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Deel 1: Jaarverslag

1

1.1 Volkshuisvestingsverslag

Met elkaar voor elkaar
In 2016 hebben wij onze ambities voor de komende jaren concreet gemaakt en vastgelegd in een
nieuw strategisch ondernemingsplan. Onze schaal dwingt ons om scherpe keuzes te maken (we
kunnen niet alles doen), om samen te werken (we kunnen het niet allemaal zelf doen), en om efficiënt
en slim te werken (we moeten het met beperkte middelen doen). Zo gaan we met onze doelen aan de
slag. Eerst kijken we aan de hand van de 5 ambities uit het ondernemingsplan terug op 2016 daarna
volgt de verslaglegging van de overige activiteiten.
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1.1.1 Ambities ondernemingsplan
Ambitie 1: Ons Doel breidt haar woningvoorraad uit met 200 sociale huurwoningen

Deze ambitie is extra uitdagend omdat we in het begin van 2016 geen projecten in portefeuille hadden
en het vinden van nieuwbouwlocaties in Leiden lastig is. Inmiddels hebben we in elk geval zo’n 100
nieuwbouwwoningen in voorbereiding. Het meest kansrijk is de bouw van ruim 70 woningen aan de
Sumatrastraat.
Onze zoektocht samen met de gemeente naar locaties gaat door. Leiden moet de komende jaren 3.000
woningen aan de sociale woningvoorraad toevoegen. Uit de reactie van de gemeente op ons Bod 2017
blijkt dat de gemeente tevreden is met onze ambitie.
Samen met de gemeente proberen we vluchtelingen en dak- en thuislozen op te vangen, zonder de
druk op de sociale woningvoorraad verder te vergroten. Daar maken we in de eerste helft van 2017
een mooi begin mee.

Tijdelijke woningen
Sumatrastraat woonunits: In 2016 bestelden we 16 woonunits voor de locatie van de voormalige
Springplankschool. Deze worden in het eerste kwartaal van 2017 geplaatst. De units blijven 3 jaar op
deze locatie. 12 worden bewoond door cliënten van Stichting de Binnenvest en de overige 4 door
regulier woningzoekenden;
Voorschoterweg woonunits: samen met onze collega’s van De Sleutels en de gemeente onderzochten
we de haalbaarheid van 100 woonunits op de locatie Voorschoterweg. Ons Doel wil de helft van deze
opgave voor haar rekening nemen. De woningen zijn bedoeld voor de huisvesting van vluchtelingen
en regulier woningzoekenden. Gepland in het derde kwartaal 2017.

Acquisitie
2016 stond voor Ons Doel in het teken van acquisitie van projecten. Dit heeft tot een aantal serieuze
kansen geleid, die we in 2017 hopen te concretiseren.
Sumatrastraat nieuwbouw: op de Sprinkplankschool-locatie verwachten we in 2020 ruim 70
woningen te bouwen;
Brahmslaan: op deze locatie doet zich waarschijnlijk de mogelijkheid voor om 17 nieuwe woningen af
te nemen van een ontwikkelaar. Start bouw 2018;
Driftstraatschool: we zijn in onderhandeling met de gemeente over de aankoop van dit
schoolgebouw. Dit is een verbouwplan. Het plan is om 14 woningen te creëren voor jongeren met en
zonder begeleidingsvraag. Start bouw 2018.

3

Uitbreiding door aankoop/fusie
Fusie met Juffrouw Maashofje en Schachtenhofje: na enige jaren het beheer en bestuur gevoerd te
hebben is de fusie met Ons Doel van beide hofjes in 2016 geeffectueerd. Dat betekent een toevoeging
van 16 sociale woningen aan onze voorraad.
Bieding hofjes Libertas Leiden: In 2016 heeft Ons Doel een bod uitgebracht op de hofjes van Libertas
Leiden. Dat bod bleek onvoldoende om in de race te blijven voor de aankoop.

