden we duurzame
installaties om te testen, waaronder een all
electric warmtepomp met 300 l boiler,
lucht/water warmtepomp, Eclipse knoppen en
lage temperatuur radiatoren.
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installaties, HR++ beglazing en het aanbrengen
vloerisolatie en spouwmuurisolatie
• In navolging van ons overleg met de
energiepioniers met hen een aantal maatregelen
uitvoeren en monitoren
Woningzoekenden in hun zoektocht beter faciliteren,
door:
• Een gezamenlijke website lanceren waarop al het
huuraanbod binnen Drenthe op één plaats
zichtbaar is.
• De mogelijkheden onderzoeken voor een
gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem met
andere Drentse corporaties

•

•

Ons inzetten om tot passende oplossingen te komen
voor de huisvesting van statushouders, door:
• Bij woningverkoop te beoordelen of de woning
geschikt is voor het huisvesten van
statushouders.
• Actief mee te denken over ‘out of the box’
andere vormen van huisvesting van
statushouders.
Inzetten op betaalbaarheid, door onder meer:
• Fors te investeren in maatregelen die de
energielasten substantieel zullen verlagen.
• De samenwerking op te zoeken om de
betaalbaarheid voor onze huurders te vergroten,
zoals een vervolg geven aan de
Voorzieningenwijzer door de samenwerking met
gemeenten en welzijn op te zoeken voor de
uitvoering.
• Woningzoekenden bij de aangeboden woningen
op de website naast de huurprijs ook een
indicatie te geven van de energielasten.

•

Ons klantcontact optimaliseren, door onder meer:
• Een klantportaal en een kennisbank in te voeren
• Onze medewerkers te trainen op het gebied van
klantbenadering.
• Op zoek te gaan naar een
klanttevredenheidsmeting die korter op de
interactie zit tussen Woonservice en de huurder
en we in staat zijn directer te kunnen inspelen op
de aanwezige klantwens.

•

Een nieuw ondernemingsplan ontwikkelen, voor de
periode 2018 tot en met 2020. Hiervoor zoeken we
ook het gesprek op met maatschappelijke partners en
de huurdersvertegenwoordiging.

In 2017 lanceerden we samen met de Drentse
corporaties Drenthe Huurt, hierop is het
huuraanbod binnen Drenthe op één plek
zichtbaar.
Daaropvolgend onderzocht een externe partij de
mogelijkheden voor een gezamenlijk
woonruimteverdeelsysteem. Hieruit kwam een
positief advies. In 2018 gaan we hier verder vorm
aan geven.

In 2017 hebben we een algemene verkoopstop
gehanteerd op de verkoop van huurwoningen,
met het doel voldoende huurwoningen
beschikbaar te houden voor de extra opgave in
het huisvesten van statushouders.
• In Exloo hebben we een voormalig kantoorpand
verbouwd tot een woonruimte voor drie
statushoudergezinnen.
In 2017 hebben we:
• € 2,6 miljoen geïnvesteerd in maatregelen die de
energielasten verlagen.
• Ook organiseerden we vier
huurdersbijeenkomsten met het thema
betaalbaarheid. Het aantal aanmeldingen lag
rond de 250.
• In Schoonoord hebben 121 huurders meegedaan
aan de Voorzieningenwijzer met een gemiddeld
voordeel van € 466 per huishouden. In BorgerOdoorn deden 87 huurders mee met een
gemiddeld voordeel van € 620.
• 19 huurders van Woonservice deden mee aan de
budgettraining van Stichting Knip.
• Het is in 2017 niet gelukt om naast de huurprijs
op de website ook een indicatie mee te geven
van de energielasten.
Oktober 2017 gingen we live met ons
klantportaal, waarmee onze huurders online
klantzaken kunnen regelen.
• Vanuit ons nieuwe ondernemingsplan pakken we
in 2018 interne trainingen klantgerichtheid op.
• De kennisbank is eind 2017 intern ingevoerd.
Tevens hebben we de overstap naar continu
klantmetingen voorbereid, zodat we sneller
kunnen inspelen op klantwensen. Deze nieuwe
manier van meten is op 1 januari 2018 live
gegaan.
In november 2017 gingen we samen met onze
stakeholders [huurders, gemeenten, zorgpartijen,
collega corporaties] en medewerkers aan de slag voor
ons nieuwe ondernemingsplan. Dit deden we tijdens
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de ‘Week van de Bedoeling’, een week boordevol
inspiratie en informatie. Het nieuwe
ondernemingsplan wordt op dit moment verder
uitgewerkt.
De situatie krimp en leefbaarheid in ons nieuwe
werkgebied onderzoeken als gevolg van de fusie met
BCM.

In 2017 hebben we vooral gesproken met partners in
het werkgebied zoals de gemeente en collega
corporatie Lefier. Ook hebben we deelgenomen aan
een rondetafelgesprek over de woningmarkt met o.a.
de lokale bank, makelaars en ontwikkelaars. Er is
recent een woningmarktonderzoek beschikbaar
gekomen over de gemeente Stadskanaal.

Een woningmarktmonitor ontwikkelen om inzicht te
krijgen in de ontwikkelingen in ons werkgebied.

Deze monitor is in ontwikkeling. De monitor geeft
zicht op de woningmarkt per gemeente waarbij er
ingezoomd kan worden naar dorp en wijk.

Een per gemeente passende actieve bijdrage leveren
aan de uitvoering van bestaande en totstandkoming
van nieuwe prestatieafspraken, waaronder:
• Gezamenlijk tot gebiedsvisies komen voor De
Monden.
• Aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak in
Beilen-West en Noorderhoek (Beilen),
Valthermond en Tweede Exloërmond,
Veenoord/Nieuw-Amsterdam en Stadskanaal en
Musselkanaal.
• Tot een nog effectievere samenwerking en
samenwerkingsstructuur komen voor de aanpak
van krimp en leefbaarheid.
Ons inzetten voor leefbare wijken en dorpen, door
onder meer:
• Met het Woonservice Buurtfonds huurders te
stimuleren om hun straat, buurt of dorp leuker,
veiliger, gezelliger, schoner of prettiger maken.

In 2017 hebben we het project om te komen tot een
gezamenlijke gebiedsagenda opgestart. Dit loopt
door in 2018. Ook hebben we meegewerkt aan het
ontwikkelen van een gebiedsagenda in Veenoord.

Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda Wonen
en Zorg, door bijvoorbeeld:
• Onder de noemer WonenPlus lokale
samenwerking rondom wonen en zorg concreet
vormgeven in en rondom een aantal
wooncomplexen voor senioren.
• Het programma ThuisBest voort te zetten en te
sturen op meer bekendheid en deelname onder
de doelgroep, door onder andere naast de
ThuisBest-voorbeeldwoning in Beilen eenzelfde
woning in Schoonoord te openen.

•

We hebben een vernieuwde aanpak van de
Stampotproat ingezet op basis van thema’s die door
de dorpsbelangenpartijen zijn aangedragen. Wij gaan
over deze thema’s in gesprek met de
dorpsbelangenverenigingen, huurders en
huurorganisaties.

In 2017 hebben verschillende initiatieven een
financiële bijdrage ontvangen, onder andere vanuit
het Woonservice Buurtfonds. Met deze bijdragen aan
bijvoorbeeld Buurt- en speeltuinvereniging Tussen de
Diepen in Valthermond, St. Dorpshuis De Spil in
Zweeloo en project Noaberkracht in Witteveen
draagt Woonservice bij aan de leefbaarheid in ons
gebied.

•
•

•

Er is een lokale samenwerking tot stand gebracht
met het verhuren van leegstaand
(bedrijfs)onroerend goed aan (zorg)
dienstverleners in o.a. Valtherschans,
Sluiswachter en de Vrijheidshof.
Met Treant is in een werkconferentie een aanzet
gemaakt om tot nauwere samenwerking te
komen rondom het zorg gerelateerde vastgoed.
Met de inzet van een huismeester op de
Vrijheidshof en in de Mondkersheem hebben we
geëxperimenteerd met deze dienstverlening
rondom wooncomplexen voor senioren.
Vanuit het programma ThuisBest organiseerden
we diverse informatiebijeenkomsten, waarvoor
we onze huurders actief hebben uitgenodigd.
Hiermee leveren we een bijdrage aan de
bewustwording ten aanzien van langer thuis
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wonen. Medio juni openden we een tweede
voorbeeldwoning in Schoonoord. Ook hier
hebben we onze huurders actief uitgenodigd
voor een informatiebijeenkomst.
De organisatie-inrichting optimaliseren, als gevolg
van de fusies en de implementatie van nieuwe
systemen en verbeterde processen.

ICT-vaardigheden breed ontwikkelen.

Tijden het implementatietraject zijn de primaire
processen geactualiseerd en geoptimaliseerd.
Daarnaast is in 2017 het proces keuze onderhoud en
reparatieverzoeken geoptimaliseerd met behulp van
de Lean methodiek (Waardestroomanalyse en
Kaizen).
In 2017 zijn volop ICT opleidingen gevolgd. Veel
trainingen zijn ook gegeven door interne
kerngebruikers van de diverse pakketten. Begin 2018
gaan we in kaart brengen hoe de ICT- vaardigheden
zijn ontwikkeld om onze vervolgreis te bepalen.

Een verbetercoach inzetten, om verbeterkansen te
zien en op te pakken.

De rol van verbetercoach wordt in 2018 ingevuld.

Een pilot opstarten om een andere manier van
beoordelen en belonen te introduceren, waarbij
meer regie bij de medewerkers ligt.

In 2017 zijn we gestart met een nieuwe manier van
werken waarbij de beoordelingscyclus is losgelaten
en meer regie bij de medewerkers ligt. Dit is
vormgegeven door een brede werkgroep in de
organisatie en wordt gezien als een groeimodel
waarbij we regelmatig evalueren en medewerkers
volop faciliteren om hierin hun eigen rol te pakken.

De punten uit het medewerkersonderzoek opvolgen.

In 2017 zijn de afdelingen aan de slag gegaan met
hun aandachtspunten. Op de afdeling Klant en Markt
was werkdruk een thema. Hier zijn de processen in
kaart gebracht en stappen gezet om deze processen
efficiënter en klantgerichter te maken.
Organisatiebreed zijn leidinggevenden aan de slag
gegaan met hun coachende rol en het vergroten van
eigenaarschap in de organisatie.

Het definitieve splitsingsvoorstel indienen, waarbij
middels een administratieve scheiding onderscheid
gemaakt wordt tussen DAEB-bezit en niet-DAEBbezit.

Onze stakeholders hebben unaniem het concept
scheidingsvoorstel DAEB-activiteiten en niet-DAEBactiviteiten goedgekeurd. De AW heeft het
scheidingsvoorstel goedgekeurd.

Risicomanagement continueren.

Onze risicomanager bewaakt de kwaliteit van het
risicomanagementproces. Het risicomanagement is
verankerd in de bestaande planning- en
controlcyclus, hierdoor is het structureel onderdeel
van de sturing en beheersing van Woonservice.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken verder faciliteren,
door onder meer ons kantoor dusdanig te verbouwen
en procesbeschrijvingen te actualiseren en
optimaliseren, zodanig dat de klant zo efficiënt en
klantvriendelijk mogelijk wordt bedient.

In september 2017 verhuisden we naar onze nieuwe
locatie in Westerbork. Dit moment hebben we
aangegrepen om optimaal in te zetten op plaats en
tijd onafhankelijk werken.
Tegelijkertijd met de implementatie van ons nieuwe
primair systeem zijn de procesbeschrijvingen
geactualiseerd en geoptimaliseerd. Naast het
verbeteren van de efficiëntie, is onze doelstelling het
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verbeteren en optimaliseren van de
informatievoorziening, zowel voor de medewerkers
als voor de klant.
Het nieuwe primaire systeem verder implementeren,
waaronder een nieuwe website met een klant- en
aannemersportaal.

Per 1 januari 2017 zijn we live gegaan met het
primaire systeem ViewPoint en zijn we de tweede
fase gestart. De tweede fase voor 2017 bestond uit
het automatiseren van het mutatieproces, inclusief
de inspectie app voor de mutatie opzichters. En het
reparatie- en klantportaal waar onze klant zelf zijn
klantprocessen kan starten. Deze onderdelen zijn
opgeleverd per 1 oktober 2017.

Ons aanbestedingsbeleid herzien. Waarbij we
tezamen met andere corporaties die zijn verbonden
aan de Inkoopgroep Corporaties (InkCor) ons
aanbestedingsbeleid op elkaar afstemmen.
Voldoende financieringscapaciteit behouden.

De eerste aanzet tot een herzien beleid is gemaakt.
Dit wordt in 2018 afgerond.

Perspectieven ophalen en verkennen voor de inzet
van onze middelen.

In 2017 was de financieringscapaciteit ruimschoots
voldoende. De investeringen zijn uitgevoerd zonder
gebruik te maken van de financieringscapaciteit.
Met een drietal corporaties zijn gesprekken gevoerd
om bezit over te nemen. Dit heeft helaas nog niet tot
het gewenste resultaat geleid. Om aan gemaakte
afspraken in het kader van het energieconvenant te
kunnen voldoen zal ook een forse inzet van onze
middelen nodig zijn.
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H3

BESTUURLIJKE VERSLAGLEGGING

3.1

VERSLAG VAN HET BESTUUR

3.1.1

Governancecode

Woonservice onderschrijft de beginselen die in de Aedescode en de Governancecode zijn vastgelegd. De
Governancecode Woningcorporaties wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie. In
deze paragraaf verantwoorden wij ons over de inrichting van de governancestructuur binnen Woonservice.
Verdere informatie is opgenomen op onze website www.woonservice.nl. Woonservice heeft de principes en
uitwerkingen zoals opgenomen in de Governancecode Woningcorporaties in 2017 opgevolgd.
3.1.2

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat op 31 december 2017 uit vijf personen. Zij heeft als taak toezicht te
houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden
ondernemingen en staat tevens het bestuur met raad terzijde. In het jaarverslag van de Raad van
Commissarissen is de taak en werkwijze nader omschreven evenals de wijze waarop de Raad van
Commissarissen hieraan in 2017 invulling heeft gegeven.
3.1.3

Bestuur

Taak en werkwijze
Het bestuur bestuurt de corporatie. Dit houdt onder andere in dat zij verantwoordelijk is voor:
•
•
•
•

De realisatie van de doelstellingen van de corporatie, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende
resultatenontwikkeling;
De naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
De beheersing van alle risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie;
De financiering van de corporatie.

Het bestuur handelt hierbij binnen de kaders zoals deze zijn neergelegd in de statuten, het controlmodel, het
financieel beleidsstatuut, het bestuursreglement en de gedragscode. Daarnaast richt zij zich bij het vervullen
van haar taak op het belang van de corporatie.
Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en verschaft tijdig alle informatie die de
Raad van Commissarissen nodig heeft ter uitvoering van haar toezichthoudende taak. Woonservice heeft de
operationele, volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen
voorgelegd. De middelen zijn uitsluitend besteed in het belang van de volkshuisvesting. Tijdens en na het einde
van het boekjaar hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan, waarmee in de jaarrekening
rekening moet worden gehouden, die de verwachtingen hebben beïnvloed.
Leden
Er is sprake van een eenhoofdig bestuur. De heer H.D. Eppinga is in 2012 als bestuurder aangesteld en in 2016
herbenoemd.
Naam
H.D. Eppinga

Functies (hoofd/neven)
Directeur-bestuurder Woonservice
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Noord en West Twente
Lid Raad van Commissarissen Baalderborg zorggroep
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De heer H.D. Eppinga is met ingang van 1 februari 2018 uit dienst. Als waarnemend directeur-bestuurder is
aangesteld de heer J.L. Vries.
Tegenstrijdig belang
Er is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen in 2017 als bedoeld in de Governancecode.
Doelstellingen en strategie
De Raad van Commissarissen heeft haar goedkeuring verleend aan de ondernemingsstrategie en de
bijbehorende doelstellingen voor 2013-2017 en aan de daaruit voortvloeiende begroting 2017. In dit
jaarverslag is uiteengezet in hoeverre de doelstellingen uit de begroting 2017 ook daadwerkelijk zijn
gerealiseerd.
Belanghouders
Woonservice heeft de belangrijkste belanghouders met betrekking tot de maatschappelijke en
volkshuisvestelijke missie en doelstellingen benoemd. Het bestuur schept randvoorwaarden om te komen tot
een sterke en professionele huurdersorganisatie, zoals een financiële bijdrage, ICT-faciliteiten en ondersteunt
bij de incasso van de huurdersbijdrage.
Trainingen en cursussen
Het bestuur heeft om zijn kennis en kunde te blijven ontwikkelen trainingen en cursussen gevolgd, waarop de
afgesproken Permanente Educatie-systematiek van toepassing is. In 2017 zijn in totaal 128 PE-punten behaald.
3.1.4

Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie

Per 31 december 2017 is in totaal € 196 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves
begrepen (2016: € 208 miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen
marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek
modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven
waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriele besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de
jaarverslaggeving. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren
beleid van Woonservice. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of
huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt
door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de
behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Het bestuur van Woonservice heeft een inschatting gemaakt van
het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de bedrijfswaarde van het DAEB bezit in
exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 196 miljoen. Dit impliceert
dat circa 49% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. In de
jaarrekening wordt in hoofdstuk 9.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde
jaarrekening deze post nader toegelicht.
3.1.5

Interne risicobeheersing- en controlesystemen

Het bestuur van Woonservice is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen, voor
het actief managen van de risico’s die de organisatie loopt en voor het beperken van de impact van mogelijke
incidenten. In 2017 is de rol van een onafhankelijke controller ingevuld. De controller valt hiërarchisch onder
de directeur-bestuurder en is bevoegd om, indien er naar diens oordeel mogelijk sprake is van conflicterende
omstandigheden met een materieel belang, fraude of integriteitsaspecten, zonder tussenkomst van de
directeur-bestuurder contacten te onderhouden met de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de
auditcommissie. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van de Woningwet. Voor het geactualiseerde
organogram wordt verwezen naar hoofdstuk 6.1.
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Onze risicomanager bewaakt de kwaliteit van het risicomanagementproces. Het risicomanagement is
verankerd in de bestaande planning- en controlcyclus, hierdoor is het structureel onderdeel van de sturing en
beheersing van Woonservice. De belangrijkste componenten van ons controlesysteem zijn:
•
•
•
•
•
•

Toepassen van integraal risicomanagement (inclusief risicoanalyses op de doelstellingen van de
organisatie);
Handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving;
Operationele en financiële auditwerkzaamheden;
Een klachten- en klokkenluidersregeling;
Systeem van periodieke monitoring en rapportering;
Toepassen van een integriteitcode.

Strategische risico’s
De strategische risico’s voor Woonservice zijn in veel gevallen tamelijk abstract en beperkt direct
beïnvloedbaar. Daarom zijn deze risico’s niet gekwantificeerd. De strategische risico's van Woonservice zijn in
2017 ongewijzigd vastgesteld: Bevolkingskrimp, betaalbaarheid, zorgpartijen in financiële problemen,
veranderende toekomstige behoeften van de klant, veranderende wet- en regelgeving in de zorg met betrekking
tot de financiering/exploitatie, veranderend werkveld corporaties door gewijzigde wet- en regelgeving
waardoor kwaliteit en kwantiteit van het personeelsbestand niet meer voldoet aan de eisen, door wijzigende
wet- en regelgeving en onrechtmatigheden in de sector komt financiële continuïteit van de corporatie in het
geding, plaatsing van windmolens nabij huurwoningen.
Operationele risico’s
Operationele risico’s houden verband met de dagelijkse activiteiten van Woonservice. De volgende
risicogebieden hebben in het afgelopen jaar extra aandacht gehad:
Risicogebied 1: Het scheiden van wonen en zorg en de sterke vergrijzing in ons werkgebied
In 2016 is het risicoprofiel geactualiseerd en de bijbehorende beheersmaatregelen zijn vastgesteld in het MT.
De belangrijkste risico’s zijn in het risicomanagement en het jaarplan 2017 opgenomen. In de
trimesterrapportage worden de ontwikkelingen bewaakt.
Risicogebied 2: De Woningwet
Gewijzigde regelgeving en de parlementaire enquête hebben een grote invloed op ons werkveld. De
organisatie is heel druk geweest de impact voor Woonservice in kaart te brengen en de benodigde maatregelen
te nemen. Deze inventarisatie is afgerond en de benodigde acties zijn opgestart en uitgevoerd. Zo is in 2017 het
scheidingsvoorstel DAEB / niet- DAEB ingediend en goedgekeurd door de Autoriteit Wonen. Daarmee hebben
we een belangrijke stap gezet in de afronding van de implementatie van de Woningwet.
In 2018 moeten we nog een aantal formele documenten actualiseren, zoals de statuten en het
bestuursreglement. De risico’s in het kader van de Woningwet zijn in kaart gebracht en waar mogelijk zijn de
beheersmaatregelen benoemd. De uitkomsten zijn in het profiel opgenomen. Het risicoprofiel en de
bijbehorende beheersmaatregelen zijn in 2017 vastgesteld in het MT en de belangrijkste risico’s worden
bewaakt in de trimesterrapportage.
Risicogebied 3: Informatisering en Automatisering
Na een succesvolle conversie eind 2016 is 2017 het eerste jaar waarin we werken met het primaire pakket
Viewpoint van Itris. Medio 2017 hebben we de administratie van onze fusiepartner BCM Wonen geconverteerd
naar Viewpoint. Dit betekent dat we nagenoeg alle gegevens van ons woningbezit in één systeem registreren.
De implementatie en conversie naar Viewpoint hebben we uitgevoerd op basis van de Prince II en de Best
Value systematiek. Een vast onderdeel hiervan is de risico’s duidelijk in kaart te brengen. De projectrisico’s
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worden gedurende het project continu in kaart gebracht en gemanaged middels de Best Value systematiek.
Overblijvende risico’s en beheersmaatregelen zijn in kaart gebracht en zo nodig onderdeel van het risicoprofiel.
Eind 2017 hebben we een intern onderzoek uitgevoerd naar de impact van de implementatie van Viewpoint en
de recente fusies met SHBB en BCM. Daarbij is o.a. aandacht geschonken aan organisatorische aspecten en ICT
gerelateerde aspecten. Er zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die integraal worden
opgenomen in de trimesterrapportage van 2018 zodat de voortgang adequaat wordt bewaakt.
Risicogebied 4: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In 2016 is door een externe specialist een onderzoek uitgevoerd om te onderzoeken in welke mate
Woonservice voldoet aan de Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP). Dit onderzoek heeft in 2017 de
volgende concrete producten opgeleverd:
•
•
•
•
•

Een Business Impact en Privacy rapportage op de voornaamste bedrijfsprocessen;
Rapportages van risico’s gekoppeld aan business impact en privacy;
Opstellen van een overkoepelende baseline, procesbeschrijving en maatregelen in het kader van WBP en
Meldplicht datalekken. Dit maakt het mogelijk om binnen 72 uur te voldoen aan de meldplicht.
Een overkoepelend Informatiebeveiligingsbeleid;
Strategische en tactische planvorming om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de wetgeving.

De aanbevelingen met een directe juridische discrepantie zijn inmiddels opgevolgd en geïmplementeerd bij
Woonservice. Het merendeel van de aanbevelingen konden we direct bij de implementatie van Viewpoint mee
nemen. Er is een projectgroep geformeerd om de secundaire en tertiaire aanbevelingen op te pakken.
Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding
van privacy-rechten en legt meer verantwoordelijkheden neer bij organisaties. Met ondersteuning van een
externe specialist hebben we in kaart gebracht welke maatregelen Woonservice nog moet nemen om tijdig te
voldoen aan de AVG. De projectgroep pakt deze maatregelen op, zodat we tijdig de stap maken van WPB
compliant naar AVG compliant. Hierbij schenken we, naast de formele aspecten, ook veel aandacht aan het
vergroten van de awareness van medewerkers.