Onderhandelaarsakkoord
Met de gemeente hebben we overeenstemming bereikt over de besteding van de in het verleden
betaalde erfpachtgelden (ruim € 6 miljoen). Voortbordurend op het eerder opgerichte
herstructureringsfonds zijn nieuwe afspraken gemaakt over de besteding van deze gelden. De
afspraken zijn vastgelegd in het in juni ondertekende Onderhandelaarsakkoord. Het principe is
“premie op actie”. Dit betekent dat Ons Doel een bijdrage uit het fonds ontvangt voor elke geplaatste
tijdelijke woning, een toegevoegde sociale huurwoning of woning voor bijzondere doelgroep.
Daarnaast zijn er stimuleringsbijdragen voor duurzaamheidsmaatregelen afgesproken: een bedrag
voor innovatieve duurzaamheidsmaatregelen en een bijdrage voor iedere woningen die op label A is
gebracht.
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Ambitie 2: Ons Doel creëert 100 (tijdelijke) woningen voor bijzondere doelgroepen

In 2016 probeerden we de opgave voor bijzondere doelgroepen meer handen en voeten te geven. In de
vorige paragraaf is al geschreven over de woonunits die specifiek voor deze doelgroep worden
geplaatst.

Bijeenkomst zorgpartijen
In april 2016 organiseerden we een bijeenkomst met verschillende Leidse zorgpartijen. We stelden
deze partijen de vraag: wat kunnen we voor jullie doen qua huisvesting? De conclusie was dat de
ruimtelijke wensen – namelijk kleine zelfstandige woningen in bescheiden clusters – vrijwel gelijk zijn
voor de verschillende zorgdoelgroepen. Het combineren van verschillende doelgroepen kan kansrijk
zijn maar is qua organisatie van de zorg meteen ook een uitdaging in de samenwerking tussen de
verschillende aanbieders. De uitkomsten gebruiken we in de zoektocht naar kansen voor huisvesting
van deze doelgroepen.

Woondebat
Ons Doel organiseerde in 2016 het Leidse Woondebat. Ianthe Mantingh (nu: Zijdekwartier
Architecten, voorheen: Locus Architecten) bedacht een mooi interactief programma waarbij een brede
groep professionals en bewoners brainstormde over het thema “lang leve thuis”. De focus lag deze
keer niet op technische snufjes als domotica maar veel meer op het sociale aspect ‘ontmoeten’. In de
woondebatkrant deden we verslag van deze bijeenkomst.

Thema-avond kwetsbare huurders
Aan het eind van het jaar stonden we samen met huurders stil bij het thema ‘kwetsbare huurder’. De
Binnenvest en De Haardstee brachten heel mooi in beeld waar hun cliënten tegen aan lopen en hoe
zorgpartijen maar ook buurtbewoners een helpende hand kunnen bieden. Zorgen over de toename
van deze groep werden gedeeld maar er bestond ook veel begrip en steun voor de werkwijze.

Plaatsing bijzondere doelgroepen in 2016
In de Regio Holland-Rijnland wordt intensief samengewerkt tussen de verschillende
woningcorporaties voor de huisvesting van de bijzondere doelgroepen. De afspraken over deze
doelgroepen worden gemaakt in de Werkgroep Sociale Agenda, de WSA. Cliënten van
zorginstellingen krijgen, via de zogeheten contingentregeling, voorrang op de reguliere
woningzoekenden. Zij krijgen een woning aangeboden waarbij zij verplicht een driepartijenovereenkomst ondertekenen. Deze overeenkomst geldt voor ten minste 2 jaar en regelt de
begeleiding en ondersteuning door zorgpartijen. Daarna kan er in overleg tussen alle partijen besloten
worden de overeenkomst voor te laten duren, of om te klappen naar een reguliere huurovereenkomst.
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In 2016 heeft Ons Doel 6 contingentwoningen verhuurd met een drie partijenovereenkomst.
Hiervan zijn er 2 verhuurd aan Stichting De Binnenvest, 1 aan een cliënt van de GGZ, 1 via Project
Verstandelijk Beperkten en 2 aan Rosa Manus. Daarnaast verhuurden we nog 1 woning zonder drie
partijenovereenkomst vanwege bijzondere omstandigheid. In totaal dus 7 woningen van in 194
verhuringen (totaal verhuringen exclusief vrije sector en derden). Dit staat gelijk aan 3,6 % van de
nieuwe verhuringen.

Huisvesting statushouders in 2016
In 2016 plaatste Ons Doel 38 statushouders in 13 woningen. Daarmee is de taakstelling ruim behaald.
We hopen met de realisatie van de woonunits aan de Voorschoterweg in 2017 een extra slag te slaan.

Ons Doel
Leiden
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Stand
start 2016
1
-47

Taakstelling
2016-I
2016-II
Totaal
15
17
32
143
165
308

Te realiseren Realisatie
2016
2016
31
38
355
356

Saldo
2017
7
1

Ambitie 3: Ons Doel houdt haar woningen betaalbaar voor al haar doelgroepen

Huurprijzenbeleid
Ons Doel wil haar woningvoorraad behouden voor de lagere inkomens en behouden binnen DAEBportefeuille.
 De huurprijzen worden bij mutatie opgetrokken tot of verlaagd naar 80% van de maximaal
redelijke huurprijs. De huurprijs overschrijdt de liberalisatiegrens niet;
 We wijzen al onze sociale woningen passend toe. De huurprijs/contract huur wordt bij
verhuringen afgetopt op de maximale huurprijs, die is toegestaan in relatie tot het inkomen van
de huurder. Enige beperking is dat op grotere woningen (4 kamerwoningen) alleen
woningzoekenden kunnen reageren met een huishouden van minimaal 3 personen;
De huurverhoging per 1 juli 2016:
Alle zittende huurders hebben een huurverhoging gekregen conform ons uitgangspunt van
inflatievolgende huurverhoging van 0,6%.

Inkomenstoets en passend toewijzen
Van de vrijgekomen sociale woongelegenheden in 2016 is 98% toegewezen aan huishoudens met een
inkomen onder € 35.739 (wettelijke toewijzingsnorm is minimaal 80%).
Van de toewijzingen aan huishoudens met recht op huurtoeslag is 100% toegewezen met een huur
onder de aftoppingsgrenzen (wettelijke norm is minimaal 95%).

Huurprijzen in het woningbezit
De woningen van Ons Doel zijn betaalbaar. Dit blijkt onder andere uit het feit dat 80% van onze
woningen een huurprijs onder de hoogste aftoppingsgrens heeft van de huurtoeslag (< € 628).
Daarmee blijven onze woningen beschikbaar voor de laagste inkomens. Slechts 2% van ons bezit valt
in de categorie niet-DAEB (vrije sector).
Opbouw woningbezit naar huurklasse eind 2016
< 409
> 409 < 586 > 586 < 628 > 628 < 710
Begane grond
105
245
20
22
Etage
252
598
25
46
Etage met lift
10
239
99
60
Eengezinswoning
48
265
86
219
415
1.347
230
347
830
2.694
460
694
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> 710
5
0
2
82
89
178

Vrije sector
0
0
50
0
50
100

Totaal
397
921
460
700
2.478
4.956

We maken onderscheid tussen woningen met een huur boven de € 710,68 (huurtoeslaggrens) en
woningen in de vrije sector. De woningen boven de € 710,68 hadden op de ingang contractdatum een
huur onder de huurtoeslaggrens en vallen hiermee in het DAEB segment.

Verhuur van woningen in 2016
Ons Doel biedt alle vrijkomende woningen aan via WoningNet, het regionale woonruimte
verdeelsysteem voor de corporaties in de regio Holland-Rijnland. Toewijzing gaat op basis van
inschrijftijd (of urgentie). Tussen het totaal aantal verhuringen via WoningNet is een onderverdeling
gemaakt in huishoudsamenstelling en leeftijd. Ook is het aandeel urgenten, dat op het geadverteerde
aanbod heeft gereageerd weergegeven. De woningen die verhuurd worden aan bijzondere
doelgroepen en vergunninghouders worden ook in WoningNet verantwoord maar apart genoemd in
onderstaand overzicht.
Gegevens verhuringen
verhuringen totaal
verhuringen voor derden *
verhuringen vrije sector
verhuringen zorgwoningen
verhuringen bijzondere doelgroepen
verhuringen vergunninghouders
hofjes
woningruil
woongroep
bedrijfsruimte/berging
parkeerplaats/garage
verhuringen via WoningNet

2016
212
7
11
8
7
13
5
4
0
4
42
111

2015
195
18
7
20
5
10
3
2
1
0
14
115

gemiddeld aantal reacties
gemiddeld aantal aanbiedingen
gemiddelde inschrijftijd (maanden)

139
9,4
92

147
6,3
86,4

percentage < € 710,68 met inkomen < € 35.739

98%

98%

aandeel 1 persoon huishoudens
aandeel 2 persoon huishoudens
aandeel 3 en 4 persoons huishoudens
aandeel 5 persoons huishoudens

62%
13%
19%
6%

67%
20%
11%
2%

aandeel leeftijd < 31
aandeel leeftijd >= 31 < 55
aandeel leeftijd >= 55 < 65
aandeel leeftijd >= 65