3.2

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen is aan het eind van 2017 gewijzigd. Mevrouw A.C. Keizer-Mastenbroek is vanwege
het einde van de ambtstermijn teruggetreden. De heer J. Thijssen is per 1 januari 2018 aangetreden als
commissaris.
3.2.1 Algemeen
De Raad van Commissarissen heeft als taak toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken
in de Stichting en de daaraan verbonden ondernemingen.
De taken en bevoegdheden zijn neergelegd in artikel 16 van de statuten van de Stichting. Een verdere
uitwerking van deze taken en verantwoordelijkheden is opgenomen in het bestuursreglement (vastgesteld in
2016). Dit reglement staat op de website van Woonservice. De kaders die de raad ten behoeve van haar
toezichthoudende taak hanteert zijn het BBSH, het strategisch plan, de jaarlijkse beleidsplannen, de begroting,
het strategisch voorraadbeleid, het treasurystatuut en de financiële beleidskaders.
In het verslagjaar 2017 heeft de Raad van Commissarissen vijf keer een intern overleg gehad en er heeft zes
keer formeel een bijeenkomst plaatsgevonden. Daarnaast heeft de Raad een zelfevaluatie gehouden.
In deze formele vergaderingen zijn de volgende goedkeuringsbesluiten genomen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Streefhuurbeleid;
Huuraanpassing 2017;
Jaarverslag 2016 Woonservice;
Jaarverslag 2016 BCM Wonen;
Parameters bedrijfswaardeberekening 2018;
Begroting 2018;
Beslisdocument fasedocument realisatie Borgerhof te Borger;
Beslisdocument fasedocument haalbaarheid Broekveldstraat te Sleen
Strategisch Voorraadbeleid Veenoord;
Treasury jaarplan 2017;
Verkoop pand Wiekedreef 2 te Stadskanaal;
Aankoop pand Hoofdstraat Westerbork;
Intern controlplan 2017;
Accountantsverslag 2017;
Financieel reglement en treasurystatuut;
Strategisch Voorraadbeleid en streefhuren voormalig bezit BCM Wonen;
Actualisatie verkoopbestemming;

Verder zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:
• Jaarverslag Regionale Geschillencommissie;
• Borgingsplafond WSW;
• Evaluatie CorpoData;
• Assurancerapport 2016;
• Managementletter 2016;
• Indicatieve bestedingsruimte 2017;
• Biedingen gemeenten 2018;
• Evaluatie fusie BCM Wonen;
• Trimesterrapportages;
• Functieprofiel controller;
• Functieprofiel directeur/bestuurder
• Risicomanagement;
• Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DEAB
• Onder handen zijnde projecten;
• Interne en externe organisatie;
• Participatie en invloed belanghebbenden;
• Mogelijke overname woningbezit Assen;
• Verkoop kantoorpand Westeinde te Westerbork;
• Management development.
Overige activiteiten Raad van Commissarissen
Naast reguliere vergaderingen, heeft de Raad van Commissarissen ook de onderstaande activiteiten
uitgevoerd:
•
•
•
•

•

Rondrit voormalig bezit BCM Wonen en SHBB met huurdersverenigingen Samen Sterk, De Koepel en
managementteam Woonservice.
Themabijeenkomst over energie met gastspreker Lex de Boer, directeur-bestuurder Lefier over De
Stroomversnelling.
Presentatie fiscale positie, BDO accountants.
Overlegvergaderingen met huurdersvereniging Samen Sterk over de volgende onderwerpen:
invullen vacature penningmeester, participatie huurders, duurzaamheid, strategische ontwikkelingen,
ontwikkelingen fusie huurdersverenigingen Samen Sterk en De Koepel, project Noaberhuus, tijdelijke
contracten.
Overlegvergadering met de Ondernemingsraad, waarin onder andere de volgende onderwerpen zijn
besproken: Ontwikkeling binnen Woonservice te weten verhuizing, digitalisering, uitbreiden werkgebied,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vakman in de wijk, bring your own device, zichtbaarheid en rol van de RvC, relatie bestuurder, toekomst
van Woonservice.
Overlegvergadering met het managementteam, waaronder een bespreking inzake de relatie bestuurderRvC en MT-RvC.
Diverse bijeenkomsten van de Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW).
Deelname aan het Aedes Kennisnetwerk Drenthe- Groningen.
Woonconferentie gemeente Midden-Drenthe.
Bezoek Autoriteit Wonen, Governance inspectie.
Sectorbijeenkomst Autoriteit Wonen over de contouren van AW, scheiding DAEB/niet DAEB, gegevens
opvraag Corpodata.
Seminar Domesta over krimp en vergrijzing Zuidoost Drenthe.
Medewerkersbijeenkomsten.
Zelfevaluatie.
Evaluatie met directeur-bestuurder over de invulling van de rol van toezicht, klankbord en werkgever.

Trainingen en cursussen
De leden van de Raad van Commissarissen hebben om hun kennis en kunde te blijven ontwikkelen trainingen
en cursussen gevolgd, waarop de afgesproken Permanente Educatie-systematiek van toepassing is. In 2017 zijn
in totaal 24 PE-punten behaald.
Algemene gegevens Raad van Commissarissen
Onderstaande tabellen geven inzicht in de samenstelling, zittingstermijnen, beloning en (neven)functies van de
leden van de Raad van Commissarissen in 2017. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk
en voldoen daarmee aan de criteria zoals gesteld in artikel 3 van de Governancecode. De Raad van
Commissarissen waakt er voor dat dit zo is en zo blijft.
Naam
E.H. de Jonge

A.C. Keizer-Mastenbroek

U. Kleinhuis

I.C.M. van de Vegte

B. van der Kooi

Functies (hoofd/neven)
Senior legal counsel /Advocaat bij Enexis
- Lector aan de Hanzehogeschool Groningen
- Directeur De Jonge Holding B.V.
Lid College van Bestuur Hogeschool Van Hall/Larenstein
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bison
- Lid bestuur Technologie Centrum Noord Nederland
- Lid Raad van Toezicht Vereniging Noorden Duurzaam
- Lid bestuur Vereniging Circulair Friesland
- Lid bestuur Club Diplomatique Friesland
- CFO / Group Director Finance & ICT at Solidus Solutions Holding bv
- Voorzitter investment committee Groeifonds Economic Board,
Groningen
- Lid investment committee MKB Fonds Drenthe, Assen
Directeur-bestuurder van de stichtingen Fries Sociaal Planbureau, Partoer
- Lid Adviesraad Kansenfonds Provincie Friesland
- Voorzitter stichting Tedx Fryslân
- Voorzitter Branche Advies Groep Welzijn voor twee Friese ROC’s
Freelance volkshuisvestingsadviseur/procesmanager
- Bestuurslid Centrale Verwanten Raad Vanboeijen
- Voorzitter bestuur Stichting Drentse Soos Assen
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Naam

Aantreden

Einde
termijn

Herkiesbaar

Bezoldiging (excl.
omzetbelasting)

Nee

Duur van de
functievervulling
in 2017
365

E.H. de Jonge,
voorzitter
A.C. KeizerMastenbroek, vice
voorzitter
U. Kleinhuis, lid
C.M. van de Vegte, lid
B. van der Kooi

01-01-2011

31-12-2018

01-01-2010

31-12-2017

Nee

365

€ 6.500*

01-01-2016
01-09-2016
01-01-2017

31-12-2019
31-08-2020
31-12-2020

Ja
Ja
Ja

365
365
365

€ 9.050
€ 9.050
€ 9.050

€ 13.332

* ziet af van BTW-compensatie
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2017 in totaal € 55.481, inclusief omzetbelasting.
3.2.2 Jaarverslag Auditcommissie
Algemeen
De Raad van Commissarissen heeft een Auditcommissie ingesteld. De instelling is gebaseerd op artikel 3.2 9 van
de Governancecode Woningcorporaties.
Samenstelling
De Auditcommissie bestond in het verslagjaar 2017 uit:
•
•

De heer U. Kleinhuis (voorzitter)
Mevrouw C.M. van de Vegte (lid)

Doel en opdracht Auditcommissie
Het doel van de Auditcommissie is de Raad van Commissarissen te ondersteunen op het terrein van toezicht op
financiën in het algemeen en specifiek ten aanzien van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planning & controlcyclus waaronder budget, treasury, periode- en jaarverslaggeving.
De financiële informatieverschaffing.
Naleving van de wet- en regelgeving en de Governancecode.
Risicobeheersing.
De selectie van de door de Raad van Commissarissen te benoemen externe accountant.
De opvolging van aanbevelingen van de externe accountant.
De relatie met de accountant ten aanzien van zijn onafhankelijkheid, zijn bezoldiging en het voorkomen
dat hij andere conflicterende werkzaamheden verricht.
De toepassing van ICT op financieel en administratief gebied.
Het ondersteunen van de Raad van Commissarissen door middel van het verrichten van voorbereidende
werkzaamheden.

Bijeenkomsten in 2017
De Auditcommissie is in het verslagjaar vier keer bij elkaar geweest. Daarnaast heeft een aantal informele
bijeenkomsten plaatsgevonden.
Besproken onderwerpen
De volgende onderwerpen zijn door de Auditcommissie met de bestuurder besproken:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarverslag 2016 en het accountantsverslag, zowel van Woonservice als de met ingang van 1 januari 2017
in het boekjaar gefuseerde BCM Wonen. Tijdens deze vergadering was ook de accountant aanwezig om
het accountantsverslag toe te lichten.
Assurancerapporten Woonservice en BCM Wonen.
De diverse benchmarks, o.a. Aedes, indicatieve bestedingsruimte e.d..
Voorgenomen (des-)investeringsbesluiten.
Actualisatie verkoopbestemming.
Scheidingsvoorstel DAEB/niet DAEB.
Evaluatie en selectie nieuwe accountant.
De aanpassingen in diverse reglementen (reglement financieel beleid en beheer en treasurystatuut) naar
aanleiding van de Veegwet.
Treasury jaarplan 2017.
Begroting en de parameters 2018.
Rol en functieprofiel controller.
Intern controleplan.
Managementletter 2017.
Controleplan BDO accountants.
Opdracht BDO accountant, additionele werkzaamheden in het kader van OKB.
Huurverhoging in relatie tot doelgroepen, financiële positie, samenstelling bezit.

Werving- en selectie accountant
BDO Accountants heeft een groot aantal jaren de jaarrekeningcontrole van Woonservice naar volle
tevredenheid verzorgd. Binnen de richtlijnen van de Governancecode kon dit nog maar beperkt worden
verlengd. De Raad van Commissarissen hecht aan de onafhankelijke en kritische positie van de externe
accountant en heeft besloten niet de maximale termijn te benutten, maar eerder een tenderprocedure op te
starten en daarbij BDO Accountants uit te sluiten van deelname.
In dit kader is in het vroege voorjaar van 2017 een programma van eisen samengesteld en heeft op basis
daarvan een eerste kennismaking plaatsgevonden met een drietal accountantskantoren. Na deze wederzijdse
aftasting zijn alle drie kantoren uitgenodigd zichzelf op basis van een concreet voorstel voor de
selectiecommissie bestaande uit de auditcommissie, de directeur-bestuurder en controller, te presenteren. Na
zorgvuldige evaluatie heeft de selectiecommissie KPMG Accountants NV voorgedragen als extern accountant
van Woonservice vanaf boekjaar 2018. Dit voorstel is in de Raad van Commissarissen bekrachtigd.

1.2.3

Jaarverslag Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft als belangrijkste taak zorg te dragen voor het werkgeverschap voor de
bestuurder en de personele continuïteit van de Raad van Commissarissen.
Met de bestuurder zijn voor 2017 prestatie- en ontwikkelafspraken gemaakt en is een functioneringsgesprek
gevoerd over de voortgang hiervan. Tevens is in het voorjaar een beoordelingsgesprek gevoerd op basis van de
afspraken over 2016.
Per januari 2018 was er een vacature door het vertrek van mevrouw A.C. Keizer-Mastenbroek i.v.m. het
aflopen van haar tweede benoemingstermijn.
Op basis van de profielbeschrijving van de RvC is er een vacature uitgezet. Het betrof een vacature voor een
commissaris voor een algemene vacature. Met externe ondersteuning en met een benoemingscommissie
bestaande uit huurders en commissarissen is de wervingsprocedure uitgevoerd. Voor de vacature is de
procedure voor benoeming van Commissarissen via een voordracht aan de Autoriteit Woningcorporaties
gevolgd. De RvC koos onafhankelijk en de bestuurder had een adviserende rol. Dit resulteerde in de benoeming
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van de heer J. Thijssen per januari 2018.
Woonservice streeft naar diversiteit in haar RvC en met het oog daarop naar een balans in het aantal
mannelijke en vrouwelijke leden. Hoewel twee vrouwen werden uitgenodigd voor nadere kennismaking, werd
uiteindelijk een mannelijke kandidaat geselecteerd als te benoemen kandidaat. Deze kandidaat kwalificeerde
zich zowel inhoudelijk als voor wat betreft competenties en persoonlijkheid als meest passende kandidaat.
Daarbij werd ook meegewogen dat de vaardigheden communicatie, sensitiviteit en empathisch vermogen in
vergelijking met de andere kandidaten het best ontwikkeld leken. Er was na zorgvuldige afweging geen sprake
van ‘gelijke geschiktheid’, in welk geval een vrouwelijke kandidaat de voorkeur had genoten.
De RvC heeft in 2016 de heer M. Ahlers als trainee toegevoegd. Op deze manier wil de RvC de heer Ahlers
ervaring laten opdoen en een commissaris voorbereiden op een rol van toezichthouder in de sector. Deze
stageperiode loopt tot de zomer van 2018. In 2018 zal een nieuwe selectieprocedure worden opgestart bij
afronding van de tweede termijn van de huidige voorzitter, E.H.de Jonge.
Op 7 december 2017 heeft de RvC haar zelfevaluatie gehouden. Op basis van de input uit de individuele
gesprekken die de voorzitter heeft gevoerd met alle commissarissen, de geschiktheidsmatrix en de
terugkoppeling van de directeur-bestuurder heeft er een reflectie plaatsgevonden over het functioneren van
de Raad.
De remuneratiecommissie bestond in 2017 uit dhr. E.H. de Jonge en mevr. A.C Keizer (voorzitter).
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SLOTVERKLARING
De Raad van Commissarissen heeft in haar vergadering van 25 april 2018 de jaarrekening in aanwezigheid van
de accountant besproken en vastgesteld. Daarbij is vastgesteld dat de middelen van Woonservice uitsluitend in
het belang van de volkshuisvesting zijn besteed in overeenstemming met de statuten en de vigerende wet- en
regelgeving.
Bestuurder a.i.

De Raad van Commissarissen

J.L. Vries

E.H. de Jonge (voorzitter)

I.C.M. van de Vegte (vice-voorzitter)

U. Kleinhuis

B. van der Kooi

J. Thijssen

In verband met fraudegevoeligheid zijn in deze versie van het Jaarverslag 2017 alleen de namen van de
bestuurder en de Raad van Commissarissen opgenomen en de handtekeningen weggelaten. Een exemplaar van
het integrale Jaarverslag, inclusief de handtekeningen van de bestuurder en de leden van de Raad van
Commissarissen wordt bewaard Woonservice en is in te zien op het kantoor van Woonservice.
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H4

PERSPECTIEF KLANTEN

De klant staat bij Woonservice voorop. We willen onze klanten een woning bieden die past bij hun behoefte. Dit
doen we met name door betaalbare huisvesting te bieden, met woningen van goede kwaliteit en met onze klant
gestuurde dienstverlening.

4.1

WONINGTOEWIJZING

Als woningcorporatie richten wij ons op onze primaire doelgroep; mensen die niet of niet goed zelfstandig
kunnen voorzien in passende huisvesting. Daarbij letten we op de lagere inkomens en op de bijzondere
doelgroepen.
4.1.1

Woningzoekenden en mutatiegraad

Eind 2017 stonden ruim 4.000 woningzoekenden bij Woonservice ingeschreven. In 2016 was het aantal
woningzoekenden 2.866. Deze stijging komt met name door de lancering van de website Drenthe Huurt op 9
januari 2017. Hierdoor hebben meer woningzoekenden Woonservice gevonden. Met Drenthe Huurt willen de
Drentse corporaties dat woningzoekenden op eenvoudige wijze een passende woning kunnen vinden in
Drenthe.
Begin 2016 hebben de Drentse corporaties besloten om een gezamenlijke etalagewebsite DrentheHuurt.nl te
ontwikkelen. Via de site krijgen woningzoekenden een volledig overzicht van het beschikbare aanbod
corporatiewoningen in de regio Drenthe. Daarnaast wordt inzicht gegeven waar en hoeveel woningen elke
afzonderlijke corporatie verhuurt. Op deze manier krijgt de woningzoekende een beter inzicht bij welke
corporatie hij zich moet inschrijven. DrentheHuurt.nl is een verzamelwebsite (etalage) met een totaaloverzicht
van beschikbare woningen op de site. Als de woningzoekende wil reageren op een woning dan wordt hij
doorgelinkt naar de website van de corporatie die de woning aanbiedt.
In 2017 is van 384 woningen de huur opgezegd en hebben we 484 huishoudens gehuisvest. Hiermee kennen
we een mutatiegraad van 7,2%. Het verschil tussen het aantal mutaties en het aantal verhuringen ontstaat
door herstructurering, oplevering nieuwbouw of door toewijzingen door zorgpartijen.
4.1.2

Toewijzing op basis van inkomen

De Woningwet schrijft ons voor dat we minimaal 80% van onze woningen, toewijzen aan huishoudens met een
inkomen tot € 36.165. Maximaal 10% mogen we toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 36.165
en € 40.349.
Van alle 484 nieuwe huurcontracten in 2017 is de verdeling als volgt:
Inkomen

<€36.165
€36.165- €40.349
>€40.349
Totaal

1 januari tot 31 december 2017

95,04
2,07
2,89
100

%
%
%
%

Woonservice zet bewust in op betaalbaarheid. In 2017 hebben we geen woningen boven de liberalisatiegrens
van € 710,68 toegewezen. Ook met onze nieuwbouwprojecten realiseren we bewust betaalbare
huurwoningen: woningen die bereikbaar zijn voor huishoudens met recht op huurtoeslag.

18

4.1.3

Passend toewijzen

Van alle toewijzingen aan huurders die recht hebben op huurtoeslag, moet bij 95% van deze toewijzingen de
huur ‘passend’ zijn. Dit houdt in dat de huurprijs van de te betrekken woning moet passen bij het inkomen, de
gezinssamenstelling en de leeftijd van de huurder. Onderstaand schema laat zien voor welke huurprijs een
woningzoekende in aanmerking komt.
In 2017 heeft Woonservice 398 keer een woning toegewezen aan huurders met huurtoeslag. Hiervan zijn 395
woningen passend toegewezen, dit komt neer op 99,25% van de woningen. Woonservice voldoet hiermee aan
de regelgeving.

Schema passend toewijzen 2017
Toewijzing aan bijzondere doelgroepen
Voor de huisvesting van mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap werkt Woonservice samen
met verschillende zorginstellingen. Daarnaast huisvesten we ieder jaar, in samenwerking met de gemeenten in
ons werkgebied, mensen met een WMO-indicatie voor een aangepaste woning. De toewijzing van
zorgwoningen loopt vanwege de specifieke toewijzingscriteria, waarbij in principe een indicering nodig is,
buiten het reguliere woonruimteverdeelsysteem om.
Voor statushouders geldt een taakstelling per gemeente. In totaal hebben de corporaties, verdeeld over vier
gemeenten, 403 statushouders gehuisvest. Hiermee is de taakstelling van 2017 behaald. Onderstaand overzicht
laat de gezamenlijke taakstelling en de realisatie per gemeente zien.
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Taakstelling 1
helft 2017

e

Taakstelling
e
2 helft 2017

Borger-Odoorn

20

Coevorden

Gemeente

Realisatie
e
2 helft
2017
20

Taakstelling
totaal 2017

Realisatie
totaal 2017

15

Realisatie
e
tot 1 helft
2017
31

35

51

27

21

37

28

48

65

Emmen

82

63

121

94

145

215

Midden-Drenthe

26

20

55

17

46

72

155

119

244

159

274

403

4.1.4

Verkoop van woningen

In 2017 heeft Woonservice binnen het strategisch voorraadbeleid het verkoopprogramma geactualiseerd.
Daarbij is het aantal woningen met de strategie verkoopbestemming ingeperkt van circa 320 naar 270
woningen. Voor 80 van de 270 woningen geldt een tijdelijke verkoopstop. Het betreft hier met name woningen
in Westerbork en Beilen, zodat we kunnen inspelen op de toegenomen vraag naar huurwoningen in deze
dorpen. Afhankelijk van de vraagontwikkeling naar deze woningen blijft de verkoopstop 5 tot 10 jaar
gehandhaafd.
In 2017 hebben we 8 woningen verkocht. Het ging hierbij om 5 huurwoningen en 3 woningen in het kader van
een koopgarantregeling.

4.2

HUURBELEID

Woonservice staat voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. In 2016 zijn we gestart met het actualiseren van
de streefhuren in ons werkgebied. Het gaat hier om een herijking van de huurprijzen in relatie tot de kwaliteit
van de woningen, de actualiteit en onze visie op betaalbaar wonen. Dit heeft geresulteerd in een betere
verdeling van de huurprijzen over onze woningvoorraad.
Woonservice vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk woningen bereikbaar zijn voor de lagere
inkomensgroepen. Daarom is ruim 90% van ons woningbezit onder de eerste aftoppingsgrens gepositioneerd.
Op verhuurclusterniveau hebben wij de streefhuren vastgesteld in absolute gewenste huurprijzen. Dit betekent
dat we een directe koppeling tussen de streefhuur en de puntenwaardering hebben losgelaten. Hiermee willen
we voorkomen dat woningen bij mutatie extra in huur verhoogd worden, bijvoorbeeld door energetische
maatregelen, en mogelijk doorschuiven naar een andere huurprijsklasse.
In 2017 hebben we de nieuwe streefhuren geïmplementeerd. Richting de zittende huurders heeft Woonservice
boter bij de vis gedaan. Met als resultaat dat 580 huurders een huurverlaging hebben gekregen.
HUURBELEID STADSKANAAL
In het najaar van 2017 hebben we ook de streefhuren van de woningen in Stadskanaal geactualiseerd en
hierover de besluitvorming doorlopen. Het huurprijsniveau van de woningen in Stadskanaal lag gemiddeld zo’n
€75 in de maand hoger dan de huren in het “oorspronkelijke werkgebied” van Woonservice. Een relatief groot
e
deel van de huren lag boven de 1 aftoppingsgrens. Dit vormde een probleem om passend te kunnen toewijzen
en leidde tot hogere woonlasten. Ook in de gemeente Stadskanaal is met ingang van 1 januari 2018 de huur
van een relatief grote groep huurders verlaagd.
Met een huurpercentage van gemiddeld 60% van de maximaal redelijke huurprijs, hanteert Woonservice ook in
2017 relatief lage huurprijzen. Ultimo 2017 bedroeg de gemiddelde huurprijs € 485 tegenover gemiddeld 164
WWS-punten per woning.
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4.2.1

Huurverhoging en huursombeleid

Met de actualisatie van de streefhuren en ook het doorvoeren van huurverlagingen stuurt Woonservice op een
betere balans tussen de prijs en kwaliteit van woningen en nadrukkelijk ook op de betaalbaarheid van het
wonen. Per saldo liggen de streefhuren van Woonservice gemiddeld genomen relatief laag ten opzichte van de
objectieve kwaliteit.
Ook het huursombeleid werd in 2017 voor het eerst geïntroduceerd. Het huursombeleid maakt het mogelijk
om een deel van de woningvoorraad extra in huur te verhogen, zolang de totale huursom van de corporatie de
grens niet overschrijdt. Huurders die relatief erg weinig huur betalen voor hun woning gaan daarbij wat meer
betalen, daarmee kan de corporatie de huuraanpassing bij mutatie (harmonisatie) bijvoorbeeld minder sterk
laten stijgen. Het instrument huursombeleid past binnen de wens van Woonservice om een betere balans
tussen huurprijzen en woningkwaliteit te realiseren. Met al deze verschillende ingrediënten, gecombineerd
met een nieuw ERP systeem, werd de jaarlijkse huuraanpassingsronde een belangrijke maar ook ingewikkelde
mijlpaal. Het onderstaande schema laat op hoofdlijnen zien wat er is gebeurd.