43%
35%
18%
4%

40%
39%
11%
10%

aandeel urgenten

13%

21%

* Onder de verhuringen voor derden vallen de woningen die niet via WoningNet verhuurd zijn voor
Libertas. Dit waren voor 2016 alleen de hofjes die wij toen nog voor hen in beheer hadden. De
woningen van Libertas in de Robijnhof verhuren zij zelf in verband met de renovatie, Ons Doel maakt
hiervoor alleen de huurovereenkomsten (deze tellen dus niet mee in de verhuringen). De woningen
verhuurd voor Ymere vallen wel onder WoningNet. De verhuringen vrije sector betreffen de
woningen in “Het Gebouw”.
De zorgwoningen zijn woningen die niet via WoningNet verhuurd zijn binnen het complex
Parelvissers en de verhuring voor Fokus aan het Professorenpad. De voormalige aanleunwoningen bij
complex Aaltje Noordewierlaan worden sinds 2016 via WoningNet verhuurd (zonder zorgindicatie).
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Verhuurde zorgwoningen
Complex Parelvissers
Complex Aaltje Noordewierlaan
Complex Professorenpad (Fokus)

2016
7
0
1

2015
14
5
1

Er zijn 32 losse parkeerplaatsen verhuurd in de parkeergarage in Het Gebouw, 9 elders gelegen
parkeerplaatsen en één garage.
Verhuurde parkeerplaatsen/garages
Parkeergarage Het Gebouw
Parkeerplaats binnenstad
Garage

2016
32
9
1

2015
11
2
1

Parkeerplaatsen en garages die onlosmakelijk zijn verbonden aan een woning zijn niet meegenomen
in het aantal verhuringen.

Verkoop
Ons Doel heeft een beperkt aantal woningen aangemerkt voor verkoop. We verkopen woningen om
onze bouwambities te kunnen realiseren. Per jaar gaan we uit van een verkoopaantal van 5 woningen.
Woningen die voor verkoop in aanmerking komen kunnen worden verkocht aan de zittende huurder.
Of de woningen worden bij mutatie met voorrang verkocht aan andere huurders. Lukt dat niet dan
wordt de woning op de vrije markt verkocht. De kortingsregeling voor huurders van Ons Doel is
vervallen.
In 2016 werden 6 woningen verkocht:
 1 woning is verkocht aan de zittende huurder.
 2 woningen zijn verkocht aan huurders van Ons Doel.
 3 woningen zijn op de vrije markt verkocht voor gemiddeld 103% van de taxatiewaarde.

Huurincasso
In 2016 zijn we actief bezig geweest om huurachterstanden terug te dringen. We hebben extra
maatregelen genomen. Zo zoeken we nu actiever contact met de huurder om sneller tot een oplossing
te komen. Dit gebeurt door het sturen van brieven, telefonisch contact of een huisbezoek. Samen met
de huurders proberen we te voorkomen dat we een achterstand moeten overdragen aan de
deurwaarder. Dit doen we door het afsluiten van betalingsregelingen. Oude liggende
deurwaarderszaken zijn onder de loop genomen. We zijn gestart met een nieuw
deurwaarderskantoor, Jansen. Zo kunnen we bij de vertrokken bewoners wier vorderingen waren
afgeboekt deze toch nog terughalen.
Vanuit het convenant ‘Voorkomen Huisuitzettingen bij Huurschuld’ werken we samen met de andere
Leidse woningcorporaties, de gemeente Leiden, de Stadsbank, Team Stadsleven, de GGD en
Kwadraad aan het terugdringen van huisuitzettingen. Onlangs hebben we een ontruiming kunnen
voorkomen door een bewoner via De Binnenvest een ‘laatste kans contract’ aan te bieden.
Ook zijn we gestart met een pilot vanuit de gemeente Leiden, namelijk ‘vroegsignalering bij schulden’.
De pilot gaat in 2017 lopen.
Samen met een student van de Hogeschool Leiden hebben we een leuke folder ontwikkeld waarin
mensen alle informatie kunnen vinden over schulden.
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Aantal zaken overgedragen aan deurwaarder
Aantal zaken met vonnis tot ontruiming
Aantal ontruimingen
Bedragen x € 1
Huurachterstand
Aantal contracten
% prol. jaarhuur

2016
211.265
199
1,25%

2016
80
11
2

2015
249.997
233
1,51%

In 2017 willen we de incassowerkwijze nog verder aanscherpen.
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2015
61
23
5

Ambitie 4: De woningen van Ons Doel hebben in 2020 een gemiddeld energielabel B

Vertaling duurzaamheidsambitie in plan van aanpak
Om in 2020 onze woningen op gemiddeld energielabel B (energie index tussen 1,2 en 1,4) te krijgen,
moeten we stapsgewijs maatregelen doorvoeren. Daarnaast willen we voorsorteren op de
ontwikkelingen rond de warmtevisie en het gasloze tijdperk.
In 2016 hebben we onderzoek gedaan en oplossingen geïnventariseerd. In 2017 maken we een
concreet plan van aanpak en starten we met de eerste ingrepen.

Energiebesparing in 2016
In onderstaand schema maken we de vergelijking met ons bezit en de landelijke cijfers.
Verdeling Energie-Index %

Ons Doel 2016

Ons Doel 2015

Landelijk 2016

Landelijk 2015

EI ≤1,2

(A)

10,5

10,4

P.M.

8,7

1,2 < EI ≤ 1,4

(B)

22,8

22,4

P.M.

16,2

1,4 < EI ≤ 1,8

(C)

40,3

40,7

P.M.

30,5

1,8 < EI ≤ 2,1

(D)

18,0

18,7

P.M.

22,5

2,1 < EI ≤ 2,4

(E)

6,5

6,5

P.M.

12,1

2,4 < EI ≤ 2,7

(F)

1,5

1,1

P.M.

6,7

EI > 2,7

(G)

0,4

0,2

P.M.

3,3

100,0

100,0

P.M.

100,0

In vergelijking met 2015 is er een kleine stijging in het aantal woningen meet een label F en G. Dit is
veroorzaakt door de fusie met de 2 hofjes (Juffrouw Maashofje en Het Schachtenhof). Dit betreft 16
woningen met vooral label F en G.
Per 31 december 2016 is de gemiddelde Energie-Index van Ons Doel 1,59 (2015: 1,60). De landelijke
cijfers van 2016 zijn nog niet bekend. In 2015 was het landelijke gemiddelde voor het gehele
corporatiebezit 1,86 en in onze klasse (2.501-5.000 vhe’s) 1,73.

Workshop zonnepanelen
In oktober organiseerde Ons Doel samen met HOOD een workshop over zonne-energie voor
huurders. In 2017 gaan HOOD en Ons Doel de aanpak en randvoorwaarden voor plaatsing van
zonnepanelen in coproductie verder uitwerken.
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Pilot duurzaamheid in de Iepenrode
Bureau Lof ging in de Iepenrode, complex 082, in gesprek met huurders en kopers over het thema
duurzaamheid. Door hun persoonlijke benadering kregen we veel reacties terug. In 2017 gaan we een
concreet voorstel uitwerken voor isolatie, dubbel glas en zonnepanelen. Van de gemeente Leiden
kregen we subsidie voor de pilot. Marc Koene de wijkambassadeur duurzaamheid is ook betrokken
bij dit project.

Ingrepen bij mutatie
In 2016 spraken we af dat we bij mutatie een aantal duurzaamheidsmaatregelen nemen. Met deze
vaak beperkte ingrepen brengen we de woningen op gelijk niveau (qua isolatie en installatie). Zo
maken we kleine stappen in de gewenste labelsprong naar gemiddeld B.

Duurzaamheid in Leiden
De gemeente Leiden is in 2016 actief aan de slag gegaan met de ‘GoedCampagne’(www.gagoed.nl)
voor het programma duurzaamheid 2016-2020. Ons Doel en de andere corporaties zijn aangehaakt bij
verschillende overleggen over de warmtevisie en de pilot Leiden Zuidwest (onderzoek naar gasloze
wijk). Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau wordt intensief op dit onderwerp samengewerkt.
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Ambitie 5: Ons Doel ziet huurders (en hun organisaties) als partners