Huuraanpassing*
Huurverlaging
Huurverhoging
Inkomensafhankelijke huurverhoging

Aantal woningen
583 woningen
2.310 woningen
306 woningen

* Een deel van de huuraanpassingen verloopt via een meerjarige contractuele afspraak met intermediaire
verhuurders (veelal zorginstellingen). In totaal betreft dit 474 adressen.
4.2.2

Huurachterstanden

Op 31 december 2017 bedroeg de huurachterstand € 115.043. Dit is 0,36% (2016: 0,27%) ten opzichte van de
totale jaarhuur. In totaal waren er op 31 december 2017 135 huurders (2016: 110) achter met het betalen van
de huur. Deze toename van de huurachterstand is te verklaren door de toename van het aantal huurders door
onze fusie met BCM wonen.
Woonservice voert een actief incassobeleid, waarin persoonlijk contact centraal staat. Door tijdige signalering
en samenwerking met gemeenten en hulpverlenende instanties willen we de gevolgen van huurachterstand
voorkomen en huurders structureel helpen, zodat financiële en sociale uitsluiting - of nog erger huisuitzettingen voorkomen kunnen worden.
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We merken dat steeds meer huurders Woonservice tijdig benaderen voor het maken van betaalafspraken.
Desondanks hebben 11 huishoudens (2016: 13 huishoudens) een aanzegging tot ontruiming ontvangen. In
2017 zijn in totaal 4 woningen ontruimd (2016: 4 ontruimingen). Dit betreft twee woningen in de gemeente
Midden- Drenthe op basis van huurachterstand, waarbij de huurders zelf reeds vertrokken waren. En twee
woningen in de gemeente Emmen vanwege hennepteelt en vervuiling.
4.2.3

Betalingsrisico’s

Uit Drents woonlastenonderzoek (2015) bleek dat een groot deel van de huurders een betaalbaarheidsrisico
loopt. Woonservice zet in op betaalbare huren, op maatregelen die de energielasten verlagen en het
aanbieden van budgettrainingen. Er is echter sprake van (flinke) onderbenutting van inkomensondersteunende
maatregelen, zoals huurtoeslag en gemeentelijke (minima)regelingen.
Met De Voorzieningenwijzer helpen gemeente en corporaties mensen (bewuste) keuzes te maken bij het
gebruik van beschikbare voorzieningen in het publieke domein én bij het benutten van mogelijkheden in de
marktsector. De adviesgesprekken leiden tot risicoreductie (denk aan een financiële buffer creëren en
voldoende verzekeren tegen onverwachte kosten) en participatie. Ook leidt het uiteindelijk tot een besparing
op allerlei maatschappelijke kosten die voortvloeien uit armoede- en schuldenproblematiek.
Coevorden
In Coevorden is de inzet van De Voorzieningenwijzer via de werkgroep Minimabeleid ingebracht en voorbereid.
In deze gemeente hebben we afgesproken om alle 352 huurders in Schoonoord uit te nodigen. Uiteindelijk zijn
hier 121 bezoeken afgelegd. Dit leverde huurders een gemiddelde besparing op van € 466 per jaar.
Borger-Odoorn
In de voorbereidingsfase van de pilot zijn door de gemeente Borger-Odoorn, Woonservice, Lefier, Andes en de
Sociale teams 255 adressen geselecteerd, met zowel huurders als kopers. Uiteindelijk zijn hier 87 bezoeken
afgelegd. Dit leverde een gemiddelde besparing op van € 620 per jaar.
Stadskanaal
In de gemeente Stadskanaal hebben we samen met Lefier, WelStad en de gemeente de Voorzieningenwijzer
ingezet. Hoewel de respons in Musselkanaal (zowel bij Lefier als bij Woonservice) aanzienlijk lager was dan in
andere gemeenten/dorpen, zijn we positief over het resultaat. Huurders hadden een gemiddeld voordeel van
€ 506 per jaar.

4.3

WONINGVOORRAAD

4.3.1

Woningmarkt Woonservice

De woningmarkt waarin Woonservice zich begeeft bestaat sinds de fusie met BCM Wonen op 1 januari 2017
niet meer alleen uit Drenthe, maar ook uit de Groningse gemeente Stadskanaal. Een nieuwe woningmarkt die
we ons snel eigen willen maken. We zien een sterke verbinding tussen Stadskanaal en het Mondengebied in
Borger-Odoorn. Musselkanaal en Stadskanaal zijn belangrijke voorzieningenkernen voor onze huurders in de
Monden. Ook op de woningmarkt zelf is sprake van een wisselwerking. Een deel van de senioren uit het
Mondengebied kiest voor een verhuizing naar Musselkanaal of Stadskanaal, waar zorg en alle dagelijkse
voorzieningen ruimschoots aanwezig zijn.
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de opgaven waar we voor staan
wordt er regelmatig woningmarktonderzoek uitgevoerd. In 2017 is in de gemeenten Borger-Odoorn, MiddenDrenthe, Coevorden en Emmen gewerkt aan nieuwe woonvisies / woonplannen. Woonservice heeft aan de
totstandkoming daarvan een actieve bijdrage geleverd. Op hoofdlijnen zijn de ontwikkelingen die in deze
plannen worden benoemd grotendeels vergelijkbaar:
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•

•
•

•

•
•

•

•

•

Demografisch is er sprake van ontgroening en vergrijzing. Er is sprake van een stabiele of licht krimpende
bevolkingsomvang. Het aantal huishoudens groeit door de verdunning en vergrijzing nog licht, maar zal in
de komende jaren waarschijnlijk stabiliseren. Op langere termijn (circa 10 jaar) zal het aantal huishoudens
naar verwachting relatief snel dalen als gevolg van het overlijden van babyboomers. Met name in OostDrenthe zal deze daling minder gemakkelijk worden opgevangen door migratie van huishoudens van
buiten de regio.
Verwacht wordt dat de vraag naar huurwoningen op termijn overal zal gaan dalen. De daling zal in de
huursector eerder plaatsvinden dan in de koopsector.
Als gevolg van de vergrijzing zijn er steeds meer seniorgeschikte woningen nodig in verschillende vormen.
Van zelfstandig wonen, tot wonen met 24-uurs zorg. De vraag naar gezinshuurwoningen daalt in alle
gemeenten.
Naast een groei van oudere huishoudens verwachten de gemeenten ook een toenemende vraag naar
betaalbare huurwoningen door instroom van huishoudens met een achtergrond vanuit Beschermd Wonen
en Maatschappelijke Opvang.
Het beperken van woonlasten voor met name de lagere inkomensgroepen is een belangrijk thema binnen
het werkgebied.
Verduurzaming van de woningvoorraad levert een belangrijke bijdrage aan het beheersen van de
woonlasten. De impact van de verduurzamingsopgave wordt steeds duidelijker. De gemeenten zetten
daarbij vooral ook in op het aanspreken van particuliere woningbezitters. Het woningbezit van de
corporaties staat er energetisch gemiddeld al veel beter bij en zal op basis van zowel landelijke als
provinciale afspraken in stappen energieneutraal worden gemaakt.
In vergelijking met eerdere woonvisies en woonplannen sturen de gemeenten op het reduceren van de
uitbreidingscapaciteit in woningbouw. Met name in Emmen en Coevorden ligt de beschikbare
plancapaciteit voor nieuwe woningen in de koopsector ruim boven de prognoses uit de
woningmarktonderzoeken. Er wordt gewerkt aan deprogrammering van de plancapaciteit. Deze
deprogrammering raakt ook de woningcorporaties, met name in de mogelijkheden om overcapaciteit aan
huurwoningen door middel van verkoop toe te voegen aan de koopsector. Zowel kwantitatief als
kwalitatief vraagt dit om weloverwogen keuzes.
Met een krimpende woningmarkt als vergezicht wordt in veel gemeenten nog steeds een behoorlijke druk
op de huursector ervaren. Het aantal woningzoekenden groeit nog steeds. In de woonvisies /
woonplannen is aandacht voor nieuwe, soms ook tijdelijke woonvormen gericht op het snel kunnen
huisvesten van huishoudens die snel woonruimte nodig hebben.
De rode draad in alle woonvisies en woonplannen is daarmee een verschuiving van het accent op
uitbreidingen en toevoegingen naar de zorg voor de bestaande woningvoorraad en de
transformatieopgave die daarin moet plaatsvinden (verduurzamen en aanpassen aan ouder wordende
doelgroep).

Woonservice volgt de ontwikkelingen op de woningmarkt en vertaalt deze mede op basis van de gemeentelijke
woonvisies en woningmarktonderzoeken naar een ontwikkelopgave voor de eigen voorraad. Binnen het
strategisch voorraadbeleid ligt vast wat de kwantitatieve en kwalitatieve opgaven zijn. Deze doelen worden
vertaald naar activiteiten op alle relevante beleidsterreinen. Het is de basis voor projectontwikkeling en
onderhouds- en verbeterprogramma’s, voor investeringen in levensloopbestendig maken en verduurzamen
van de woningvoorraad, maar ook voor het huurprijsbeleid, woonruimteverdeling en investeringen in
leefbaarheid.
Als gevolg van deze activiteiten is de samenstelling van de woningvoorraad van Woonservice in 2017
veranderd. In onderstaand schema staat wat er kwantitatief in onze woningvoorraad is gewijzigd.
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Aantal woningen begin boekjaar

5.000

Fusie 01-01-2017 BCM Wonen

568

Opgeleverde nieuwbouw

47

Aangekochte woningen

4

Verkochte woningen

-5

Gesloopte woningen

-169

Wijziging bestemming

0

Aantal woningen einde boekjaar
4.3.2

5.445

Nieuwbouw

Woonservice investeerde ook in 2017 fors in nieuwbouwprojecten. Naast enkele specifiek maatschappelijke
voorzieningen, ligt het accent met name op de vervangende nieuwbouw van bestaande woningen.
Kenmerkend voor deze nieuwbouw is de hoge kwaliteit en functionaliteit. Woonservice ontwikkelde in 2017
over het algemeen seniorgeschikte multifunctionele woningen van het type twee-onder-één kap of rijwoning.
Daarnaast ontwikkelden we specifiek woningen voor de doelgroep die afhankelijk is van zorg en/of begeleiding.
In 2017 heeft Woonservice de volgende projecten opgeleverd:
Plaats

Straat / Project

Aantal woningen & toelichting

Schoonoord

Hazenkampstraat

4 woningen

Ellertstraat

6 woningen

Hijken

Drift

4 woningen

Beilen

Jade A

Oplevering eerste fase in 2017. In 2018 wordt de laatste fase
opgeleverd, dit betreft de nieuwbouw van het Karspelhuus. Het
hele project betreft de realisatie van:
• 40 koopappartementen in opdracht van Zorggroep Drenthe.
• 12 verpleeghuisplaatsen (koop) in opdracht van Zorggroep
Drenthe.
• Circa 850 m2 ten behoeve van zorginfra (koop) in opdracht van
Zorggroep Drenthe.
• 29 appartementen in opdracht van Woonservice ten behoeve
van Zorggroep Drenthe.
• 1 appartement ten behoeve van kantoor en zorgruimte in
opdracht van Woonservice ten behoeve van Zorggroep
Drenthe.
• Circa 750 m2 aan maatschappelijke functies, in opdracht van
Woonservice ter vervanging van het Karspelhuus ten behoeve
van Welzijnswerk Midden-Drenthe.
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In 2017 werkten we naast de opgeleverde projecten aan de volgende negen projecten:
Plaats

Straat/project

Aantal woningen

Toelichting

Beilen

Verlengde
Havenstraat

13 levensloopbestendige
woningen.

Opdracht verstrekt in 2017, sloop
gestart 2017. Start bouw 2018.

Vos van
Steenwijkstraat

12 levensloopbestendige
woningen.

I.v.m. visie wijziging gemeente op de
schoollocatie nabij het
nieuwbouwplan, wordt het
stedebouwkundigplan herzien.

De Wegwijzer

28 woningen in een
wooncomplex.

Bestemmingsplan en vergunning
gereed in 2017. Opdracht en start
bouw in 2018.

Boerderijzone

25 eenheden in een
complex voor zwaardere
zorg.

Na het afhaken van de zorgpartij
hebben we geen nieuwe zorgpartij
kunnen vinden voor het project. De
herontwikkeling van de locatie is
opgestart.

Lindelaar

8 levensloopbestendige
woningen.

De gemeente heeft de samenwerking
met de beoogde ontwikkelaar van de
locatie beëindigd. Herontwikkeling
van de locatie start in 2018.

Borger

Borgerhof

84 appartementen en 4
KDO plaatsen.

Bouw in 2017 gestart.

Sleen

Herstructurering
Broekveldstraat

20 woningen.

Sloop afgerond in 2017. Bouw in
voorbereiding. Start bouw in 2018.

Schoonoord

Brinkwonen

19 (senioren)woningen.

Opdracht verstrekt in 2017. Start
bouw 2018.

Tiendeveen

De Drie Veenen

3 levensloopbestendige
woningen.

Geen aantoonbare vraag, project
gestopt.

Westerbork

4.3.3

Kwaliteit bestaand woningbezit

Kaderbegroting
Voor het onderhoud van onze bestaande woningvoorraad hebben we opnieuw gebruik gemaakt van een
kaderbegroting. Op hoofdlijnen betekent dit dat bij het vaststellen van de jaarbegroting alleen het totale
bedrag, dat voor het begrotingsjaar beschikbaar is voor onderhoud, is vastgesteld. De uit te voeren activiteiten
zijn vervolgens periodiek vastgelegd. Op deze wijze kunnen we flexibeler en nauwkeuriger invulling geven aan
de uit te voeren onderhoudsactiviteiten en het moment van uitvoeren. Deze werkwijze biedt ruimte om
flexibel middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het keuze-onderhoud en activiteiten op het
gebied van energiebesparende maatregelen, zoals dit is voorgenomen in ons energie- en milieubeleidsplan.
Essentieel voor het goed functioneren van een kaderbegroting is een continu proces van monitoren van de
planning van de activiteiten en de benodigde financiën. Een begrotingsteam, met vertegenwoordiging vanuit
de afdelingen Klant en Markt, Bedrijfsvoering en Vastgoed, is verantwoordelijk voor de monitoring en sturing
van deze werkwijze.
Uitgevoerde werkzaamheden
De totale kaderbegroting, exclusief het technisch beheer, was in 2017 vastgesteld op € 12,8 miljoen. Hiervan is
uiteindelijk € 11,8 miljoen besteed. De uitgevoerde werkzaamheden zijn te verdelen in een aantal werksoorten.
Onderstaande tabel laat de bestedingen per werksoort zien:
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Werksoort (bedragen x 1 miljoen)
Klachtenonderhoud
Mutatieonderhoud
Serviceonderhoud
Contractonderhoud
Asbest
Planmatig Onderhoud
Keuze onderhoud, seniorgeschikt maken en geriefsverbeteringen
(onder andere douches, keukens, zonnepanelen, liften,
energetische verbeteringen)
Onderhoudskosten BCM
TOTAAL

Begroting
0,9
0,66
0,3
0,64
0,3
4,2
5,1

Realisatie
1,2
0,74
0,35
0,8
0,8
3,7
4,2

0,72
12,8

0
11,8

Voor BCM was op het moment van het opstellen van de begroting nog geen uitsplitsing mogelijk van de
onderhoudskosten. We hebben er voor gekozen deze kosten onder te brengen in de begroting planmatig
onderhoud. De kosten zijn in de loop van het jaar wel op de juiste kostensoorten geboekt.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste onderhoudswerken:
Planmatig onderhoud

Aantal woningen

Schilderwerk

1022

Voegwerk herstellen/vervangen

143

Vervangen Rookgasafvoeren

91

Dakisolatie aanbrengen

52

CV ketels vervangen

30

Opknappen interieur woongebouw
Plaatsen zonnepanelen (8 panelen per woning)
Asbestinventarisatie geheel bezit o.b.v 10% opname
Vervangen alarmering en videofoon

136
458
4.025
49

We hebben het voorgenomen programma energetische maatregelen kunnen uitvoeren en alle aanvragen in
verband met het keuze-onderhoud afgehandeld.
Keuze onderhoud
Zoals de naam ‘keuze onderhoud’ al zegt, bepaalt bij dit type onderhoud de huurder of het onderhoud wordt
uitgevoerd en het niveau van afwerking (standaard of meer, materiaalkeuze, kleuren). In 2017 zijn vanuit het
keuze-onderhoud 198 keukens en 70 douches vervangen. Tevens hebben we 456 woningen voorzien van
zonnepanelen en 19 woningen van een personenlift.
Energie
In maart 2015 heeft Woonservice het ‘Energieconvenant Drenthe 2015-2020’ afgesloten met de provincie en
de andere Drentse corporaties. Woonservice streeft naar een gemiddeld energielabel B eind 2020 (energieindex <1,41). Het doel is, naast reductie van het verbruik van fossiele brandstoffen, de totale woonlasten voor
onze huurders te beperken, met behoud van comfort in de woning. In 2017 is de energie-index verbeterd van
gemiddeld 1,57 naar gemiddeld 1,51.
In 2017 hebben we € 2,1 miljoen geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen, met name in zonnepanelen.
458 individuele woningen hebben we voorzien van 8 zonnepanelen. Daarnaast hebben we 0,5 miljoen besteed
aan dakisolatie. Hiervoor hebben we bij 52 woningen dakisolatie aangebracht zonder huurverhoging voor de
zittende huurder. Het restant hebben we geïnvesteerd in overige werkzaamheden, op individuele basis
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uitgevoerd bij mutatie of als keuze-onderhoud op verzoek van de bewoner. Het gaat hierbij om plaatsing van
energiebesparende cv-installaties, HR++ beglazing en het aanbrengen vloerisolatie en spouwmuurisolatie.
Omdat we ons bezit grotendeels geïsoleerd hebben en veel huurders nu kiezen voor zonnepanelen, zijn we
ons aan het beraden op de volgende stappen in verduurzaming. Ons doel is de betaalbaarheid te vergroten en
uiteraard goede dingen te doen voor het milieu. Om goede keuzes te kunnen maken zijn we gestart met de
energiepioniers. Dit is een groep huurders die zich heeft aangemeld om samen te gaan experimenteren in hun
woning, om de mogelijkheden van energie besparen voor nu en de toekomst te verkennen. Bij circa 10
woningen zijn duurzame installaties aangebracht. De ervaringen van de huurders in gebruik, qua comfort en
qua financiële voordelen levert veel nuttige informatie op die gebruikt gaat worden voor de verder
verduurzaming van ons bezit.

4.4

KLANTTEVREDENHEID

4.4.1

Klanttevredenheidsonderzoeken

In ons ondernemingsplan zit een duidelijke focus op de tevredenheid van onze klanten. Woonservice laat
daarom periodiek de klanttevredenheid meten onder haar huurders over een aantal belangrijke processen
zoals ‘Reparatieverzoeken’, ‘Nieuwe huurders’ en ‘Vertrekkende huurders’ .
Door deze metingen weten we op welke vlakken we ons werk goed doen, waar het beter kan of welk effect een
aanpassing in de dienstverlening heeft gehad op de klanttevredenheid. Dit zijn de rapportcijfers over 2017 uit
de Aedes Benchmark:

Woonservice krijgt een goed rapport van haar huurders. Voor de reparatieverzoeken krijgen we een hoger
cijfer dan in 2016. Helaas zijn onze nieuwe huurders minder tevreden dan in 2016. Dat is de aanleiding geweest
voor een aantal veranderingen. Sinds dit najaar doen we de sleuteluitgifte en het tekenen van het huurcontract
in de woning. De woonadviseur loopt met de nieuwe huurder door de woning en kan zo snel inspelen op
vragen en klachten. De vertrekkende huurder geeft ook een hogere waardering dan in 2016. In paragraaf 8.6.2
wordt dieper op de benchmark ingegaan, waarin ook de bedrijfslasten per woning worden meegenomen.
4.4.2

Geschillen

In 2017 zijn 4 klachten binnengekomen bij de Regionale Geschillencommissie, waarvan twee hebben geleid tot
een zitting van de geschillencommissie. In 1 zaak is de klacht ongegrond verklaard en in de andere zaak is de
klager in het gelijk gesteld.
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H5

PERSPECTIEF MAATSCHAPPIJ

Woonservice zoekt actief verbinding met haar maatschappelijke belanghouders, waarbij wij ons vooral richten
op het prettig kunnen wonen.

5.1

LEEFBAARHEID

Leefbaarheid is belangrijk voor onze huurders en voor de andere bewoners in de dorpen waar we actief zijn.
Ondanks alle kaders die de nieuwe Woningwet woningcorporaties voorschrijft, is en blijft Woonservice actief
op het gebied van leefbaarheid, waarbij we prettig wonen hoog in het vaandel hebben staan.
Voor veel gevallen van overlast kunnen huurders bij Woonservice terecht. In 2017 hebben we in verband met
nieuwe software vanaf april de volgende meldingen van overlast geregistreerd en behandeld. Dit is meer dan in
2016. (200 meldingen). Dit heeft onder andere te maken met de toename van het aantal woningen door de
fusie met BCM.
Soort overlast

Aantal meldingen

Overlast algemeen

97

Last van ongedierte

4

Geluidsoverlast

44

Tuinonderhoud

53

Stankoverlast

8

Multiproblem

1

Drugsoverlast

1

Totaal

208

In 2017 hebben we op het vlak van leefbaarheid onder andere het volgende bereikt:
Mondengebied
De krimpopgave van Woonservice in het Mondengebied is in 2016 in twee deelgebieden opgepakt. Vanuit
e
deze krimpopgave zijn er in 2017 12 woningen in 2 Exloërmond gesloopt. In Valthermond zijn 32 woningen
gesloopt. Bewoners hebben samen met de gemeente en Woonservice een scenario ontwikkeld voor de
e
invulling van het leeggekomen gebied. Eind 2017 zijn de eerste werkzaamheden gestart in 2 Exloërmond. De
gemeente Borger –Odoorn heeft in 2017 initiatieven genomen om te komen tot een integrale gebiedsagenda
voor het Mondengebied. Er is een stuurgroep en een projectgroep geformeerd die invulling gaan geven aan
deze agenda. Woonservice is vertegenwoordigd in beide groepen.
Valtherschans
In 2017 is de bedrijfsruimte van de voormalige supermarkt volledig getransformeerd tot drie bedrijfsunits.
Twee van deze units zijn in 2017 verhuurd aan lokale ondernemers.
Noaberhuis in Vrijheidshof en Mondkersheem
e
Het Noaberhuis uit 1 Exloërmond huurt in 2017 twee dagdelen per week de recreatieruimte in de Vrijheidshof
en het Mondkersheem. Zij bieden dagbesteding aan bewoners van de complexen, maar ook aan omwonenden.
In 2017 is in het kader van de pilot ‘Wonen Plus’ een huismeester ingezet met als doel het wonen in de
complexer aantrekkelijker te maken.
Veenoord
In 2017 heeft Woonservice haar strategische uitgangspunten bepaald voor Veenoord. Deze uitgangspunten zijn
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gepresenteerd aan stakeholders en het dorpenteam. Om te zorgen voor goede huisvesting aan senioren in
Veenoord, is Woonservice is in onderhandeling met de gemeente Emmen over de ontwikkeling van de
Werkhorstlocatie. Deze locatie bevindt zich dicht bij voorzieningen en het centrum en is daardoor geschikt voor
de huisvesting van senioren.
De gemeente Emmen heeft een programmamanager aangesteld die voor elk dorp wensen en behoeften in
kaart gaat brengen. Tijdens een tweetal bewonersbijeenkomsten is er geïnventariseerd welke behoeften en
wensen dit zijn. Uitgangspunt is om daar waar mogelijk vooral op operationeel gebied zaken te laten
aansluiten.
Woonservice Buurtfonds
Met het Woonservice Buurtfonds stimuleert Woonservice de uitvoering van goede ideeën van inwoners,
verenigingen, clubs en instellingen in ons werkgebied. De aanvragen dienen te voldoen aan de criteria die zijn
genoemd in de Woningwet. Eén van deze criteria is dat het initiatief mede ten goede moet komen aan
huurders van Woonservice en/of hun directe woonomgeving.
In 2017 hebben verschillende initiatieven een financiële bijdrage ontvangen vanuit het Woonservice
Buurtfonds. In totaal is er € 21.392,- uitgekeerd, waaronder aan:
•
•
•

Tuinenopruimdag Noorderhoek in Beilen.
Gazonmaaier van de Buurt en speeltuinvereniging Tussen de Diepen in Valthermond .
Zonnepanelen voor St. Dorpshuis De Spil in Zweeloo

Bewonersbijeenkomsten
In 2017 heeft Woonservice een stamppotmoment georganiseerd In Hooghalen. Tijdens deze bijeenkomst
hebben we met bewoners en betrokken verenigingen in de dorpen gesproken over de thema’s Wonen en Zorg
& jongerenhuisvesting. Deze informatie wordt meegenomen in ons beleid voor de komende jaren met als doel
deze af te stemmen op het beeld vanuit het dorp.
In Stadskanaal en Borger-Odoorn organiseerden we eind 2017 de huurdersbijeenkomst ‘Thuis bij Woonservice’.
Gezien de grote belangstelling voor deze informatiebijeenkomst, vonden er per gemeente twee bijeenkomsten
plaats. De bijeenkomsten stonden in het teken van betaalbaar wonen, met onder andere presentaties over
energiebesparing, De Voorzieningenwijzer en handige budgettips. Daarnaast was er een markt met
informatiestands van onder andere Welzijnswerk, Huurdersvereniging Samen Sterk / De Koepel, de vakman
van Woonservice en het Woonservice Buurtfonds. In totaal kwamen er zo’n 250 huurders naar de bijeenkomst.

5.2

WONEN EN ZORG

In ons werkgebied wonen steeds meer ouderen. De gemiddelde leeftijd van onze huurders en van particuliere
woningbezitters loopt op. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, indien nodig met zorg en ondersteuning
en aanpassingen van hun woning. De woningvoorraad van Woonservice verandert mee met deze vergrijzing.
We investeren veel in seniorenhuisvesting. En met onze projecten zoals de Borgerhof in Borger en Jade in
Beilen investeren we ook in specifieke woon-zorg combinaties.
Het thema Wonen & Zorg is binnen Woonservice in de volle breedte opgepakt. Op basis van een door
Woonservice ontwikkelde visie op wonen en zorg stuurt een multidisciplinaire regiegroep op de uitvoering van
de in het visiedocument benoemde uitvoeringsprogramma.
Dit programma kent verschillende beleidslijnen:
•
•

Voldoende senior- en levensloopgeschikte woningen en specifieke woonvormen voor diverse doelgroepen
met zorg en begeleiding.
Wonenplus in wooncomplexen.
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•
•
•
•

Betere match tussen woning en bewoner (toewijzing).
Extra aandacht voor nieuwe doelgroepen zorg en begeleiding.
Leefbaarheid in de wijk.
Prestatieafspraken wonen en zorg.

In 2017 hebben we aan al deze beleidslijnen gewerkt. Vanuit het ThuisBest programma is er gewerkt aan het
vergroten van de bewustwording over wonen en zorg. De voorbeeldwoning in Beilen is goed gebruikt en
bezocht door een grote groep senioren, maar ook door belanghouders en collega corporaties. In Schoonoord is
een nieuwe voorbeeldwoning ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Coevorden, welzijn en
zorgpartners. Ook deze woning wordt goed gebruikt. PvdA tweede kamerlid Henk Nijboer heeft zich in deze
woning laten inspireren door onder andere de ThuisBest lift. Inmiddels heeft Woonservice 19 gezinswoningen
door middel van het plaatsen van een ThuisBest lift en aanvullende maatregelen, getransformeerd tot
levensloopbestendige woningen. Woonservice is door Aedes uitgenodigd om op de jaarlijkse corporatiedag een
presentatie te geven over de ThuisBest lift.
In het kader van Wonenplus zijn bijna alle wooncomplexen voor senioren geïnventariseerd op tal van punten
op het gebied van wonen, zorg, comfort, veiligheid en toegankelijkheid. Deze inventarisatie heeft als doel de
kwaliteit van de complexen heel gericht te kunnen verbeteren, zodat senioren er prettig en comfortabel
kunnen blijven wonen.
5.2.1
Levensloopbestendige woningen
In aanvulling op het ondernemingsplan is in 2015 het thema Wonen & Zorg als extra speerpunt toegevoegd aan
de kerndoelen van Woonservice. Woonservice werkt aan de hand van een uitvoeringsagenda langs
verschillende lijnen aan dit thema. Het vergroten van het aantal levensloopbestendige woningen ziet
Woonservice als een van haar belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Dit doen we in de vorm van
nieuwbouw, maar ook door bestaande woningen aan te passen. Eind 2017 had Woonservice ruim 2.600
levensloopbestendige woningen.
5.2.2
Zorgpartners & netwerken
Woonservice werkt verspreid over het werkgebied met verschillende zorgpartners aan het thema wonen en
zorg, daarbij kan het gaan om de realisatie van op zorg toegesneden vastgoed, maar bijvoorbeeld ook om het
organiseren van zorg- en dienstenaanbod voor onze huurders. Onze belangrijkste zorgpartners zijn Zorggroep
Drenthe, Tangenborgh, Treant, het Derkshoes en BCM.
Naast de reguliere contacten met zorgpartners draait Woonservice, veelal op gemeentelijk schaalniveau, mee
in verschillende netwerken rondom wonen, welzijn en zorg. Ook welzijnsorganisaties en gemeenten zijn actief
in deze netwerken. Vanuit deze netwerken ontstaat inhoudelijke afstemming en samenwerking.

5.3

BELANGHOUDERS

5.3.1

Huurdersvereniging en bewonerscommissies

In 2017 zijn door de fusie met BCM Wonen in ons werkgebied twee huurdersverenigingen actief, namelijk
huurdersvereniging Samen Sterk en Stichting De Koepel. Woonservice heeft een goede samenwerking met
beide verenigingen. In 2017 hebben we afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen de beide
vertegenwoordigers. De inzet en betrokkenheid van alle bestuursleden op zowel beleidsthema’s, de fusie en
de prestatieafspraken zijn zeer gewaardeerd door Woonservice. Tot onze grote schrik is in 2017 dhr. Wolter
Pol, penningmeester van Samen Sterk, plotseling overleden. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor alle
jaren dat hij zich heeft ingezet voor de belangen van huurders.
In 2017 zijn de volgende onderwerpen besproken met Samen Sterk:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiecoaches
Biedingen gemeenten
SVB Veenoord
Werving lid RvC
Beleid t.a.v. folder tuinonderhoud
SVB BCM woningen
Project Noaberhuus
Projectplan Molenweg Exloo
Herijking sociaal plan
Huurdersbijeenkomsten Borger-Odoorn en Stadskanaal
Rol Samen Sterk en inzet van klantpanels voor toetsen nieuwe website
Drenthe huurt
Woonlastenonderzoek met corporaties uit Drenthe
Uitkomsten Klantevredenheidsonderzoek
Samenwerkingsovereenkomst Samen Sterk/De Koepel/Woonservice
Ondernemingsplan
Al dan niet opnemen van buitensluiting in het servicefonds
Zonnepanelen Maarsheem
Actualisatie verkoopbeleid
Jaarverslagen 2016 (Woonservice , BCM ) begroting 2018 en trimesterrapportages.

De huurdersvereniging heeft een jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen van Woonservice. Ook
heeft huurdersvereniging Samen Sterk in 2017 voor een aantal leden bemiddeld in klachten met betrekking tot
het onderhoud en voorzieningen in en rond de gehuurde woning en leefomgeving.
Woonservice heeft drie bewonerscommissies: In de Ettenstaete te Beilen, Börkerheem te Westerbork en in
Kroonwerk te Assen. Woonservice hecht waarde aan een goede afstemming met de huurdersvereniging en de
bewonerscommissies.
5.3.2

Prestatieafspraken met gemeenten

In 2017 heeft Woonservice voor de derde keer prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten en
huurdersvereniging Samen Sterk. Na de invoering van de nieuwe wetgeving in 2015 zijn veel gemeenten aan de
slag gegaan met de actualisatie van het gemeentelijke woonbeleid en de woonvisie. In Emmen, MiddenDrenthe en Coevorden is in 2017 in goed overleg tussen alle partijen de woonvisie vastgesteld. Woonservice
heeft in de prestatieafspraken een aantal algemene afspraken gemaakt en ook specifieke afspraken per
gemeente.
Algemene afspraken
•

•

Vanuit de visie wonen & zorg stuurt Woonservice onder andere op het vergroten van het aantal
levensloopbestendige woningen. Naast nieuwbouw, is Woonservice gestart met een
transformatieprogramma, waarbij gezinswoningen levensloopbestendig worden gemaakt. Waar mogelijk
door het plaatsen van een personenlift in de woning. Woonservice wil in een periode van circa 10 jaar circa
400 woningen aanpassen. Dit doen we zo veel mogelijk in goede afstemming met oudere huurders. Zonder
dit als blauwdruk te zien, is per kern een indicatie aangegeven van het gewenste aantal te transformeren
woningen. In 2017 zijn er 25 liften in opdracht gegeven en 19 gerealiseerd.
In 2017 is een algemene verkoopstop gehanteerd op de verkoop van huurwoningen, met het doel
voldoende huurwoningen beschikbaar te houden, als gevolg van de extra opgave in het huisvesten van
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•

•

•

statushouders. Gedurende het jaar is deze verkoopstop besproken met de gemeenten in verband met de
afnemende vraag voor huisvesting van statushouders.
Woonservice heeft jaarlijks € 2 miljoen extra begroot voor energetische maatregelen. Een groot deel van
dit budget besteden we aan het plaatsen van zonnepanelen, maar er worden ook middelen ingezet voor
nieuwe innovatieve energieconcepten. Eind 2017 zijn er in totaal iets meer dan 1.000 woningen voorzien
van zonnepanelen.
Woonservice stuurt nog scherper op de betaalbaarheid van wonen. Ruim 90% van de woningvoorraad van
e
Woonservice ligt onder de 1 aftoppingsgrens (2017: € 592,55), waarmee primaire inkomensgroepen
ruime keuze behouden in betaalbare woningen. Woonservice heeft van circa 600 woningen de huurprijzen
met gemiddeld € 25 verlaagd.
De gemiddelde streefhuur bedraagt 63% van maximaal redelijk.

Aantal van VHO-type

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal

36

4

40

257

757

3

1017

Coevorden

88

672

15

775

Emmen

50

350

Assen
Borger-Odoorn

Groningen

44

Hoogeveen
Midden-Drenthe

26

54

489

1558

Oldambt

400
19

80
54

1

Stadskanaal
Eindtotaal

EI-Index

Label

2017

2101
1

10

477

20

507

920

3949

115

4984

Eindtotaal
begin

eind

≤0,60

A

1

4

0,61-0,80

A

38

53

0,81-1,20

A

700

880

1,21-1,40

B

702

972

1,41-1,80

C

2368

2307

1,81-2,10

D

745

761

2,11-2,40

E

155

134

2,41-2,70

F

30

30

≥2,71

G

34

40

4770

5179

Eindtotaal

63

Gemeente Borger-Odoorn
De belangrijkste onderwerpen binnen de prestatieafspraken voor Borger-Odoorn:
• Sloop/nieuwbouw Borgerhof. Na de sloop van de eerste fase is in 2017 gestart met de bouw van de eerste
fase van de nieuwe Borgerhof. Oplevering 2018 (60 eenheden).
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•

•
•

In het Mondengebied werkt Woonservice in samenspraak met de gemeente en omwonenden aan de
e
herstructurering van twee woongebieden, in 2 Exloërmond aan de Harm Tiesingstraat en in Valthermond
rondom de Roelof Tuinstraat. Voor beide locaties is draagvlak voor een nieuw voorgesteld inrichtingsplan.
e
In 2 Exloërmond zijn 12 woningen gesloopt en zullen geen woningen terugkomen. In Valthermond is een
groot deel van de geplande 32 woningen gesloopt. Hiervoor zullen (2019) 7 levensloopbestendige
woningen terug komen. Woonservice stuurt hiermee actief op een afname van de woningvoorraad.
Woonservice zet zich actief in voor de huisvesting van statushouders. In Exloo is de verbouwing van het
pand aan de Schoolstraat afgerond. Het pand biedt woonruimte aan drie statushoudergezinnen.
Woonservice heeft een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Lokaal Akkoord BorgerOdoorn. Dit is een raamovereenkomst voor prestatieafspraken gebaseerd op de nieuwe Woonvisie.
Vaststelling volgt begin 2018.

Gemeente Coevorden
De belangrijkste onderwerpen binnen de prestatieafspraken voor Coevorden:
• In de eerste helft van 2017 is hard gewerkt aan de realisatie van een voorbeeldwoning rondom het thema
langer thuis wonen. Medio juni is deze InspiratieThuis woning in Schoonoord in gebruik genomen. Zowel
huurders als eigenaar bewoners kunnen er inspiratie op doen en informatie krijgen over langer zelfstandig
thuis wonen. De woning is een samenwerking met de gemeente, welzijn, het dorp, zorgaanbieders en
Woonservice.
• Woonservice werkt zowel in Sleen als in Schoonoord aan verschillende nieuwbouwprojecten. In de
Hazekampstraat en Ellertstraat zijn in de eerste helft van 2017 woningen uit de verversingsprojecten
opgeleverd.
• Woonservice heeft een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de gemeentelijke Woonvisie,
samen met collega corporatie Domesta en de beide huurdersorganisaties (HVDOCO / Samen Sterk). De
Woonvisie is december 2017 vastgesteld.
Gemeente Midden-Drenthe
De belangrijkste onderwerpen binnen de prestatieafspraken voor Midden-Drenthe:
• In 2017 is een groot deel van het plangebied Jade A opgeleverd. Na jaren voorbereiding staat er een
nieuwe Westeres / Eshuus.
• In 2017 zijn de streefhuren geactualiseerd. Per saldo zijn meer woningen bereikbaar geworden voor lagere
inkomensgroepen (Woonservice breed: 93% van de huurwoningen onder de eerste aftoppingsgrens.)
Woonservice verlaagt van in totaal circa 600 woningen (Woonservice breed) de huurprijzen met gemiddeld
€ 25. De gemiddelde streefhuur bedraagt 63% van maximaal redelijk.
• In 2017 is samen met de WELWOZO partners de Thuisblijver uitgebracht en wordt actief samengewerkt
aan de bewustwording van senioren over de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen. Medio
2017 heeft Woonservice in Beilen-West bij ruim 15 woningen het plaatsen van een personenlift
aanbesteed. In totaal zijn er 19 gezinswoningen via het plaatsen van liften levensloopbestendig gemaakt.
Een mooi eerste resultaat van de ThuisBest / langer Thuus campagne.
• Woonservice levert een actieve bijdrage aan het uitvoeren van gemeentelijk woningmarktonderzoek en de
ontwikkeling van het Woonplan. Met betrekking tot het thema jongerenhuisvesting heeft Woonservice
een onderzoek laten uitvoeren met het accent op de vraag in Westerbork en Beilen.
Gemeente Hoogeveen
In de gemeente Hoogeveen verhuurt Woonservice 80 woningen in Tiendeveen en Nieuweroord. De rol van
Woonservice in de gemeente is buiten deze kernen beperkt. Woonservice, Samen Sterk en de gemeente
Hoogeveen hebben afgesproken pragmatisch met de prestatieafspraken om te gaan. In de gemeente
Hoogeveen zijn daarom vooral algemeen geldende afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het huurprijsbeleid,
verduurzaming en leefbaarheid. In 2017 hebben we de marktvraag onderzocht naar uitbreiding van het aantal
huurwoningen in Tiendeveen, op basis van een bouwmogelijkheid van drie woningen in de nieuwbouw.
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Hiervoor bleek onvoldoende animo.
Gemeente Emmen
In de gemeente Emmen draait Woonservice samen met Lefier en Domesta actief mee in het Lokaal Akkoord.
Woonservice heeft voor 2017 met de gemeente vooral afspraken van algemene aard gemaakt. Na oplevering
van de nieuwbouw (Eikenlaan) in 2016 is 2017 een jaar geweest waarin we over de toekomstige
ontwikkelingen van Veenoord hebben nagedacht. Dit betekent dat Woonservice de komende jaren behoorlijk
zal investeren in Veenoord. Een van de voorgenomen plannen is de ontwikkeling van seniorenwoningen op de
Werkhorstlocatie.
Gemeente Assen
Woonservice vervult met 40 nieuwbouwwoningen een geringe rol op de huurmarkt in Assen. We hebben met
de gemeente vooral pragmatische afspraken gemaakt. In 2017 zijn als gevolg van het actualiseren van het
huurbeleid de streefhuren van woningen geactualiseerd, met de implementatie van de huuraanpassing van
zittende huurders zijn met ingang van 1 juli 2017 van een aantal huurders de huren verlaagd.
Woonservice heeft bij de gemeente aangegeven in de toekomst een grotere rol in Assen te willen vervullen. In
2017 heeft dit nog niet tot concrete resultaten geleid.
Gemeente Stadskanaal
Woonservice is vanaf 1 januari 2017 actief in de gemeente Stadskanaal. 2017 is, zoals in voorbereiding op de
fusie ook is aangegeven, door Woonservice gebruikt om zowel het huurbeleid als het strategisch voorraad
beleid goed tegen het licht te houden. Beide onderwerpen zijn opgepakt, geactualiseerd en vastgesteld en met
de huurdersvertegenwoordiging en gemeente besproken. Concreet heeft dit er toe geleid dat in Stadskanaal
en omgeving van circa 300 woningen de huren verlaagd worden, vanuit onze visie op betaalbaar wonen. Deze
huurverlaging gaat in per 1 januari 2018.
Gemeente Oldambt
In de gemeente Oldambt verhuurt Woonservice 1 woning met verkoopbestemming. Met de gemeente zijn
geen prestatieafspraken gemaakt.
Gemeente Groningen
In de gemeente Groningen levert Woonservice geen actieve bijdrage aan de prestatieafspraken. We zijn
eigenaar van een zestigtal gezinswoningen die door Wierden en Borgen (voormalig Steelande) worden
verhuurd.
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H6

PERSPECTIEF MEDEWERKERS

Woonservice hecht waarde aan de ontwikkeling van haar medewerkers en aan goede werkomstandigheden.

6.1

PERSONELE OPBOUW

Op 31 december 2017 hadden we 65 medewerkers in dienst. Bij onze organisatie zijn 57,9 fte in dienst.

Nieuwe en vertrekkende medewerkers
In 2017 hebben we vier vacatures ingevuld in de functies van teamleider klant en markt, manager klant en
markt, medewerker klantcontact en werkvoorbereider. In totaal zijn er 6 medewerkers ingestroomd,
waaronder drie medewerkers vanuit de fusie met BCM Wonen. Er is tijdelijk extra formatie ingezet vanwege de
hoge werkbelasting door de fusie en de implementatie van een nieuw primair ICT-systeem. Zes medewerkers
hebben, om diverse redenen, Woonservice verlaten.
Stageplaatsen
Woonservice geeft invulling aan haar maatschappelijke rol in opleidingstrajecten door middel van het bieden
van stageplaatsen. In 2017 hebben diverse stagiairs meegelopen in het werkveld van communicatie, P&O en de
huismeester. Ook hebben 16 medewerkers van Woonservice meegedaan aan de ‘Week van de uitwisseling’ en
zo een dag meegelopen bij een andere organisatie in dezelfde of een andere functie. Ook bij Woonservice
hebben 16 mensen vanuit verschillende bedrijven een dag meegelopen op diverse afdelingen.

6.2

ONTWIKKELINGEN ORGANISATIE

6.2.1

Fusie met Stichting BCM Wonen

Per 2017 is de fusie met BCM Wonen gerealiseerd. Onderdeel hiervan is de indiensttreding van drie
medewerkers van BCM Wonen bij Woonservice.
6.2.2

Thema’s

In 2017 hebben we de doorontwikkeling van processen en mensen gecontinueerd. Het thema voor 2017 was:
‘Laat je horen en kom in actie!’ Voortbouwend op de ontwikkeling die in 2016 is ingezet, hebben we in 2017 de
proactieve rol om zelf de regie te pakken centraal gezet. Onderdeel hiervan was het oppakken van de thema’s
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uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2016. Het algehele beeld was heel positief. Per afdeling
waren er een aantal specifieke aandachtspunten. In 2017 is de focus vooral op het doorzetten van de positieve
ontwikkeling gelegd. De aandachtspunten zijn uitgebreid besproken en samen opgepakt om samen de
volgende stap te maken in de doorontwikkeling.
Het pakken van de eigen regie werd gestimuleerd door de inzet van flexibel en digitaal werken. Dit kreeg een
impuls door de verhuizing naar het nieuwe kantoorpand. Hierdoor is de slag gemaakt naar zoveel mogelijk
papierloos en flexibel werken.
Per 2017 zijn we gestart met een nieuwe manier van werken waarbij de beoordelingscyclus is losgelaten en
meer regie bij de medewerkers ligt. Dit is vormgegeven door een brede werkgroep in de organisatie en wordt
gezien als een groeimodel waarbij we regelmatig evalueren en medewerkers volop faciliteren om hun eigen rol
hierin te pakken.
Ook zijn medewerkers in 2017 uitgedaagd en gefaciliteerd om verbeterkansen te zien en te pakken. Dit kwam
volop tot uiting in het project rondom de implementatie van het nieuwe primair ICT-systeem. Hierin hebben
veel medewerkers een nieuwe rol opgepakt en in een brede werkgroep gekeken naar verbeterkansen in het
systeem en in de processen.
Naar aanleiding van de implementatie van het nieuwe primair systeem is een onderzoek gedaan naar de
impact van de invoering hiervan, waarbij ook de gevolgen van de fusie met BCM zijn meegenomen. Hierbij is
gekeken naar waar werkzaamheden zijn verschoven, meer of minder zijn geworden en of ze nog logisch zijn
belegd. Hieruit zijn diverse knelpunten en kansen in kaart gebracht. Naar aanleiding daarvan zijn de eerste
stappen zijn gezet om het werk effectiever te organiseren.

6.3

OPLEIDEN

Het streven om een lerende organisatie te zijn betekent dat alle medewerkers zich continu blijven ontwikkelen.
Dit wordt volop gestimuleerd en gefaciliteerd. In 2017 is de implementatie van een nieuw primair ICT-systeem
aanleiding geweest voor diverse trainingen in de gehele organisatie. Daarnaast is er volop aandacht voor het
ontwikkelen van ICT-vaardigheden, zodat medewerkers mee kunnen in de snelle ontwikkelingen die hierin
plaatsvinden.
De medewerkers hebben in 2016 een ‘reischeck’ gedaan. Dit was een nulmeting op het gebied van ICTvaardigheden, van Office-pakketten tot aan thema’s als social media en veiligheid van gegevens. Op basis van
de scores is een ‘persoonlijk reisadvies’ gegeven over de verschillende trainingen die men kan doen om de ICTvaardigheden gericht te vergroten. In 2017 zijn volop ICT opleidingen gevolgd. Veel trainingen zijn ook gegeven
door interne kerngebruikers van de diverse pakketten. Begin 2018 gaan we in kaart brengen hoe de ICTvaardigheden zijn ontwikkeld om onze vervolgreis te bepalen.
Behalve individuele trainingen op het gebied van vaardigheden, zijn er ook diverse teamtrainingen gevolgd. En
deden de meeste medewerkers mee aan workshops in het kader van ‘Laat je horen, en kom in actie’, met als
doel om hun eigen rol te pakken in hun ontwikkeling en die van hun werkzaamheden. Hiertoe behoorden ook
feedbacktrainingen. Daarnaast zijn 8 medewerkers gestart met een interne leergang persoonlijk leiderschap en
heeft een groot aantal medewerkers individuele opleidingen en coaching trajecten gevolgd in het kader van
vakgerichte of persoonlijke ontwikkeling.
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6.4
6.4.1

ARBOZAKEN
Bedrijfshulpverlening

In 2017 heeft een ontruimingsoefening plaatsgevonden op kantoor. Deze is goed verlopen. Voor nieuwe
kantoormedewerkers zijn instructiebijeenkomsten gehouden om het BHV-plan onder de aandacht te brengen.
Medewerkers van de onderhoudsdienst kregen regelmatig toolbox meetingen over veiligheid in het werk.
6.4.2

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was in 2017 2,5%. Hoewel dit 0,2% hoger is dan in 2016, heeft Woonservice een relatief laag
verzuimpercentage. Het ziekteverzuim in 2017 wordt met name veroorzaakt door langdurige ziekte.

6.5

OVERLEG TUSSEN BESTUUR EN ONDERNEMINGSRAAD

We vinden het belangrijk dat een OR de belangen van het personeel kan behartigen. We hechten daarom aan
regelmatig overleg tussen het bestuur en de OR. Het bestuur heeft in 2017 in totaal vier keer overleg gevoerd
met de OR. De besproken onderwerpen staan vermeld in bijlage 1 - verslag van de OR.
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H7

PERSPECTIEF BEDRIJFSVOERING

Woonservice werkt aan actuele plannen en processen. Goed geformuleerde doelen, duidelijke werkwijzen en
processen zijn hierbij leidend.

7.1

WET- EN REGELGEVING

7.1.1

Implementatie Woningwet

De projectgroep Woningwet voert de implementatie van de wet binnen Woonservice uit en ligt hiermee op
schema. Op diverse terreinen zijn maatregelen getroffen zodat voldaan wordt aan de Woningwet. Ook op het
vlak van de Governance voldoet Woonservice aan de Woningwet. Nadat de stakeholders unaniem het concept
scheidingsvoorstel DAEB-activiteiten en niet-DAEB-activiteiten hebben goedgekeurd, is het scheidingsvoorstel
ingediend bij de AW. In 2017 is dit door de AW goedgekeurd.
7.1.2

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. De AVG zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding van
privacy-rechten en legt meer verantwoordelijkheden neer bij organisaties. Dit heeft impact op de ICT-omgeving
en de processen van Woonservice. Er is een projectgroep geformeerd en met ondersteuning van een externe
deskundige wordt in kaart gebracht welke maatregelen Woonservice nog moet nemen om tijdig te voldoen aan
de AVG. Daarbij wordt, naast de formele aspecten, ook veel aandacht geschonken aan het vergroten van de
awareness van medewerkers.

7.2

INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING

Zoals in hoofdstuk 6 al beschreven is sterk ingezet op de ontwikkeling van ICT-vaardigheden van medewerkers.
Hiermee en met ondergenoemde projecten, gaven we in 2017 invulling aan ons informatiserings- en
automatiseringsbeleidsplan.
7.2.1

Digitale route Woonservice I&A visie en beleid 2015-2019

In 2015 zijn we gestart met ons I&A plan dat loopt tot 2019. We zijn goed op weg met onze digitale routekaart
en lopen, door de vervroegde oplevering van de nieuwe website met geïntegreerd reparatie- en klantportaal,
voor op de planning. Met de implementatie van het regionale woonruimtetoewijzing in 2019 ronden we na
verwachting onze digitale route volgens planning af.
7.2.2

Primair systeem

Per 1 januari 2017 zijn we live gegaan met het primaire systeem ViewPoint en zijn we de tweede fase gestart.
De tweede fase voor 2017 bestond uit het automatiseren van het mutatieproces inclusief de inspectie app
voor de Adviseurs Wonen en het reparatie- en klantportaal waar onze klant zelf zijn klantprocessen kan
starten. Deze onderdelen zijn opgeleverd per 1/10/2017. In de loop van 2018 zullen alleen nog de afrekening
servicekosten en het aannemersportaal opgeleverd worden waarna we het project kunnen afsluiten.
7.2.3

Functioneel beheer

Kennis van onze automatisering moet geborgd worden in de organisatie. Dit maakt Woonservice minder
kwetsbaar omdat de kennis verdeeld is over verschillende medewerkers. Na de implementatie van ViewPoint
is een functioneel beheer groep ingesteld met medewerkers die vanuit hun functie per deelgebied
verantwoordelijk zijn voor deelprocessen in ViewPoint. Ook na de implementatie van ViewPoint is het
belangrijk dat ViewPoint optimaal wordt gebruikt en dat wijzigingen gecontroleerd worden doorgevoerd.
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7.2.4

Plaats en tijd onafhankelijk werken

In september 2017 verhuisden we naar onze nieuwe locatie in Westerbrok. Dit moment hebben we
aangegrepen om optimaal in te zetten op plaats en tijd onafhankelijk werken. Door goede voorzieningen voor
flexibele werkplekken en prima draadloze voorzieningen te treffen, is voor onze medewerkers een prettige
werkplek gerealiseerd. Door het aantal vaste werkplekken te verminderen, heeft elke werkplek een hogere
bezettingsgraad kregen.

7.3

OPTIMALISEREN PROCESSEN

7.3.1

Actualiseren procesbeschrijvingen

Tegelijkertijd met de implementatie van ons nieuwe primair systeem zijn de procesbeschrijvingen
geactualiseerd en geoptimaliseerd. Naast het verbeteren van de efficiëntie, is onze doelstelling het verbeteren
en optimaliseren van de informatievoorziening, zowel voor de medewerkers als ook voor de klant.
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H8

PERSPECTIEF FINANCIËN

Vanuit het perspectief financiën bewaakt Woonservice de financiële continuïteit. Woonservice heeft een
gedegen financiële positie en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Nu de fusie per 1 januari 2017 met
BCM Wonen door de organisatie is geabsorbeerd kunnen we onze focus richten op het actualiseren van het
strategisch voorraadbeleid voor de gehele organisatie. De aanstaande energietransitie zal een forse inspanning
van ons verlangen en we willen deze opgave samen met het actualiseren van ons strategisch voorraadbeleid
doorrekenen in onze financiële meerjarenplaning. Onze doelstelling: we willen nu en in de toekomst voldoen
aan de financiële eisen zoals deze door de externe toezichthouders worden gesteld.

8.1

FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

Het beleid van Woonservice is erop gericht om onze investeringskracht op een zodanig peil te houden dat onze
investeringsopgave kan worden uitgevoerd. Om de financiële continuïteit te kunnen bewaken werkt
Woonservice naast de jaarbegroting met een financieel meerjarenplan, een geactualiseerd investeringsstatuut,
treasurystatuut en een treasury jaarplan. In 2017 is het reglement financieel beleid en beheer geactualiseerd
en door de AW goedgekeurd. Het beleid is gericht op het financierbaar houden van Woonservice tegen zo laag
mogelijke kosten en met een zo gering mogelijk en beheersbaar risico.
Bij het sturen wordt bewaakt dat Woonservice ook op termijn blijft voldoen aan het kader, zoals opgenomen
bij het onderdeel Financial Risks in het nieuwe risicobeoordelingsmodel van het WSW. Door de goede
beheersingsinstrumenten en bedachtzame besluitvorming heeft Woonservice ultimo 2017 nog steeds een zeer
gezonde financiële positie.

8.2

FINANCIËLE RESULTATEN

Het resultaat na belastingen over het boekjaar 2017 bedraagt € 8.448.000 negatief (2016: € 10.026.000
positief). Van dit resultaat is € 3.011.000 ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht en € 5.437.000 ten
laste van de Overige Reserves gebracht. In de begroting 2017 is uitgegaan van een negatief resultaat na
belastingen van € 8.660.000. Het resultaat is hiermee € 212.000 hoger dan begroot. De analyse van de
verschillen ten opzichte van de begroting staan hieronder gespecificeerd en worden vervolgens toegelicht:
Gunstige factoren
Lagere kosten onderhoud

€

983.000 1)

Lagere lasten sectorspecifieke heffingen

€

314.000

Per saldo lagere rentelasten

€

309.000

Lagere overige bedrijfslasten

€

263.000

Hogere overige bedrijfsopbrengsten en diversen

€

110.000

Hoger resultaat voor belastingen dan begroot

€

2.979.000

Ongunstige factoren
Overige waardeverandering materiële vaste activa

€

667.000 2)

Lagere huuropbrengsten

€

297.000 3)

Lagere vergoedingen

€

131.000
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Per saldo hogere last vennootschapsbelasting

€

672.000

Hoger resultaat na belastingen dan begroot

€

212.000

1) De lagere onderhoudskosten zijn voornamelijk het gevolg van lagere kosten van het keuze-onderhoud. Er
zijn minder liften geplaatst dan begroot.
2) De waardeverandering vaste activa bestaand bezit is het gevolg van de stelselwijziging zoals van kracht per
1 januari 2016. Deze activa wordt niet meer gewaardeerd tegen historische kostprijs, maar tegen
marktwaarde in verhuurde staat. Het verschil in waardering tussen 31 december 2016 en 31 december
2017 vindt via het resultaat plaats en bedraagt over het boekjaar 2017 € 5,4 miljoen negatief. Deze post
was in de begroting 2017 als p.m. opgenomen, omdat de uitgangspunten voor de nieuwe
waarderingsmethodiek nog niet bekend waren ten tijde van het opstellen van de begroting 2017. De
stelselwijziging heeft ook invloed op de post waardeverandering vaste activa nieuwbouw. Daarnaast
starten een aantal projecten om procedurele redenen later dan gepland en zijn een tweetal projecten
vervallen. Per saldo was de last van de waardeverandering vaste activa nieuwbouw begroot op € 16,3
miljoen.
3) De lagere huuropbrengst wordt veroorzaakt door de lagere huurverhoging dan begroot en de
doorgevoerde huurverlaging in 2017. Daarnaast is een terugwerkende correctie verwerkt i.v.m. de sloop
van een complex in Borger.
8.2.1

Financiële continuïteit

Woonservice heeft het financieel meerjarenbeleid uitgewerkt in een financieel meerjarenplan. Dit wordt
halfjaarlijks geactualiseerd. Er worden diverse scenario’s opgezet waarbij de effecten zijn doorgerekend en
waarbij ook de effecten van mogelijke beleidswijzigingen inzichtelijk zijn gemaakt. Het onderstaande scenario
gaat uit van de uitgangspunten voor de saneringsbijdrage en verhuurderheffing zoals deze voor de dPi2017 zijn
voorgeschreven. Verder is de fusie per 1 januari 2017 met BCM Wonen verwerkt. De uitkomsten laten een
lichte daling van onze solvabiliteit zien. Op basis van deze meerjarenplanning blijkt dat de omvang van het
eigen vermogen voldoende is om de doelstellingen die uit onze strategische keuzes zijn ontstaan te realiseren.
De prognose zoals opgenomen in de begroting 2018 is de meest recent vastgestelde meerjarenplanning. Deze
geeft het volgende verloop van de solvabiliteit en operationele kasstroom (inclusief 2% aflossingsfictie):
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Naast de solvabiliteit en de operationele kasstroom zijn in het nieuwe beoordelingskader van het WSW de
belangrijkste kengetallen de Interest Coverage Ratio (ICR) en de Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Het WSW
hanteert voor de ICR een ondergrens van 1,4 en voor de DSCR 1,0. In de meerjarenplanning van Woonservice is
het verloop van deze kengetallen:
Meerjarenraming ratio’s
ICR (Interest Coverage Ratio, norm 1,4)
DSCR (Debt Service Coverage Ratio, norm 1,0)

2018
3,07
2,47

2019
3,09
2,48

2020
3,07
2,48

2021
3,36
2,65

2022
3,54
2,77

Woonservice wil haar weerstandsvermogen op een zodanig peil houden, dat de Autoriteit Wonen bij de
jaarlijkse financiële beoordeling geen aanleiding heeft tot het doen van interventies. De huidige financiële
prognoses geven aan dat deze doelstelling, bij ongewijzigde uitgangspunten, realistisch is.

8.3

TREASURY

8.3.1
Leningen
De omvang van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2017 € 94 miljoen. De gemiddelde rentevoet bedraagt
4,15% en de gemiddelde looptijd 16,6 jaar. Er zijn geen leningen aangetrokken in 2017.
8.3.2
Netto kasstroom
De netto kasstroom uit operationele activiteiten (directe methode) ad € 9,6 miljoen en de inzet van aanwezige
liquide middelen was ruim voldoende om de contractueel verschuldigde aflossingsverplichtingen ad € 1,5
miljoen te voldoen. In het verslagjaar is per saldo € 10 miljoen uitgegeven aan investeringsactiviteiten. Deze
investeringen zijn betaald uit de operationele kasstroom, de verkoopopbrengsten en de aanwezige liquide
middelen aan het begin van het boekjaar.
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In onderstaande tabel worden de werkelijke kasstromen uit investeringen en financieringen afgezet tegen de
begrote bedragen (bedragen x 1.000):
Omschrijving

Begroting

Werkelijk

Verschil

Toelichting

2017

2017

Investeringen woningen

€

15.695

€

7.854

€

-7.841

Voor nadere toelichting zie *1)

(Strategische) aankopen

€

913

€

840

€

-73

Investeringen bestaand bezit

€

2.750

€

2.732

€

-18

Investeringen in overig bezit

€

549

€

19

€

-530

De investeringen in de
Woonservicezone te Beilen worden
later uitgevoerd.

Investeringen in eigen bedrijf

€

664

€

358

€

-306

In 2017 is besloten het kantoor niet
te verbouwen, maar te verhuizen
naar een huurpand.

Totaal investeringen

€

20.571

€

11.803

€

-8.768

Aan te trekken leningen

€

-

€

-

€

-

Aflossing leningen

€

1.505

€

1.542

€
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Betreft terugkoop 5 koop-garant
woningen

Bij een Rabobank lening is boetevrij
afgelost.

*1) Het verschil ad. € -7.841.000 ontstaat voornamelijk doordat de start van de projecten in Beilen (plan Jade
fase D), Sleen (herstructurering Broekveldstraat e.o.) en locatie De Wegwijzer te Westerbork door
planologische procedures vertraagd zijn. Daarnaast zijn de projecten Boerderij Zinger te Westerbork en De Drie
Veenen te Tiendeveen om verschillende redenen komen te vervallen.

8.4

BEOORDELING EN BENCHMARKING

Een belangrijke manier om de resultaten van de eigen organisatie te beoordelen is het zogenaamde
benchmarken. Daarbij worden de eigen resultaten en prestaties afgezet tegen vergelijkbare organisaties. In de
onderstaande paragrafen doen we verslag van een aantal belangrijke benchmark- en beoordelingsresultaten.
8.4.1

Autoriteit woningcorporaties

De AW heeft in december 2017 in haar toezichtbrief aangegeven dat de financiële beoordeling geen aanleiding
geeft tot het doen van interventies.
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8.4.2

Benchmark

In de Aedes benchmark 2017 heeft Woonservice een B score behaald voor positie huurdersoordeel en een C
score op positie bedrijfslasten. De geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten per vhe zijn bij
Woonservice € 907. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde van € 790. De reden van deze forse
overschrijding zijn gemaakte eenmalige kosten als gevolg van de implementatie van de Woningwet, de
conversie van het primaire pakket en de inbedding van de fusie met BCM Wonen.
8.4.3

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft verklaard dat Woonservice voldoet aan de
eisen van kredietwaardigheid en heeft de borgbaarheidsverklaring verstrekt. Op grond van deze
borgbaarheidsverklaring kan Woonservice gebruik maken van de faciliteiten van het WSW, als aan de
voorwaarden voor borging wordt voldaan. In 2017 zijn geen leningen aangetrokken. De leningenportefeuille
bedraagt per 31 december 2017 € 94 miljoen.
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H 9 KENGETALLEN
2017

2016

2015

2014

2013

5.347
63
5.410
125
35
30
5.600

5.400
63
5.463
125
105
27
5.720

4.960
63
5.023
120
70
25
5.238

4.779
63
4.842
124
70
25
5.061

4.804
63
4.867
124
70
24
5.085

89.827
119.455
37.348
84.203

87.959
115.047
39.901
82.813

86.737
113.356
35.230
78.854

86.378
116.996
32.384
21.966

85.300
121.812
30.986
21.574

47
4
5
169
-

27
578
5
125
-

8
233
17
47
4

11
4
24
16
-

920
3.949
115
426
5.410

1.067
3.686
289
421
5.463

1.145
3.671
207
5.023

1.060
3.579
203
4.842

1.117
3.568
182
4.867

Kwaliteit *1)
Aantal reparatieverzoeken
Aantal mutaties
Kosten niet planmatig onderhoud per woning
Kosten planmatig onderhoud per woning
Totaal kosten onderhoud per woning

5.529
384
761
1.075
1.836

4.385
365
658
1.108
1.766

4.555
314
547
1.140
1.687

4.523
347
530
1.121
1.651

4.724
340
542
1.358
1.900

Prijs- kwaliteitverhouding *1)
Gemiddeld aantal punten WWS
Gemiddelde netto huurprijs ultimo boekjaar
Gemiddelde netto huurprijs t.o.v. max. redelijk

164
485
59,5%

163
474
58,0%

162
463
57,0%

158
452
55,7%

158
430
53,2%

7,2
4,8
0,4
0,7

6,8
3,5
0,3
0,7

6,3
4,2
0,4
0,5

7,3
4,6
0,4
0,5

7,1
5,5
0,5
0,7

Gegevens woningbezit
Zelfstandige woningen/woongebouwen in exploitatie:
- woningen/woongebouwen (excl. matching)
- woningen/woongebouwen matching
Totaal woningen/woongebouwen in exploitatie
Garages en parkeerplaatsen in exploitatie
Onzelfstandige woongelegenheden in exploitatie
Overige verhuureenheden in exploitatie
Totaal
Waardering van het woningbezit *2) (t/m 2012 *1)
Gemiddeld verzekerde waarde per woning
Gemiddelde WOZ-waarde per woning
Gemiddelde bedrijfswaarde per woning
Boekwaarde per woning in exploitatie
(vanaf 2015 o.b.v. marktwaarde in verhuurde staat)

Aantal mutaties in het woningbezit *1)
Opgeleverd
Aangekocht / fusie (excl. matching)
Verkocht (excl. matching)
Verkocht (matching)
Afgebroken c.q. sloopbestemming
Wijziging bestemming
Aantal woningen naar huurprijsklasse *2)
Goedkoop (huur t/m € 414,02)
Betaalbaar (huur t/m € 635,05)
Duur (huur vanaf € 635,06)
Intramurale zorg

Het verhuren van woningen *1)
Mutatiegraad
Huurachterstand in % maandhuur
Huurachterstand in % jaarhuur
Huurderving in % jaarhuur

111
9
18
37
1-
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Financiële continuïteit *2)
Solvabiliteit (EV/TV) *3)
Liquiditeit (current ratio)
Loan to value (VV/Bedrijfswaarde)
Schuldverdienratio (VV/Netto cashflow)
Interest dekkingsratio (Netto cashflow/rentelast)

2017

2016

2015

2014

2013

77,7
4,6
48,8
10,8
2,4

78,0
4,7
46,0
9,5
2,7

82,2
5,5
40,2
6,9
4,0

46,4
3,9
42,3
11,4
2,9

45,3
2,0
45,0
11,5
2,4

2,6

2,5

4,2

1,7

-

3,2
2,5
1,0

3,3
3,0
1,0

3,9
6,0
0,7

3,4
4,9
3,8

4,2

0,9

1,1

0,7

5,5

-

66.554
1.611

65.173
1.693

64.027
3.515

11.697
1.762

11.652
1.666

72.427
17.275
728

72.545
17.169
725

73.910
12.738
501

13.418
12.089
490

13.038
12.766
490

647

763

459

691

-

1.552-

1.801

3.841

490

879

1,00
5,89
19,16
5,67
11,28
14,67
57,67

1,30
4,00
20,16
8,89
12,57
14,78
61,70

1,00
3,67
17,22
7,39
9,69
14,78
53,75

1,00
2,56
15,34
7,39
8,07
15,39
1,00
50,75

1,00
2,11
2,50
17,79
5,44
8,57
16,89
1,00
55,30

65

71

60

57

63

(excl. correctie extendible lening)

Interest dekkingsratio (Netto cashflow/rentelast)
(incl. correctie extendible lening)

ICR, WSW-methode
DSCR, WSW-methode
Rentelast in % eigen vermogen *3)
(excl. correctie extendible lening)

Rentelast in % eigen vermogen *3)
(incl. correctie extendible lening)

Interne financiering per woning *3)
Cash-flow per woning
Balans en winst- en verliesrekening
(per woning) *2)
Eigen vermogen *3)
Gemiddelde schuld per woning
Rentelasten, per saldo
(excl. correctie extendible lening)

Rentelasten, per saldo
(incl. correctie extendible lening)

Jaarresultaat
Personeelsbezetting
Fulltime-equivalenten per 31 december:
- directie/bestuur
- stafafdelingen
- strategie en beleid
- klant en markt
- financiën en ICT (2014 t/m 2016 middelen)
- vastgoed
- technische dienst uitvoerend
- projectontwikkeling
Totaal
Totaal aantal medewerkers per 31 december

*1) heeft betrekking op de woningen/woongebouwen, exclusief de matching woningen.
*2) heeft betrekking op de woningen/woongebouwen, inclusief de matching woningen.
*3) vanaf 2016 o.b.v. marktwaarde in verhuurde staat
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H 10 JAARREKENING

JAARREKENING
2017
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (bedragen x € 1.000)
(na resultaatverwerking)

ACTIVA
31-12-2017

31-12-2016

VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen
1. Daeb vastgoed in exploitatie
2. Niet daeb vastgoed in exploitatie
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
4. Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie
5. Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie

460.337
3.830
7.376
3.917

463.861
3.522
7.899
7.069

1.584

2.025

Financiële vaste activa
6. Latente belastingvordering
Totaal vaste activa

477.044

484.376

3.918

2.673

480.962

487.049

179

494

VLOTTENDE ACTIVA
7. Voorraden
Vorderingen
8. Huurdebiteuren
9. Gemeenten
10. Belastingen
11. Overige vorderingen en overlopende activa

132
266
110

99
267
1.414
308
508

2.088

12. Liquide middelen

25.937

27.984

Totaal vlottende activa

26.624

30.566

507.586

517.615

TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA
31-12-2017
EIGEN VERMOGEN
13. Herwaarderingsreserve
14. Overige reserves

31-12-2016

220.734
173.629

227.737
176.192
394.363

VOORZIENINGEN
15. Onrendabele investering nieuwbouw
16. Voorziening latente belastingverplichtingen

1.476
2.573

403.929

830
980
4.049

LANGLOPENDE SCHULDEN
17. Leningen kredietinstellingen
18. Terugkoopverplichting onroerende zaken
Verkocht onder Voorwaarden
19. Overige schulden

1.810

94.060

95.597

7.413
2.041

7.974
2.364
103.514

KORTLOPENDE SCHULDEN
20. Schulden aan leveranciers
21. Belastingen en premies sociale verzekering
22. Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

2.418
674
2.568

105.935

2.239
427
3.275
5.660

5.941

507.586

517.615
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017 (categoriaal)
(bedragen x € 1.000)

2017

2016

Bedrijfsopbrengsten
23. Huren
24. Vergoedingen
25. Opbrengst verkopen
26. Overige bedrijfsopbrengsten

32.701
1.176
304
236

32.635
1.227
589
233

Saldo bedrijfsopbrengsten

34.417

34.684

Bedrijfslasten
27. Afschrijvingen op vaste activa
28. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
29. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
30. Lonen en salarissen
31. Sociale lasten
32. Lasten onderhoud
33. Sectorspecifieke heffingen
34. Overige bedrijfslasten

288

304

11.512

796

5.419
2.967
868
7.898
3.543
5.557

1.6982.949
906
7.614
2.760
5.529

Saldo bedrijfslasten

38.052

Bedrijfsresultaat
35. Rentebaten
36. Waardeveranderingen financiële vaste activa
en effecten

37. Rentelasten

19.160

3.635-

15.524

11

63

-

164

11

227

3.656

4.506

Saldo financiële baten en lasten

3.645-

4.279-

Resultaat voor belastingen

7.280-

11.245

38. Belastingen

1.168

1.219

Resultaat na belastingen

8.448-

10.026
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017 (functioneel)
(bedragen x € 1.000)

2017

2016

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Afschrijvingen vastgoed in exploitatie

32.701
1.176
1.2113.2449.5046.356288-

32.635
1.227
1.2193.3219.4215.285304-

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

13.274

14.312

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten

-

136
1188-

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

-

10

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

1.406
1.102-

3.613
43.034-

304

575

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

11.5125.419-

7961.698

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

16.931-

902

Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

71
42-

85
59-

Netto resultaat overige activiteiten

29

26

311-

301-

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

11
3.656-

164
63
4.506-

Saldo financiële baten en lasten

3.645-

4.279-

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

7.280-

11.245

Belastingen

1.168

1.219

RESULTAAT NA BELASTINGEN

8.448-

10.026

Leefbaarheid
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KASSTROOMOVERZICHT
(volgens directe methode, bedragen x € 1.000)

2017
Exploitatie activiteiten
Huren:
Zelfstandige huurwoningen DAEB
Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB
Onzelfstandig wooneenheden DAEB
Onzelfstandig wooneenheden niet-DAEB
Intramuraal DAEB
Intramuraal niet-DAEB
Maatschappelijk onroerend goed
Bedrijfsmatig onroerend goed
Parkeervoorzieningen DAEB
Parkeervoorzieningen niet-DAEB
Totaal huren
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten

28.484
100
373
2.743
295
267
49
32.311

27.982
99
612
3.069
342
220
46
3
32.373

1.176
121
60

1.255
125
123

Totaal ontvangsten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Renteuitgaven
Sectorspecifieke heffing
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid
Vennootschapsbelasting

2016

33.668
3.154
445
423
8.274
4.978
4.027
27
3.486
22
718-

Totaal uitgaven
Totaal exploitatie activiteiten

33.876
3.209
510
599
6.531
5.726
4.044
25
2.732
301
956-

24.118

22.721

9.550

11.155

(Des-) investeringen
MVA ingaande kasstroom:
Verkoopontvangsten bestaand
Verkoopontvangsten nieuwbouw
Verkoopontvangsten grond
Verkoopontvangsten overige

1.183
136
109
320

3.324
162
622
-

Totaal MVA ingaande kasstroom

1.748

4.108
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MVA uigaande kasstroom:
Nieuwbouw huur
Woningverbetering
Aankoop woongelegenheden
Nieuwbouw verkoop
Aankoop woongelegenheden VOV
Aankoop grond
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Totaal MVA uigaande kasstroom

7.854
2.732
840
358
19

6.896
2.959
760
252
906
130
519
17

11.803

12.439

Totaal (des-) investeringen

10.055-

Financiële vaste activa
Ontvangsten overig
Financieringsactiviteiten
Opgenomen leningen
Aflossingen van langlopende schulden

8.331-

-

1.542

195

2.808

Totaal financieringsactiviteiten

1.542-

2.808-

Mutatie liquide middelen

2.047-

211

2017

2016

Liquide middelen per 1 januari

27.984

27.773

Liquide middelen per 31 december

25.937

27.984

Mutatie liquide middelen

2.047-

211

53

ALGEMENE TOELICHTING, REGELGEVING EN GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING VAN DE JAARREKENING
Algemeen
Stichting Woonservice Drenthe is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Zij heeft
specifieke toelating in de regio Drenthe en Groningen en is werkzaam binnen de juridische wetgeving van uit de
Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De statutaire en feitelijke vestigingsplaats is
Westerbork. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van vastgoed.
Fusie
Per 1 januari 2017 heeft er een juridische fusie plaatsgevonden tussen Stichting Woonservice Drenthe en de
Christelijke Stichting BCM Wonen te Stadskanaal. De Christelijke Stichting BCM Wonen te Stadskanaal was een
toegelaten instelling in Stadskanaal met 575 verhuureenheden. Bij deze fusie was Stichting Woonservice Drenthe de
verkrijgende instelling en de Christelijke Stichting BCM Wonen te Stadskanaal de verdwijnende instelling. De fusie
kwalificeert als een samensmelting van belangen en is derhalve volgens de ‘pooling of interest’ methode verwerkt in
de jaarrekening.
De waarderingsgrondslagen en winstbepalingsgrondslagen van beide instellingen waren aan elkaar gelijk. Derhalve
heeft er geen wijzing plaatsgevonden in de waarderingsgrondslagen en winstbepalingsgrondslagen voor de nieuwe
organisatie ten opzichte van de waarderingsgrondslagen en winstbepalingsgrondslagen in het voorafgaande jaar van
beide instellingen afzonderlijk.
Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting, de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (‘WNT’), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de
stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Foutenherstel
Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 is gebleken dat de rubricering binnen het eigen vermogen, zoals
opgenomen in de jaarrekening 2016, onjuist is bepaald. In de jaarrekening 2016 is de herwaarderingsreserve
berekend op complexniveau in plaats van portefeuille niveau. Deze fout is in de jaarrekening 2017 met terugwerkende
kracht per 1 januari 2016 herstelt. Deze correctie had geen effect op het totaalvermogen, echter wel een effect op de
herwaarderingsreserve ad € 19.142.000 positief en op de overige reserve ad € 19.142.000 negatief. Deze foutherstel
heeft geen effect op het resultaat.
Schattingswijzigingen
In de jaarrekening 2017 is sprake van de volgende schattingswijzigingen:
In het boekjaar 2017 heeft Stichting Woonservice Drenthe besloten om in tegenstelling tot het boekjaar 2016 de
marktwaarde in verhuurde staat van 539 woningen in exploitatie in de gemeente Stadskanaal te berekenen volgens
de basis-versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat.
De reden van deze wijziging is dat de waardering van de betreffende woningen volgens het Handboek modelmatig
waarderen 2016 plaats moest vinden volgens de full-versie, omdat deze woningen aangemerkt werden als bezit in
een krimp gebied. In het Handboek modelmatig waarderen, versie 2017 is deze verplichting voor deze woningen
vervallen en heeft Stichting Woonservice Drenthe besloten deze woningen te waarderen volgens de basis-versie van
het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat.
Aangezien hierbij niet de berekeningsmethodiek wordt gewijzigd, maar enkel de invulling van de vrijheidsgraden
binnen deze methodiek, is deze wijziging te classificeren als een schattingswijziging.
Daarnaast heeft Stichting Woonservice Drenthe besloten om met ingang van het boekjaar 2017 een latente
belastingvordering op te nemen voor het fiscale afschrijvingspotentieel op het vastgoed in exploitatie alsmede een
latente belastingschuld voor het fiscale opwaarderingspotentieel op het vastgoed in exploitatie.
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De totale impact van deze schattingswijzigingen op het boekjaar 2017 is per saldo negatief € 30.000. Dit bedrag heeft
voor € 1.355.000 betrekking op de wijziging in waardering voor een deel van het bezit van full naar basis en heeft voor
negatief € 1.385.000 betrekking op de latente belastingen.
Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht
bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van eventuele bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt
onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom
(opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder operationele activiteiten). De
investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende
verplichtingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.
Integrale vennootschapsbelasting
Met ingang van 1 januari 2008 zijn woningcorporaties integraal belastingplichtig voor de Wet op de
Vennootschapsbelasting. Bij de aanvang van de belastingplicht is (per 1 januari 2008) een fiscale openingsbalans
opgesteld van alle bezittingen en schulden volgens de fiscale waarderingsgrondslagen.
Voor het verschil tussen de waardering op de fiscale balans (fiscale boekwaarde) en de commerciële balans
(commerciële boekwaarde) dient indien en voor zover er sprake is van verrekenbare tijdelijke verschillen een
belastinglatentie te worden gevormd. Hiervoor is geen latentie gevormd in de commerciële balans. Met name omdat
de horizon, waarbij realisatie van (een significant deel van de) tijdelijke verschillen bij de woningcorporatie wordt
verwacht, erg lang is. Enerzijds omdat relatief weinig van het bezit wordt verkocht, anderzijds omdat er fiscale
herinvesteringsreserves worden gevormd bij verkopen. Daarnaast mag alleen een actieve latentie worden opgenomen
indien het waarschijnlijk is dat deze in de toekomst gerealiseerd zal worden met fiscale winsten. Met de huidige
onzekerheden ten aanzien van de berekening van de fiscale winst is het moeilijk hierover een uitspraak te doen.
Andere verschillen die als permanente verschillen zijn aan te merken en die ook niet in de latentie tot uitdrukking
worden gebracht zijn onder meer algemene fiscale regelingen als investeringsaftrek, maar ook sector specifieke
regelingen als saneringsbijdrage en verhuurderheffing.
Er is wel een actieve belastinglatentie gevormd in de commerciële balans vanwege de aanwezigheid van fiscaal
compensabele verliezen alsmede fiscaal afschrijvings- en opwaarderingspotentieel.
De fiscale waarderingsregels zijn gebaseerd op de Vaststellingsovereenkomsten (VSO I en II), welke zijn afgesloten
tussen de Belastingdienst en Aedes. Bij de berekening van de fiscale positie heeft de corporatie zich laten leiden door
de afspraken die vastgelegd zijn in de VSO I en II en de daarbij verstrekte toelichting alsmede door afspraken welke
de corporatie zelf heeft gemaakt met de belastingdienst.
Derivaten
Stichting Woonservice Drenthe maakt gebruik van financiële instrumenten (embedded derivaten) om renterisico’s en
ook looptijdrisico’s te beperken. De voorwaarden waaronder derivaten kunnen worden afgesloten, zijn vastgelegd in
het treasurystatuut en nader uitgewerkt in het treasuryjaarplan. De grondslagen hiervoor zijn in overeenstemming met
de beleidsregels van de minister.
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Binnen het treasurybeleid dient het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) ter beperking van
inherente financiële risico's. Op grond van het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts
toegestaan voor zover er een materieel verband met de financieringspositie of het belegde vermogen kan worden
gelegd. Derivaten mogen niet worden gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie.
Valutarisico
Stichting Woonservice Drenthe is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.
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Renterisico
Stichting Woonservice Drenthe loopt renterisico met betrekking tot de reële waarde van de rentedragende vorderingen
met name onder financiële vaste activa Leningen u/g en Overige
effecten als gevolg van wijzingen in de marktrente. Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken wordt
risico gelopen ten aanzien van toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden.
Kredietrisico/beschikbaarheidsrisico
Voor de beschikbaarheid van financiering is de organisatie sterk afhankelijk van het blijvend
functioneren van het borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Liquiditeitsrisico
Stichting Woonservice Drenthe maakt gebruik van de huisbankier teneinde over een kredietfaciliteit te kunnen
beschikken. Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare
kredietfaciliteiten.
Beschikbaarheidsrisico
De (voorgenomen) maatregelen vanuit de landelijke overheid en de omvangrijke saneringssteun door het Centraal
Fonds voor de Volkshuisvesting, leiden tot een significante aantasting van de operationele kasstroom van
woningcorporaties.
Stichting Woonservice Drenthe heeft haar financiële meerjarenplan zodanig aangepast op deze maatregelen dat de
beschikbaarheid van faciliteiten voor financiering en herfinanciering gecontinueerd wordt.
Stichting Woonservice Drenthe voldoet in de meerjarenplanning aan de financiële ratio’s zoals deze door
toezichthouders en ander financiële stakeholders worden gehanteerd.
BALANSWAARDERING
Vastgoed in exploitatie (Daeb en niet Daeb)
Het vastgoed in exploitatie wordt op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking
gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Stichting
Woonservice Drenthe hanteert [voor het merendeel van] haar vastgoed in exploitatie) de basisversie van het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op
portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze waardering is
geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het
vastgoed afwijkt van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen.
Binnen het vastgoed in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:
-Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen en extramurale zorgeenheden);
-Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;
-Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);
-Intramuraal zorgvastgoed.
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB vastgoed, rekening
houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de
staatssteun voor toegelaten instellingen. DAEB vastgoed betreft conform deze criteria de woningen met een huurprijs
per contractdatum tot aan de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is
bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijsen culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de ECbeschikking d.d. 15 december 2009. Niet-DAEB vastgoed omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria de
woningen met een huurprijs per contractdatum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet
zijnde maatschappelijk vastgoed).
Stichting Woonservice Drenthe hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor
de woongelegenheden. Stichting Woonservice Drenthe hanteert de full versie van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde voor het Bedrijfsmatig en Maatschappelijk Onroerend Goed alsmede het Intramuraal Zorg
Vastgoed, omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom.
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Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten en verminderd met eventuele investeringssubsidies. De
verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de direct hieraan
toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten voor sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in
het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beeindigd.
Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen actuele waarde, overeenkomstig artikel 35
lid 2 van de Woningwet. Onder actuele waarde wordt in dit verband verstaan de marktwaarde overeenkomstig het
marktwaardebegrip onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat. Voortvloeiend uit artikel 14 van de Regeling
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) is deze marktwaarde bepaald conform het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde – Actualisatie peildatum 31 december 2016, derhalve de marktwaarde in verhuurde staat. De
marktwaarde in verhuurde staat is benaderd door de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen te
bepalen (discounted cash flow methode).
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de kostprijs als gevolg van de
waardering tegen actuele waarde bepaald op complexniveau. De waardevermindering of - vermeerdering wordt in het
resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.
Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureenheden
opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden dat in principe
bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als een
geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een
waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.
Doorexploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cash flow (‘DCF’) methode. Voor
woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen plaats
aan de hand van enerzijds het doorexploiteer scenario en anderzijds het uitpondscenario, mede op basis van artikel
31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde in verhuurde staat is op
waarderingscomplex niveau bepaald op basis van de hoogste waardering van het doorexploiteer- of uitpondscenario,
beide berekend op basis van de contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen.
Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk jaar bij een deel van
de verhuureenheden de huurder verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden wordt verondersteld dat die eenheid
opnieuw wordt verhuurd, waarbij de huur na mutatie wordt aangepast naar de potentiële huur op basis van de
markthuur of de maximale huur op basis van het woningwaarderingstelsel. Aan het einde van een 15-jarige DCFperiode wordt een eindwaarde opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden
vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op basis van de
veronderstelling van doorexploiteren met een voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke kasstromen zich
ontwikkelen met de eigen groeivoet. Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf het 16e jaar met 100% verhoogd,
teneinde renovatie te adresseren. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor
studentencomplexen, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van
toepassing.
Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden bij mutatie leeg complexmatig worden verkocht. In
tegenstelling tot het doorexploiteerscenario wordt de huur voor deze verhuureenheden niet aangepast, maar wordt
daarvoor in de plaats de verwachte verkoopkasstroom opgenomen. Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode
wordt een eindwaarde van de nog niet verkochte verhuureenheden opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCFperiode en deze eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde
wordt bepaald op het verder uitponden van de aan het eind van het 15e jaar nog niet verkochte woongelegenheden,
waarbij de mutatiekans met 50% wordt gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in het doorexploiteerscenario.
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Macro economische parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macroeconomische parameters:
Parameters woongelegenheden
Prijsinflatie
Loonstijging
Bouwkostenstijging
Leegwaardestijging
Instandhoudingsonderhoud (per vhe - EGW)
Instandhoudingsonderhoud (per vhe - MGW)
Mutatieonderhoud - EGW
Mutatieonderhoud - MGW
Beheerkosten - EGW
Beheerkosten - MGW
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten als percentage van de WOZ (exclusief
gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven 2017, uitgedrukt in een
percentage van de WOZ waarde met waarde
peildatum 1 januari 2016)
Verhuurderheffing, als percentage van de WOZ
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar –
zelfstandige eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar –
onzelfstandige eenheden
Huurderving, als % van de huursom
Mutatiekans bij doorexploiteren
Mutatiekans bij uitponden
Verkoopkosten bij uitponden, als % van de
leegwaarde
Disconteringsvoet

€
€
€
€
€
€

2017

2018

2019

2020

1,30%
1.60%
1,60%
7,70%
658 - 988
647 - 911
836
628
427
420

1,30%
2,20%
2,20%
3,70%
658 - 988
647 - 911
836
628
427
420

1,50%
2,20%
2,20%
2,00%
658 - 988
647 - 911
836
628
427
420

1,70%
2,20%
2,20%
2,00%
658 - 988
647 - 911
836
628
427
420

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

2021
e.v.
2,00%
2,50%
2,50%
2,00%
658 - 988
647 - 911
836
628
427
420

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

-

0,591%

0,591%

0,592%

0,592%

-

1,00%

0,80%

0,60%

0,30%

1,00%
6%
7%

0,00%
1,00%
6%
7%

0,00%
1,00%
6%
7%

0,00%
1,00%
6%
7%

0,00%
1,00%
6%
7%

1,60%
7,98%

1,60%
7,98%

1,60%
7,98%

1,60%
7,98%

1,60%
7,98%

In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk
of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de
huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de markthuur en de maximale huur volgens het
woningwaarderingsstelsel.
Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur. Voor splitsingskosten is
een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting
alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
2017
Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed
Prijsinflatie
1,30%
Instandhoudingsonderhoud, € per m2 bvo
€
5,10 €
Mutatieonderhoud, € per m2 bvo
€
10,20 €
Marketing, % van de markthuur
14%
Beheerkosten - bedrijfsmatig o.g., % van de
markthuur
2%
Beheerkosten - maatschappelijk onroerend goed
3%
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten
als percentage van de WOZ (exclusief gemeentelijke
0,13%
OZB die is gebaseerd op de gemeentelijke tarieven
2017, uitgedrukt in een percentage van de WOZ
waarde met waarde peildatum 1 januari 2016)
Disconteringsvoet
8,82%

2018

2019

2020

2021
e.v.
2,00%
5,10
10,20
14%

1,30%
5,10 €
10,20 €
14%

1,50%
5,10 €
10,20 €
14%

1,70%
5,10 €
10,20 €
14%

2%
3%

2%
3%

2%
3%

2%
3%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

8,82%

8,82%

8,82%

8,82%

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van
de berekende waarde van een verhuureenheid.
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2017
Parameters parkeergelegenheden
Prijsinflatie
Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats, € per
jaar
Instandhoudingsonderhoud - garagebox, € per jaar
Beheerkosten - parkeerplaats, € per jaar
Beheerkosten - garagebox € per jaar
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten als percentage van de WOZ (exclusief
gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven 2017, uitgedrukt in een
percentage van de WOZ waarde met waarde
peildatum 1 januari 2016)
Disconteringsvoet

2018

1,30%
€
€
€
€

47
157
25,50
36

2019

1,30%
€
€
€
€

0,25%
7,51%

47
157
25,50
36

2020

1,50%
€
€
€
€

0,25%
7,51%

47
157
25,50
36

2021
e.v.
2,00%

1,70%
€
€
€
€

0,25%
7,51%

47
157
25,50
36

€
€
€
€

0,25%
7,51%

47
157
25,50
36

0,25%
7,51%

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De verkoopkosten bedragen € 500
per verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en
registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.

2017
Parameters intramuraal zorgvastgoed
Prijsinflatie
Instandhoudingsonderhoud, € per m2 bvo
Mutatieonderhoud, € per m2 bvo
Marketing, % van de markthuur
Beheerkosten, % van de markthuur
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten als percentage van de WOZ (exclusief
gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven 2017, uitgedrukt in een
percentage van de WOZ waarde met waarde
peildatum 1 januari 2016)
Disconteringsvoet

€
€

2018

2019

2020

1,30%
8,15 €
10,20 €
14%
2,5%

1,30%
8,15 €
10,20 €
14%
2,5%

1,50%
8,15 €
10,20 €
14%
2,5%

1,70%
8,15 €
10,20 €
14%
2,5%

0,37%
7,87%

0,37%
7,87%

0,37%
7,87%

0,37%
7,87%

2021
e.v.
2,00%
8,15
10,20
14%
2,5%

0,37%
7,87%

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van
de berekende waarde van een verhuureenheid.
Inschakeling taxateur
Stichting Woonservice Drenthe heeft voor het Bedrijfsmatig en Maatschappelijk Onroerend Goed alsmede het
Intramuraal Zorg Vastgoed de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde toegepast.
Het Bedrijfsmatig en Maatschappelijk Onroerend Goed alsmede het Intramuraal Zorg Vastgoed in exploitatie is
getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands
Register Vastgoed Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl). Het taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit
woningcorporaties.
Toepassing vrijheidsgraden
Bij gebruik van de full versie is het mogelijk om gebruik te maken van ”vrijheidsgraden”. Hiermee kan voor
verschillende parameters afgeweken worden van de voorgeschreven parameter van het Waarderingshandboek. De
taxateur dient aan te geven waarom afgeweken wordt van de voorgeschreven parameter (Comply or Explain).
De taxateur heeft de volgende parameters (vrijheidsgraden) aangepast:
- Markthuur
- Markthuurstijging
- Exit yield
- Disconteringsvoet
In het taxatiedossier staat per complex in het betreffende rekenmodel aangegeven van welke vrijheidsgraden gebruik
is gemaakt inclusief de onderbouwing van de taxateur (Comply or Explain). Het taxatiedossier is op aanvraag
beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties.
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Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en
vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze uitgaven. Het
marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of - vermeerdering en in het resultaat
verantwoord als ‘Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.
Herwaardering
Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van de onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald.
(ongerealiseerde) Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde worden verantwoord in de
winst-en-verliesrekening. Wanneer op complexniveau de actuele waarde de boekwaarde op basis van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs (kostprijs) overtreft, wordt een herwaarderingsreserve gevormd die wordt
toegelicht bij het eigen vermogen. De boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs betreft de
initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (derhalve niet verminderd met cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen).
Bepaling bedrijfswaarde (ten behoeve van de toelichting)
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa
(kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de
uitoefening van het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde
kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte
resterende looptijd van de investering.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van
de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende
levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2017 intern geformaliseerde financiële meerjaren
begroting en de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde
lastenniveaus.
Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden
De onroerende zaken verkocht onder Voorwaarden zijn gewaardeerd tegen actuele waarde (is WOZ waarde), onder
aftrek van de contractueel overeengekomen korting, waarop niet wordt afgeschreven.

Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Activering vindt plaats zodra interne formalisering en externe communicatie ter
zake het project heeft plaatsgevonden. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend vanaf het moment dat
daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart. De geactiveerde rente wordt berekend tegen het gemiddelde van de 1
maand Euribor rente. Voor vastgoed waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de rente van deze
specifieke financiering gehanteerd.
Wanneer de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde grondslagen als voor het
vastgoed in exploitatie (inclusief macro economische parameters), lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
vindt afwaardering naar deze lagere waarde plaats. Deze afwaardering wordt in de resultatenrekening verantwoord
onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder
aftrek van afschrijvingen volgens de lineaire methode op basis van de verwachte levensduur.

Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen:
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke
verschillen tussen de waarde van de activa en verplichtingen volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze
jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen
worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke
verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd.
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De berekening van de latente belastingvordering geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende
belastingtarieven.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde.
Voorraden
Voor de waardering van de voorraad materialen zijn de laatst betaalde inkoopprijzen gehanteerd. Een voorziening
voor incourantheid werd niet nodig geacht.
De voorraad koopwoningen is gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening wegens afwaardering.
Vorderingen
Eerste waardering vindt plaats tegen reële waarde. Vervolgwaardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs,
rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid. Aangezien er geen sprake is van agio of disagio en
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen komt tot stand binnen de door het maatschappelijk verkeer aanvaarde richtlijnen, aangevuld met
specifieke bepalingen voor de volkshuisvesting zoals vermeld in het BBSH en de RJ 645 Toegelaten Instellingen.
Herwaarderingsreserve
Een herwaarderingsreserve wordt gevorm voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van activa en de
boekwaarde op basis van de [verkrijgings- of vervaardigingsprijs / boekwaarde rekening houdend met afschrijvingen
en cumulatieve waardeverminderingen].
In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de onroerende zaken in
exploitatie opgenomen. Er is sprake van een ongerealiseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde van een
waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de boekwaarde op basis van de verkrijgingsprijs- of
vervaardigingsprijs. Indien op een waarderingscomplex in het verleden een waardevermindering is verantwoord, dan
wordt pas een herwaarderingsreserve gevorm voor het betreffende complex voor zover de marktwaarde hoger is dan
de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde gewaardeerde onroerende zaken in
exploitatie worden rechtstreeks ten gunste van de overige reserves verantwoord. Aangezien de waardevermeerdering
van de onroerende zaken in exploitatie reeds ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht (en in verband
hiermee een herwaarderingsreserve is gevormd) is verwerking van de daaropvolgende realisatie niet ten gunste van
de winst- en verliesrekening gebracht.
Voorzieningen
Voorziening onrendabele investering nieuwbouw
Dit betreft een voorziening voor onrendabele investeringen in nieuwbouwprojecten in het komende boekjaar, welke op
balansdatum reeds intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd zijn. Hieronder wordt verstaan dat door het
bestuur vastgesteld is dat het nieuwbouwplan wordt uitgevoerd. Tevens dienen er uitingen richting huurders,
gemeenten en overige stakeholders te zijn gedaan aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructurering en
nieuwbouwplannen. Van een verplichting is sprake indien het definitief ontwerp is vastgesteld door het bestuur en de
opdracht is verstrekt aan de aannemer.
Voorziening onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden
Dit betreft een voorziening voor het te verwachten negatieve verkoopresultaat op nieuwbouwprojecten welke verkocht
worden onder voorwaarden.
Voorziening latente belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en
verplichtingen volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden
anderzijds. De berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het
einde van het verslagjaar gelden.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde.
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Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, inclusief de aflossingsverplichting voor het komende boekjaar. Aangezien er geen sprake is
van agio of disagio en transactiekosten is deze gelijk aan nominale waarde.
Terugkoopverplichting onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden
Dit terugkoopverplichting onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden wordt gewaardeerd op basis van de
terugkoopprijs per balansdatum, waarbij rekening wordt gehouden met de contractuele terugkoopbepalingen en
kortingspercentages.
Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij Stichting
Woonservice Drenthe ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele
leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winsten verliesrekening over de looptijd van het contract.
Kortlopende schulden
Eerste waardering vindt plaats tegen reële waarde. Vervolgwaardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs.
Aangezien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is deze gelijk aan nominale waarde.

RESULTAATBEPALING
Algemeen
Als baten worden die opbrengsten aangemerkt, die op de balansdatum geïnd of invorderbaar waren en als lasten die
kosten die op de balansdatum betaald of verschuldigd waren of waarvoor de verplichting is aangegaan.
De waarderingsmethoden ter bepaling van het resultaat zijn gelijk aan die welke voor de samenstelling van de balans
worden toegepast.
Huren
Het huurniveau is gebaseerd op de wettelijke regels met betrekking tot de algemene jaarlijkse aanpassing en
verhogingen bij woningverbetering.
De jaarlijkse aanpassing van de huren vindt plaats op basis van het woningwaarderingstelsel.
De op te nemen huurderving bestaat uit de volgende componenten:
- mutatieleegstand;
- oninbare vorderingen.
Vergoedingen
Hieronder zijn begrepen de vergoedingen die worden ontvangen voor:
portiekverlichting, waterlevering, huismeester, tuinonderhoud, enz. Jaarlijks vindt op basis van de werkelijke kosten
afrekening plaats. Verder zijn de vergoedingen servicefonds hieronder opgenomen.
Opbrengst verkopen
Hieronder is opgenomen het verkoopresultaat, inhoudende de verkoopprijs minus de restant boekwaarde, de kostprijs
en de verkoopkosten.
Overige bedrijfsopbrengsten
Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden alle overige baten opgenomen, die voortvloeien uit de gewone
bedrijfsuitoefening of die karakteristiek zijn voor toegelaten instellingen.
Afschrijvingen op vaste activa
Afschrijvingen geven de systematische waardedaling aan van de materiële activa, die optreedt als gevolg van het
gebruik en door het verloop van de tijd.
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Overige waardeveranderingen vaste activa
Dit betreft de afwaardering in verband met actualisering van de marktwaarde, de onrendabele investeringen alsmede
de waardeveranderingen in de onroerende zaken- en terugkoopverplichting onroerende zaken Verkocht onder
Voorwaarden en in de financiële vaste activa.
Lonen en salarissen
Hieronder worden opgenomen de bruto salarissen onder aftrek van ontvangen uitkeringen en aan derden
doorberekende bedragen.
Sociale lasten
Dit betreft het werkgeversaandeel in de premies bedrijfsvereniging en pensioenfonds.
De pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) en is naar zijn
aard een toegezegde pensioenregeling. Stichting Woonservice Drenthe heeft in het geval van een tekort bij SPW
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.
Lasten onderhoud
Hieronder zijn verantwoord de onderhoudskosten derden en de materiaalkosten.
Sectorspecifieke heffingen
Hieronder zijn de door de overheid opgelegde heffingen, specifiek voor de sector, onafhankelijk van het resultaat
verantwoord.
Overige bedrijfslasten
Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de normale bedrijfsvoering zoals
overige personeelskosten, bestuurskosten, huisvestingskosten, algemene kosten, belastingen, verzekeringen enz.
alsmede bijzondere lasten.
De richtlijnen voor de jaarverslaggeving schrijven voor dat ultimo boekjaar de toekomstige gratificaties op de balans
verantwoord moeten worden. Gezien de systematiek van waardering (indexeren en contant maken, blijfkans en
inrekenen salarisstijgingen) en de opbouw van het personeelsbestand van Stichting Woonservice Drenthe is het te
passiveren bedrag niet materieel. Derhalve is er voor gekozen het hieruit voortvloeiende bedrag niet op te nemen.
Jaarlijks zal herijking van het belang plaatsvinden.
Rentebaten
Dit betreft de ontvangen rente op liquide middelen, beleggingen en de in de investeringen opgenomen rente.
Waardeverandering financiële vaste activa en effecten
Dit betreft de verandering in de waardering op balansdatum op grond van de gehanteerde waarderingsgrondslagen.
Opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Hieronder zijn opgenomen de ontvangen rente, dividenden en overige opbrengsten van de financiële vaste activa en
effecten.
Rentelasten
Dit betreft de betaalde rente op leningen alsmede de mutatie in de waardering van de embedded swaption.
Belastingen
Hieronder is opgenomen de ultimo boekjaar verschuldigde vennootschapsbelasting. De berekening van de
verschuldigde vennootschapsbelasting is gebaseerd op de afspraken die vastgelegd zijn in de de
Vaststellingsovereenkomsten (VSO I en II), welke zijn afgesloten tussen de Belastingdienst en Aedes en de daarbij
verstrekte toelichting almede op de afspraken welke de corporatie zelf heeft gemaakt met de belastingdienst.
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de
instelling zich gehouden aan de Beleidsregels toepassing WNT.
De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT, waaronder het wetsvoorstel Aanpassingswet WNT, als
normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. Eerder genoemd wetsvoorstel mag op grond van de
mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 12 februari 2014 worden toegepast als
ware de wettekst reeds in werking getreden.
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TOELICHTING OP DE BALANS
(bedragen x € 1.000)

Vastgoedbeleggingen
1. Daeb vastgoed in exploitatie
Woningen
en woongebouwen

Overige
onroerende
zaken

Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen

268.290
191.543

6.011
1.999-

418
402-

274.719
189.142

Boekwaarde 1 januari 2017

459.833

4.012

16

463.861

-

1.301

-

1.301

459.833

2.711

16

462.560

8.148
-

67
392

-

8.215
392

467.981

3.170

16

471.167

5.718
4.787
-

319
-

6

6.037
4.787
6

Boekwaarde per 31 december 2017

457.476

2.851

10

460.337

Bedrijfswaarde per 31 december 2017

202.076

3.143

Aanschafwaarde:
Boekwaarde per 31 december 2017
Bij: cumulatieve afschrijvingen
Af: cumulatieve waardeveranderingen

457.476
232.191

2.851
2.990-

10
401
-

460.337
401
229.201

Aanschafwaarde per 31 december 2017

225.285

5.841

411

231.537

Af: wijziging Daeb/Niet Daeb
Herrekende boekwaarde 1 januari 2017
Bij: investeringen
winsten a.g.v. aanpassing marktwaarde

Af: desinvesteringen (boekwaarde)
verliezen a.g.v. aanpassing marktwaarde
afschrijvingen

Overige
zaken

Totaal

205.219

De investeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Woningen en woongebouwen:
- Nieuwbouw 30 appartementen Jade A te Beilen
- Nieuwbouw 6 woningen Ellertstraat te Schoonoord
- Nieuwbouw 4 woningen Hazekampstraat te Schoonoord
- Nieuwbouw 4 woningen Drift te Hijken
- Verbouw Schoolstraat 8 te Exloo tot 3 appartementen
- Herclassificatie 4 woningen verkocht onder voorwaarden
- Algemene ruimte Ettenstraat te Beilen
- Geactiveerde kosten verbetering
- Aankoop perceel grond

3.283
587
397
416
332
507
2.626

8.148
- Geactiveerde kosten verbetering
- Verbouw Valtherschans te Valthe

14
53
67

Totaal

8.215
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De som van de herwaardering van de Daeb onroerende zaken in exploitatie per balansdatum bedraagt € 184 mln.
Herclassificaties:
Als gevolg van terugkoop zijn in het boekjaar 4 vhe's (2016: 4) geherclassificeerd van verkopen onder
voorwaarden naar onroerende zaken in exploitatie.
Het gevolg van deze herclassificatie op vermogen en resultaat is:
2017
Effect op vermogen
Effect op resutaat

2016
-

-

38

35

2. Niet daeb vastgoed in exploitatie
Woningen
en woongebouwen

Overige
onroerende
zaken

972
299

3.691
1.440-

4.663
1.141-

2.251

3.522

1.301

1.301

1.271

3.552

4.823

-

31

31

1.271

3.583

4.854

262

762

1.024

Boekwaarde per 31 december 2017

1.009

2.821

3.830

Bedrijfswaarde per 31 december 2017

1.283

5.628

6.911

Aanschafwaarde:
Boekwaarde per 31 december 2017
Af: cumulatieve waardeveranderingen

1.009
37

2.821
2.405-

3.830
2.368-

5.226

6.198

Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2017

1.271

Bij: wijziging Daeb/Niet Daeb
Herrekende boekwaarde 1 januari 2017
Bij: investeringen

Af: verliezen a.g.v. aanpassing marktwaarde

Aanschafwaarde per 31 december 2017

972

Totaal

De investeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
- Verbouw Valtherschans te Valthe
- Verbouw Brughuus te Valthermond

28
4
32

De som van de herwaardering van de niet Daeb onroerende zaken in exploitatie per balansdatum bedraagt
€ -1,4 mln..
Afschrijvingsmethode en -termijn:
Op de onroerende zaken in exploitatie (daeb en niet daeb) wordt niet afgeschreven, op de overige zaken wordt
lineair afgeschreven op basis van de verwachte levensduur.
Verkoop woningen in exploitatie:
Van de woningen en woongebouwen in exploitatie zijn 234 woningen geclassificeerd voor verkoop binnen
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één jaar. Het beleid is gericht op verkoop van woningen bij mutatie. De gemiddelde mutatiegraad is ca. 7,2 %.
In de begroting 2018 verwachten wij 10 woningen te gaan verkopen. De verkoopwaarde hiervan is € 1.353.000
en de boekwaarde bedraagt € 1.265.000. Om te kunnen voldoen aan de opgaaf voor het huisvesten van
statushouders is de verkoop van woningen voor de komende jaren stop gezet.
Bedrijfswaarde (daeb en niet daeb):
Voor de berekening van de bedrijfswaarde op het niveau van kasstroom genererende eenheden is uitgegaan
van de complexindeling die intern wordt gehanteerd voor levensduur schattingen en de bepaling van de
differentiatie in het onderhouds- en huur beleid.
Op basis van de hieronder vermelde uitgangspunten bedraagt de bedrijfswaarde van het daeb- en niet daeb
vastgoed op totaalniveau ca. € 212 miljoen.
De totale bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie (daeb en niet daeb) per 31 december is als volgt te
specificeren:
2017
2016
Woningen en woongebouwen
Overig onroerend goed

203.359
8.771

222.170
7.974

Bedrijfswaarde per 31 december

212.130

230.144

In de bedrijfswaardeberekening is rekening gehouden met de verhuurdersheffing. Het effect van de
verhuurderheffing op de bedrijfswaarde is negatief € 56 miljoen.
Bij de berekening van de bedrijfswaarde is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:
Disconteringsvoet
Kostenstijging:
-onderhoud en beheer (jaar 1 t/m 4)
-onderhoud en beheer (vervolgjaren)
-zakelijke lasten
-verhuurderheffing:
-1e jaar
-vanaf 2e jaar
Huurverhoging:
- 1e jaar
- 2e en 5e jaar
- vervolgjaren
Huurderving

5,00%
2,30%
2,50%
2,50%
0,00%
0,50%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
2017

2016

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen minus desinvesteringen in het boekjaar

Waardeveranderingen
Boekwaarde per 31 december

7.899
695-

8.567
791-

7.204

7.776

172

123

7.376

7.899

Dit betreft 49 (2016: 54) woningen verkocht met "Koopgarant" en 1 woning verkocht met "Koopcomfort".
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4. Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie
Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2017

7.069

Bij: investeringen in het boekjaar
mutatie voorziening onrendabele investering nieuwbouw

6.307
3.140
9.447
16.516

Bij: afwaarderingen als gevolg van sloop
overboekingen wegens oplevering

4.510
8.089
12.599

Boekwaarde per 31 december 2017

3.917

Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
In aanbouw:
Plan Jade A te Beilen, nieuwbouw welzijnswerk

473

Overige:
Plan Jade B en D te Beilen
Plan Hoofdstraat te Westerbork
Plan Aelderstraat te Aalden
Plan Tilkamp te Beilen
Plan Wegwijzer te Westerbork
Plan Broekveldstraat te Sleen
Overige

573
677
316
248
646
416
568
3.444

Totaal

3.917

5. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Gebouwen

Inventaris

Vervoermiddelen

Totaal

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.968
627-

892
267-

620
561-

3.480
1.455-

Boekwaarde per 1 januari 2017

1.341

625

59

2.025

373-

159

55

968

784

114

1.866

55

198

29

282

Boekwaarde per 31 december 2017

913

586

85

1.584

Aanschafwaarde:
Boekwaarde per 31 december 2017
Bij: cumulatieve afschrijvingen

913
509

586
932

85
491

1.584
1.932

1.422

1.518

576

3.516

Bij: investeringen minus desinvesteringen

Af: afschrijvingen

Aanschafwaarde per 31 december 2017

159-
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Afschrijvingsmethode en -termijnen:
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden op lineaire basis afgeschreven.
Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde.
De afschrijvingstermijnen bedragen respectievelijk voor:
- Gebouwen
30 jaar
- Inventaris
5 jaar
- Vervoermiddelen
5 jaar
2017

2016

Financiële vaste activa
6. Latente belastingvordering
Saldo per 1 januari

2.673

3.766

Bij: ontstaan in verslagjaar

1.262

-

3.935

3.766

17

1.093

Saldo per 31 december

3.918

2.673

Dit bedrag is als volgt te specificeren:
-betrekking op compensabel verlies
-betrekking op afschrijvingspotentieel vastgoed in exploitatie

2.730
1.188

2.673
-

3.918

2.673

Af: vrijval vanwege verliesverrekening in verslagjaar

De contante waarde van de gewaardeerde latentie is berekend tegen 3%, waarbij de belastinglatentie voor het
afschrijvingspotentieel is berekend over een periode van de komende 5 jaren.
De nominale waarde van deze latenties bedraagt circa € 4,2 miljoen.
2017

2016

Het verloop van het compensabel verlies is als volgt:
Compensabel verlies conform aangifte vennootschapsbelating 2013
Compensabel verlies SHBB conform aangifte vennootschapsbelating 2015

27.353
344

27.353
344

27.697

27.697

Verrekend met:
-carry back belastbaar bedrag 2012, volgens aangifte
-carry forward belastbaar bedrag 2014, volgens aangifte
-carry forward belastbaar bedrag 2015, volgens voorlopig belastbaar bedrag
-carry forward belastbaar bedrag 2016, volgens voorlopig belastbaar bedrag
-carry forward belastbaar bedrag 2017, volgens voorlopig belastbaar bedrag

2.3341.4807.6655.0821.187-

Compensabel verlies per 31 december

9.949

11.136

Dit compensabel verlies is naar verwachting als volgt te verrekenen:
-verwacht belastbaar bedrag 2017
-verwacht belastbaar bedrag 2018
-verwacht belastbaar bedrag 2019

6.050
5.017

2.022
5.939
3.175

11.067

11.136

2.3341.4807.6655.082-
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2017
Het afschrijvingspotentieel vastgoed in exploitatie is als volgt te specificeren:
-2018
-2019
-2020
-2021
-2022

2016

1.322
1.261
1.166
1.080
829

-

5.658

-

Materiaal technische dienst
Koopwoningen

179
-

200
294

Saldo per 31 december

179

494

132

99

Gemeente Midden-Drenthe
Gemeente Borger-Odoorn

266
-

266
1

Saldo per 31 december

266

267

-

1.414

90
10
9
1

110
60
35
91
12

110

308

7. Voorraden

Vorderingen
8. Huurdebiteuren
Saldo per 31 december
De huurachterstand bedraagt ultimo boekjaar 0,4% van de jaarhuur (2016: 0,3%).
De huurachterstand betreft alleen actieve contracten, de vordering op vertrokken
bewoners is verantwoord onder "Overige vorderingen".
9. Gemeenten

10. Belastingen
Vennootschapsbelasting
11. Overige vorderingen en overlopende activa
Overige debiteuren
Te ontvangen rente liquide middelen
Aan derden door te berekenen
Vooruitbetaalde kosten
Overige
Saldo per 31 december

De huurdebiteuren, de vorderingen op gemeenten, de belastingen en de overige vorderingen en overlopende
activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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2017

2016

12. Liquide middelen
Direct opvraagbaar:
Kas
Rekening courant banken
Rekening courant postbank
Kruisposten

1.844
-

4
2.794
117
3

1.844

2.918

Op termijn uitgezet:
Spaarrekeningen en deposito's

24.093

25.066

Saldo per 31 december

25.937

27.984

227.737

227.978

3.992

2.178

223.745

225.800

De liquide middelen zijn vrij opneembaar, er is geen rekening-courant krediet.
EIGEN VERMOGEN
13. Herwaarderingsreserve
Saldo per 1 januari
Af: Realisatie als gevolg van verkoop en sloop

Mutatie volgens voorstel tot bestemming van het resultaat
Saldo per 31 december

3.011-

1.937

220.734

227.737

2017

2016

176.192

167.705

2.874

398

179.066

168.103

14. Overige reserves
Saldo per 1 januari
Bij: Realisatie als gevolg van verkoop en sloop

Mutatie volgens voorstel tot bestemming van het resultaat
Saldo per 31 december

5.437-

8.089

173.629

176.192

830

734

3.645

471

4.475

1.205

Af: uitgaven ten laste van voorziening minus vrijval wegens oplevering

2.999

375

Saldo per 31 december

1.476

830

VOORZIENINGEN
15. Onrendabele investering nieuwbouw
Saldo per 1 januari
Bij: dotatie minus vrijval ten laste van het resultaat
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2017
De voorziening heeft betrekking op de volgende projecten:
19 Huurwoningen Brinkwonen te Schoonoord
13 Huurwoningen verversingsproject Verlengde Havenstraat te Beilen
84 Appartementen Borgerhof te Borger
6 Huurwoningen verversingsproject Ellertstraat/Klijnstraat te Schoonoord

2016

942
411
123
-

616
214

1.476

830

980

974

2.573

151

3.553

1.125

980

145

Saldo per 31 december

2.573

980

Dit bedrag is als volgt te specificeren:
-betrekking op opwaarderingspotentieel vastgoed in exploitatie
-betrekking op de fiscale voorziening onderhoud

2.573
-

980

2.573

980

Saldo per 31 december
16. Voorziening latente belastingverplichtingen
Saldo per 1 januari
Bij: dotatie in boekjaar

Af: vrijval in boekjaar

De contante waarde van de latente belastingverplichting is berekend tegen 3%, waarbij de belastinglatentie voor
voor het opwaarderingspotentieel is berekend over een periode van de komende 5 jaren.
De nominale waarde van deze latentie bedraagt circa € 3,1 miljoen.
Het opwaarderingspotentieel vastgoed in exploitatie is als volgt te specificeren:
-2018
-2019
-2020
-2021
-2022

2.423
2.469
2.514
2.556
2.604

-

12.566

-

Stichting Woonservice Drenthe is per 1 januari 2017 gefuseerd met de Christelijke Stichting BCM Wonen.
In tegenstelling tot Stichting Woonservice Drenthe had de Christelijke Stichting BCM Wonen ficaal een
onderhoudsvoorziening gevormd en derhalve daarvoor een latente belastingverplichtig opgenomen.
Stichting Woonservice Drenthe heeft besloten deze fiscale onderhoudsvoorziening en dus ook de latente
belastingverplichting, vrij te laten vallen in 2017.
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2017

2016

LANGLOPENDE SCHULDEN
17. Leningen kredietinstellingen
Saldo per 1 januari

95.597

98.355

5

5

95.602

98.360

Af: gehele aflossing
reguliere aflossingen

1.542

1.200
1.563

Saldo per 31 december

94.060

95.597

34.016
60.044

30.951
64.646

94.060

95.597

122.456

124.719

Bij: rentelasten geamortiseerde rente
Subtotaal

Dit bedrag kan als volgt, naar restant looptijd, worden gespecificeerd:
Korter dan 5 jaar
Langer dan 5 jaar

Rentevoet en zekerheden:
De gemiddelde rentelast over 2017 van de opgenomen leningen bedraagt:
-zonder correctie extendible lening
4,15%
-met correctie extendible lening
3,81%
De gemiddelde restant looptijd van de portefeuille bedraagt 16,6 jaar.
De marktwaarde van de leningen per 31 december bedraagt
Er zijn geen complexen hypothecair bezwaard.
De rente en aflossing van een aantal leningen wordt door de gemeenten gegarandeerd.
In 1999 is registratie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw verkregen.
Aflossingen 2018:
Het aflossingsdeel van de kapitaalmarktleningen zal in 2018 circa € 1.367.000 bedragen.
Van de leningen heeft € 88.471.000 waarborg van het WSW en € 5.646.000 waarborg van gemeenten.
2017

2016

22. Terugkoopverplichting onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden
Saldo per 1 januari
Vermeerderingen minus verminderingen in het boekjaar

Opwaarderingen minus afwaarderingen
Saldo per 31 december

7.974
708-

8.677
808-

7.266

7.869

147

105

7.413

7.974

De terugkoopverplichting betreft 49 (2016: 54) woningen verkocht met "Koopgarant" en 1 woning verkocht met
"Koopcomfort".
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2017

2016

19. Overige schulden
Saldo per 1 januari
Mutatie waardering Embedded swaption
Saldo per 31 december

2.364
323-

1.962
402

2.041

2.364

2.418

2.239

Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Loonheffing
Pensioenfonds

463
124
87
-

321
98
8

Saldo per 31 december

674

427

Nog niet vervallen rente leningen
Huurcrediteuren
Te betalen kosten
Garantstelling DIGH
Jubileumuitkeringen
Vakantierechten
Rekening-courant Christelijke Stichting BCM Zorg en Dienstverlening
Afrekening servicekosten
Voor derden ontvangen gelden
Overige

1.743
233
198
49
120
146
19
60
-

1.796
590
389
49
119
131
37
107
55
2

Saldo per 31 december

2.568

3.275

KORTLOPENDE SCHULDEN
20. Schulden aan leveranciers
Dit betreft de volgens de crediteurenadministratie verschuldigde bedragen
aan leveranciers ultimo van het jaar
21. Belastingen en premies sociale verzekering

22. Overige schulden en overlopende passiva

De schulden aan leveranciers, belastingen en premies sociale verzekeringen en de overige schulden en
overlopende passiva hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Aangegane verplichtingen
Ultimo boekjaar is sprake van een (restant) verplichting ad. € 12.287.000 inzake nieuwbouwprojecten
waarvoor opdrachten met derden zijn aangegaan en die nog niet geheel of gedeeltelijk zijn afgewikkeld.
Het bedrag aan aangegane verplichtingen heeft betrekking op:
- 734m2 maatschappelijk o.g., plan Jade A te Beilen
- 13 Huurwoningen Verlengde Havenstraat te Beilen
- 19 Huurwoningen Brinkwonen te Schoonoord
- 84 Appartementen Borgerhof te Borger

773.000
2.433.000
2.366.000
6.715.000
12.287.000

Daarnaast is sprake van restant verplichtingen ad. € 748.000 inzake onderhoudsprojecten die het jaar
overlopen en waarvan derhalve de werkzaamheden nog niet (geheel) zijn afgerond.
Obligoverplichting
Stichting Woonservice Drenthe heeft richting het WSW een zogeheten obligoverplichting. Deze verpliching
is voorwaardelijk. Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen
van WSW-deelnemers over te nemen wordt geen beroep gedaan op deze verplichting.
De obligoverplichting voor Stichting Woonservice Drenthe per 31 december 2017 bedraagt € 3.406.000.
Onderpand WSW-geborgde leningen
Als onderpand voor de WSW-geborgde leningen is in de dVi 2016 € 643 miljoen aan WOZ-waarde als
onderpand ingezet (peildatum WOZ waarde 1-1-2016). In 2013 is op verzoek van het WSW een volmacht
afgegeven aan het WSW om hypotheekrecht te vestigen op het onderpand, in lijn met artikel 30 van het
WSW reglement. Hierdoor kan het WSW bij eventuele niet-nakoming van betalingsverplichtingen door de
corporatie direct hypotheekrecht vestigen zonder dat hiertoe vooraf de formele bevestiging benodigd
is van bestuur en commissarissen.
Leaseverplichting
In augustus 2015 is leaseovereenkomst aangegaan voor het leasen van een personenauto, met een looptijd
van 48 maanden. De jaarlijkse leaseprijs bedraagt € 15.335.
Aankoop kantoorpand
Stichting Woonservice Drenthe is een overeenkomst aangegaan voor de aankoop van een kantoorpand in 2019.
Overige
Er is geen voorziening gevormd voor het loopbaanbudget omdat het bedrag niet goed te bepalen is.
Tevens wordt er weinig gebruik van gemaakt, waardoor het bedrag niet materieel is.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (categoriaal)
(bedragen x € 1.000)

2017

2016

Bedrijfsopbrengsten
23. Huren
Te ontvangen huur
Af: huurderving

32.931
230

32.853
218

Totaal

32.701

32.635

De huren zijn per 1 juli 2017 met gemiddeld 0,69 % verhoogd. In 2017 zijn door sloop en verkoop 104 woningen
uit exploitatie genomen. Daarnaast zijn in 2017 nieuwbouw en aankoop 51 woningen aan de woningvoorraad
toegevoegd.
2017

2016

24. Vergoedingen
Servicekosten
Servicefonds
Totaal

906
270

995
232

1.176

1.227

Dit betreft de bijdragen die de huurders boven de netto-huurprijs betalen voor het servicefonds alsmede de
vergoedingen voor leveringen en diensten die zijn gebaseerd op geraamde kosten en indien noodzakelijk
jaarlijks aangepast worden.
2017

2016

25. Opbrengst verkopen
Verkoop bestaande woningen
Verkoop nieuwbouw woningen
Verkoop grond

199
105

1010
589

Totaal

304

589

Vergoedingen voor verrichte diensten:
Doorberekend aan derden
Vergoeding inschrijfgeld
Vergoeding afsluiten huurcontracten

42
21
9

52
21
7

Subtotaal

72

80

107

111

Overige baten:
Boekwinst verkoop vervoermiddelen
Restitutie omzetbelasting voorgaande jaren
Diversen

8
29
20

2
10
30

Subtotaal

57

42

236

233

26. Overige bedrijfsopbrengsten

Loonkosten nieuwbouw

Totaal

75

2017

2016

Bedrijfslasten
27. Afschrijvingen op vaste activa
Woningen en woongebouwen
Overige zaken
Activa ten dienste van de exploitatie

6
282

28
276

Totaal

288

304

3.645
3.395
4.510
38-

471
360
35-

28. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Dotatie minus vrijval voorziening onrendabele investering nieuwbouw
Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
Afwaardering als gevolg van sloop
Waardeveranderingen verkopen onder voorwaarden

11.512

796

5.419

1.698-

Salarissen:
Bruto salarissen
Ingeleend personeel

2.876
428

2.836
483

Subtotaal

3.304

3.319

15
322

11
19
340

2.967

2.949

Sociale lasten
Premies pensioenfonds

445
423

478
428

Totaal

868

906

Totaal personeelskosten

3.835

3.855

Aantal fte's per 31 december

57,67

61,70

De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Toegerekende organisatiekosten (vastgoed in ontwikkeling)
Overige activiteiten
Leefbaarheid

1.630
2.101
42
62

1.515
2.217
8
52
63

Totaal

3.835

3.855

29. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Actualisering marktwaarde vastgoedbeleggingen

30. Lonen en salarissen

Af: ontvangen ziekengeld en WAO-uitkering
ontvangen subsidies
doorberekend aan derden
Totaal
31. Sociale lasten
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2017

2016

32. Lasten onderhoud
Onderhoudslasten

10.330

10.047

331

216

Subtotaal

9.999

9.831

Af: kosten eigen dienst (elders verantwoord)

2.101

2.217

Totaal

7.898

7.614

Verhuurdersheffing
Heffing Autoriteit Woningcorporaties

3.516
27

2.732
28

Totaal

3.543

2.760

Overige personeelskosten
Raad van Commissarissen
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Afschrijving (elders doorbelast)
Belastingen
Verzekeringen
Contributie Aedes

284
80
191
1.496
2821.828
90
44

401
112
159
1.539
2411.819
114
45

Subtotaal

3.731

3.948

Af: doorberekend onderhoud en ontvangen subsidies

33. Sectorspecifieke heffingen

34. Overige bedrijfslasten

Bijzondere lasten:
Fusiekosten
Nagekomen lasten nieuwbouw
Boekverlies verkoop materiële vaste activa
Leefbaarheid
Energielabel
Klantenpanel, beleids- en productontwikkeling
Bijdrage maatschappelijke projecten
Ondernemingsplan
Wonen en zorg
Bepaling GBO/Digitalisering tekening
Woonplannen, structuurvisies en prestatieafspraken
Vervallen projecten
Overige

185
114190
24
32
32
24
20
14
7
16

43
22
46
26
29
12
35
12
16
40
101

Subtotaal

430

382
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2017
Overige lasten:
Servicekosten
Reservering dubieuze debiteuren
Bijdrage huurdersverenigingen
Beheer matching woningen
Overige directe exploitatielasten

2016

899
100
24
128
245

967
3824
53
193

Subtotaal

1.396

1.199

Totaal

5.557

5.529

Liquide middelen
Overige

10
1

62
1

Totaal

11

63

-

164

35. Rentebaten

35. Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Vrijval voorziening certificaten Wooninvesteringsfonds
37. Rentelasten
Langlopende schulden:
Leningen o/g
Geamortiseerde rente
Mutatie waardering embedded swaption
Disagio en borgstellingsprovisie
Overige rentelasten
Bankkosten

3.904
5
32318
39
13

4.041
5
402
10
36
12

Totaal

3.656

4.506

38. Belastingen
Ingevolge de integrale belastingplicht is vanuit het commerciële resultaat het fiscaal belastbaar bedrag
berekend en de daaruit voortvloeiende vennootschapsbelasting over 2017.
Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat het daadwerkelijk belastbaar bedrag in de aangifte
over 2017 naar alle waarschijnlijkheid hiervan zal afwijken, aangezien bij de onderstaande berekening
is uitgegaan van interpretaties van de afspraken binnen de VSO II.
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Het voorlopig belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting is als volgt berekend:
2017
Resultaat voor belastingen
Bij: -waardeveranderingen vastgoedportefeuille
-geamortiseerde rente
-mutatie waardering embedded swaption
-vrijval fiscale voorziening onderhoud BCM
-hogere boekwinst verkopen BCM
-vrijval (dis)agio
-niet aftrekbare kosten

2016

7.28016.931
5
3232.833
138
11

11.245
9025
402
438
12

12.315

11.200

199
1.604
6.484
8

292
1.339
770
3.183
14
-

8.295

5.598

4.020

5.602

Af: te verrekenen verlies

1.187

5.082

Voorlopig belastbaar bedrag

2.833

520

698

120

Af: -opbrengst verkopen bestaande woningen
-afschrijving op vaste activa
-fiscaal hogere onderhoudslasten BCM
-fiscale afwaardering voorafgaand aan sloop
-vrijval (dis)agio
-vrijval (dis)agio

Voorlopig verschuldigde vennootschapsbelasting
De in de winst- en verliesrekening opgenomen belasting is als volgt te specificeren:
Voorlopig verschuldigde vennootschapsbelasting 2017, BCM
Voorlopig verschuldigde vennootschapsbelasting 2016, BCM
Vrijval latente belasting vordering vanwege verrekening belastbaar bedrag 2017
Dotatie latente belasting vordering 2017
Vrijval latente belasting vordering vanwege verrekening belastbaar bedrag 2016
Dotatie voorziening latente belastingverpichting 2017
Vennootschapsbelasting 2013, BCM

698
17
1.2621.593
122

120
1.093
6
-

Totaal belastingen

1.168

1.219
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Overige informatie
Werknemers
Gedurende het verslagjaar 2017 had de corporatie gemiddeld 57,67 (2016: 61,70) werknemers in dienst.
Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten.
WNT-verantwoording 2017 Stichting Woonservice Drenthe
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (verder WNT) in werking getreden. De WNT is van
toepassing op Stichting Woonservice Drenthe. Het voor Stichting Woonservice Drenthe toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2017 € 151.000 (bezoldigingsklasse F).
Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking:
Functie gegevens:
Naam
Functie

H.D. Eppinga
Directeur bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

1/1 - 31/12
1,0
nee
ja

Bezoldiging:
Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 110.879
€
19.433

Totaal bezoldiging

€ 130.312

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Gegevens 2016:
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 (in fte)

1/1 - 31/12
1,0

Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

117.811
19.546

Totaal bezoldiging 2016

137.357

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen:
De WNT geeft ten aanzien van de bezoldiging van toezichthoudende topfunctionarissen aan dat deze in 2017
maximaal 10% (lid) of 15% (voorzitter) mag bedragen van de voor de organisatie geldende maximale
bezoldiging van de leidinggevende topfunctionaris.
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De bezoldiging van de toezichthoudende topfunctionarissen en de duur van de functievervulling in 2017 is
als volgt:
bedragen x € 1 (exclusief omzetbelasting)

E.H. de Jonge

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

(voorzitter)
1/1 - 31/12

A.C. KeizerMastenbroek
(lid)
1/1 - 31/12

I. van de
Vegte
(lid)
1/1 - 31/12

Totaal bezoldiging

€

13.332

€

6.500

€

9.050

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

€

22.650

€

15.100

€

15.100

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2016:
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Totaal bezoldiging 2016

1/1 - 31/12
€
13.576

1/1 - 31/12
€
6.500

1/9 - 31/12
€
3.168

bedragen x € 1 (exclusief omzetbelasting)

U. Kleinhuis

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

(lid)
1/1 - 31/12

B. van der
Kooi
(lid)
1/1 - 31/12

Totaal bezoldiging

€

9.050

€

9.050

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

€

15.100

€

15.100

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2016:
Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2016

€

n.v.t.

9.050

De bezoldiging van de raad van commissarissen bedroeg in 2017 in totaal € 55.481, inclusief omzetbelasting.
(2016: € 55.779).
Reis- en onkosten:
De leden van de raad van commissarissen kunnen werkelijk gemaakte reis- en onkosten declareren.
De reiskosten per auto worden vergoed op basis van € 0,19 per kilometer of die van openbaar vervoer op basis
van gemaakte kosten voor openbaar vervoer.
Toelichting accountantskosten
Onder de algemene kosten is een bedrag ad. € 93.165 voor accountantskosten en fiscale adviesdiensten
opgenomen, betaald aan BDO Audit & Assurance B.V. en BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V..
Dit bedrag is als volgt te specificeren:
2017
2016
Controle van de jaarrekening, BDO Audit & Assurance B.V.
Fiscale adviesdiensten, BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.

68.545
24.620

80.726
27.178

93.165

107.904
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Voorstel tot bestemming van het resultaat over 2017
Het bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor het resultaat als volgt te bestemmen:
2017

2016

Resultaat volgens winst- en verliesrekening

8.448-

10.026

Ten gunste van de herwaarderingsreserve:
-het niet-gerealiseerde resultaat over het boekjaar, bestaand uit de mutatie
in de positieve niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

3.011-

1.937

Ten gunste van de overige reserves:
-het gerealiseerde resultaat over het boekjaar

5.437-

8.089

8.448-

10.026

Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
OVERIGE GEGEVENS
Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.
Controleverklaring
Op de volgende pagina is de door BDO Audit & Assurance B.V. afgegeven controleverklaring opgenomen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de raad van commissarissen van Stichting Woonservice Drenthe

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Woonservice Drenthe te Westerbork
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Woonservice Drenthe op 31
december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2
van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting,
artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar
2017), de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de winst-en-verliesrekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen
in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017)
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Woonservice Drenthe zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
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Benadrukking van de waarderingsgrondslag van een deel van het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering op pagina 56 tot en met
60 van de jaarrekening. Hierin staat beschreven dat Stichting Woonservice Drenthe een deel
van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in
overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015
(verslagjaar 2017) in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde
onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• Bestuursverslag;
• Volkshuisvestelijk verslag;
• Overige gegevens;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen
volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017) en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de
Woningwet.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017), de bepalingen van en krachtens de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn
645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij
de Regeling toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017), ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Groningen, 2 mei 2018
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. W.M. Jacobs RA
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DAEB BALANS PER 1 JANUARI 2018 (bedragen x € 1.000)
(na resultaatverwerking)

ACTIVA
1-1-2018

1-1-2017

VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen
Daeb vastgoed in exploitatie
Niet daeb vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie

460.337
3.917

462.782
226
7.069

1.584

2.025
465.838

Financiële vaste activa
Netto vermogenswaarde Niet Daeb
Latente belastingvordering

3.973
3.918

Totaal vaste activa

472.102

4.301
2.673
7.891

6.974

473.729

479.076

179

494

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
Belastingen
Overige vorderingen en overlopende activa

132
266
110

99
267
1.414
308
508

2.088

Liquide middelen

25.937

27.984

Totaal vlottende activa

26.624

30.566

500.353

509.642

TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA
1-1-2018
EIGEN VERMOGEN
Herwaarderingsreserve
Overige reserves

1-1-2017

220.734
173.629

227.737
176.192
394.363

VOORZIENINGEN
Onrendabele investering nieuwbouw
Voorziening latente belastingverplichting

1.476
2.573

403.929

830
980
4.049

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen kredietinstellingen
Terugkoopverplichting onroerende zaken
Verkocht onder Voorwaarden
Overige schulden

1.810

94.060

95.597

2.041

2.364
96.101

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekering
Rekening-cournant Niet Daeb
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

2.418
674
180
2.568

97.961

2.239
427
1
3.275
5.840

5.942

500.353

509.642
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NIET DAEB BALANS PER 1 JANUARI 2018 (bedragen x € 1.000)
(na resultaatverwerking)

ACTIVA
1-1-2018

1-1-2017

VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen
Daeb vastgoed in exploitatie
Niet daeb vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie

3.830
7.376
-

4.375
7.899
-

-

-

Financiële vaste activa
Latente belastingvordering
Totaal vaste activa

11.206

12.274

-

-

11.206

12.274

-

-

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
Belastingen
Rekening-courant Daeb
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

180
-

1
180

1

-

-

180

1

11.386

12.275
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PASSIVA
1-1-2018
EIGEN VERMOGEN
Herwaarderingsreserve
Overige reserves

1-1-2017

777
3.196

789
3.512
3.973

VOORZIENINGEN
Onrendabele investering nieuwbouw
Voorziening latente belastingverplichting

-

4.301

-

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen kredietinstellingen
Terugkoopverplichting onroerende zaken
Verkocht onder Voorwaarden
Overige schulden

-

-

-

7.413
-

7.974
7.413

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekering
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

-

7.974

-

-

11.386

12.275
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
In 2017 had de OR ook weer maandelijks (iedere eerste dinsdag van de maand) overleg met daaraan
voorafgaand een spreekuur voor collega’s. Omdat we niet tevreden waren over het gebruik van het spreekuur
hebben we besloten in 2017 twee maal een ‘broodje OR’ te organiseren. Voor beide bijeenkomsten hebben we
gericht mensen uitgenodigd en het was beide keren een succes. Dit ‘podium’ blijven we daarom inzetten. Niet
alleen om onze achterban meer en beter te informeren, maar vooral om op te halen wat er leeft bij de
mensen.
Omwille van andere prioriteiten zijn enkele vergaderdata gewijzigd of vervallen. Uiteindelijk heeft de OR intern
vergaderd op 3 januari, 7 februari, 4 april, 9 mei, 6 juni, 5 september, 3 oktober, 3 november en 5 december.
Overleg met de bestuurder
Het overleg met de bestuurder (waarbij ook altijd P&O is aangeschoven) is in 2017 gehouden op 7 februari, 3
juli, 2 oktober en 18 december. Naast de agenda’s zijn tijdens deze overleggen ook enkele thema’s behandeld.
We hebben in deze vergaderingen altijd alles kunnen inbrengen en zaken zijn in goede harmonie besproken.
Ook heeft de bestuurder steeds voldoende openheid getoond aangaande zaken die actueel waren of waar we
naar vroegen. Omtrent actuele zaken is ook informeel overleg geweest.
Overleg met de RvC
In 2017 heeft de OR een overleg gevoerd met de RvC. In dit gesprek ging het vooral over informatieverstrekking
m.b.t de actuele onderwerpen en over het contact met de achterban. Het is een prima gesprek geweest,
waarbij een beter beeld ontstaat van elkaars werk.
Onderwerpen 2017
In 2017 hebben wij ons met de volgende onderwerpen bezig gehouden:
• Kom in actie
• Aanstelling vertrouwenspersoon
• Ondernemingsplan 2018 – 2020
• Huisvesting Woonservice
• Beleid ‘Bring your own device’ [BYOD]
• Effecten Viewpoint
• Organisatiewijziging
• OR platform Mede
Kom in actie
Op 1 januari 2017 is ‘Kom in actie’ en daarbij het loslaten van de vaste beoordelingssystematiek ingevoerd.
Vanwege het belang voor de organisatie is dit gedurende het jaar een vast agenda-item voor de OR geweest.
We zijn betrokken bij de evaluaties en hebben, samen met de interne werkgroep, meerdere malen met
collega’s besproken hoe ze in hun ontwikkeling staan. Onderwerpen die in deze gesprekken aan bod kwamen
waren de persoonlijke doelen, het maken van een plan, feedback vragen en geven en de benodigde cursussen
of trainingen. De OR concludeert dat ‘Kom in actie’ een prachtig traject is, waar we blijvend aandacht aan
moeten schenken. Het enthousiasme van de drie ‘trekkers” in de werkgroep is bepalend geweest voor het
succes van deze interne werkwijze. Het feit dat we niet meer individueel 3x jaarlijks een voortgang- en
beloningsgesprek hoeven te voeren ziet de OR als pure winst. Wel zijn er heldere afspraken over de beloning
gemaakt bij goed functioneren. Deze worden stipt nagekomen.
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Vertrouwenspersoon
In 2017 zijn we akkoord gegaan met het voorstel om mevrouw Tanja Reitsma tot onze vertrouwenspersoon te
benoemen. Als OR hebben we ook een gesprek met haar gevoerd. Dit was een verhelderend gesprek en het
werd de OR duidelijk dat mevrouw Reitsma een prima en integer persoon is die deze taak goed zal vervullen.
De OR is content met deze oplossing en aanstelling.
Ondernemingsplan
De OR is uitvoerig geïnformeerd over de wijze waarop de directie in 2017 tot een nieuw ondernemingsplan
wilde komen. De OR is blij met deze frisse en moderne insteek en zeer tevreden met de uiteindelijke concept
uitkomsten.
Huisvesting Woonservice
De OR is enthousiast over de nieuwe huisvesting aan de Hoofdstraat 29 in Westerbork. Een interne werkgroep
heeft de verhuizing opgepakt, de OR heeft dit op afstand gevolgd. In de gesprekken met de bestuurder hebben
we onze complimenten geuit over het nieuwe pand en de werkwijze waarop de organisatie dit heeft opgepakt.
Het nieuwe pand voldoet goed aan de verwachtingen en de gehele organisatie is positief over deze nieuwe
werkplek.
BYOD
In 2017 heeft Woonservice overeenkomsten gesloten met werknemers waarbinnen ze hun eigen telefoon /
laptop / tablet mogen aanschaffen. De laatste twee gaan in per januari 2019. Over de spelregels hiervoor
hebben OR en de bestuurder uitvoerig gesproken. De OR heeft BYOD uitgebreid besproken met collega’s
tijdens een broodje OR. Naar aanleiding daarvan is hierover ook een organisatie brede enquête gehouden
onder collega’s. Uitkomst was, dat de spelregels iets zijn aangepast. Medewerkers kunnen nu kiezen uit een
standaard telefoon van Woonservice of gebruik maken van BYOD. De OR is tevreden met dit resultaat.
Inmiddels is er door collega’s volop gebruik gemaakt van de regeling.
Effecten Viewpoint
Door de invoering van het nieuwe primaire pakket Viewpoint en de fusie met BCM was afgesproken om
gedurende 2017 te bekijken wat voor gevolgen dit heeft gehad. Kunnen alle taken nog gedaan worden met de
huidige bezetting? Heeft Viewpoint een dermate automatiseringsvoordeel gegeven dat er nu arbeidsplaatsen
overbodig zijn geworden? Middels enquêtes zijn beide zaken opgehaald door de organisatie. De OR is hierbij
steeds nauw betrokken geweest en uitvoerig over geïnformeerd. Een van de belangrijkste conclusies is, dat we
met de huidige bezetting goed in staat zijn alle voorkomende taken / werkzaamheden goed te vervullen.
Organisatiewijziging
In 2017 moest de organisatie vanuit wettelijk kader een controller in dienst nemen. Hiervoor heeft de OR een
voorstel ontvangen om de Manager Middelen hiervoor aan te stellen en het leiding geven aan de afdeling
Middelen onder te brengen bij de reeds bestaande afdeling Vastgoed. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe
afdeling Vastgoed & Bedrijfsvoering. De OR heeft haar instemming verleend aan dit voorstel. Inmiddels is een
en ander geëffectueerd en werkt dit prima.
OR-platform MEDE
Al enige jaren maken we deel uit van een OR-platform van vijf corporaties. Twee keer per jaar hebben we een
bijeenkomst, waarin we van elkaar kunnen leren en waar altijd een actueel thema besproken wordt. De
organisatie hiervan lag bij MEDE. De OR van Woonservice vond het wel tijd worden voor een betere organisatie
met meer verdieping in de thema’s. Als Platform hebben we ons daarom ten doel gesteld, om voor 2018
nieuwe offertes op te vragen bij organisaties die dit kunnen organiseren. Vier partijen zijn hiervoor
uitgenodigd. Met twee zijn gesprekken gevoerd. Er is op dit moment nog geen keuze gemaakt.
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Als OR hebben we in 2017 met plezier ons werk gedaan.
Namens de OR,
Hendrik Timmer
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ALGEMENE GEGEVENS
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