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst HOOD &Ons Doel
HOOD en Ons Doel werken al jaren goed samen. De samenwerking is dusdanig gegroeid dat de
verouderde samenwerkingsovereenkomst niet meer aansloot bij de belangen. Samen ontwikkelden
we een nieuwe overeenkomst, die het principe huldigt van co-creatie tenzij …. Nu we volledig
overeenstemming hebben bereikt over het Ondernemingsplan Met elkaar voor elkaar, ligt het voor de
hand om de uitwerking ervan samen ter hand te nemen. Elk jaar bepalen we welke onderwerpen zich
goed lenen voor co-creatie. Uiteraard houden we beide onze eigen verantwoordelijkheden en
besluitvorming. In 2017 organiseren we nog een feestelijk moment rond de ondertekening van de
overeenkomst.
Om ook nieuwe huurders te interesseren in het werk van HOOD en Ons Doel organiseren we
gezamenlijke thema-avonden, waarvan er al 2 hebben plaatsgevonden. Zie elders in het jaarverslag
voor meer inhoudelijke verslaggeving.
Verslag van huurdersorganisatie HOOD
Veel van wat Ons Doel zich in 2015 had voorgenomen, kreeg in 2016 gestalte. Het belangrijkste was
wel het meerjaren-huurbeleid en het beleid m.b.t. passend toewijzen, die in samenspraak tussen Ons
Doel en de huurdersvertegenwoordigers werden geformuleerd. De belangen van zittende huurders,
nieuwe huurders en vooral van huurders met een smalle portemonnee zijn hierin goed tot hun recht
gekomen.
Maar ook bij veel andere beleidszaken werd het bestuur van de huurdersorganisatie HOOD
betrokken, zoals bij de selectie van de hoofdaannemer voor het niet-planmatig onderhoud en de
invoering van een nieuw serviceabonnement. Samen startten we met een gezamenlijk projectgroep
over zonnepanelen.
Zo werd al gewerkt in de geest van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Ons Doel en
HOOD, die begin 2017 wordt getekend. Het HOOD-bestuur heeft scherp gekeken naar enkele
aspecten daarin, zoals de onafhankelijkheid van HOOD, de vraag of de samenwerking een toenemend
beslag legt op de HOOD-vrijwilligers en de betrokkenheid van actieve huurders. De Woonbond werd
om advies gevraagd. Uiteindelijk is geconcludeerd dat de nieuwe overeenkomst goede waarborgen en
uitdagingen biedt voor nieuwe vormen van huurdersparticipatie
Arie Korteweg, voorzitter van HOOD
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Participatie
In 2016 liepen er verschillende participatie projecten. Over het project Wijkwens Professorenwijk-oost
vertellen we graag iets meer in dit jaarverslag.
Het sociaal wijkteam en Libertas Leiden namen eind 2015 het initiatief voor het project Wijkwens in de
Professorenwijk-Oost. In de wijk neemt het aantal overlastmeldingen toe, ook in de complexen van
Ons Doel. Met dit project willen we bewoners betrekken bij nieuwe initiatieven om de wijk leuker,
gezelliger en plezieriger te maken. Op 17 december 2015 startte het project met een bijeenkomst buiten
bij een grote kerstboom. Bewoners hingen kaartjes in de kerstboom met een wens of idee voor de wijk.
Er werden in totaal 60 kaartjes opgehangen.
Uit deze 60 wenskaartjes zijn in 2016 de volgende acties voortgekomen:
 Social Pickers. Een groep bewoners gaat regelmatig met knijptangen en vuilniszakringen de
wijk in om zwerfvuil op te ruimen. Tegelijkertijd spreken zij medebewoners en dragen zo bij
aan een betere sociale controle;
 Met de gemeente Leiden is een wijkschouw en een buurtschouw gehouden. De meeste
zorgpunten die uit de buurtschouw naar voren kwamen zijn door Ons Doel opgelost;
 De zorg om “kwetsbare” buren wordt besproken en indien nodig wordt er doorverwezen naar
Ons Doel of andere instanties;
 Er is een aanvraag gedaan voor een Social Sofa. We hebben ook een goede plek gevonden waar
de sofa gemaakt kan worden. Wij stellen hiervoor een “schuur” van Ons Doel aan de
Franchimontlaan beschikbaar. De bewoners gaan zelf aan de slag. De schuur biedt ook andere
mogelijkheden. Het kan een ontmoetingsplek worden, met mogelijkheden voor een buurttuin
en andere activiteiten;
 Er is contact gezocht met de Wijkvereniging Professorenwijk. Zij steunen de inzet van de
Wijkwensgroep;
 De Wijkwensgroep heeft eind 2016 zelf een kerstborrel georganiseerd voor de bewoners.
De actieve vaste groep bestaat nu uit 7 bewoners.

Schoonmaak en groenonderhoud
We zetten de wijkbeheerders o.a. in voor controle van de schoonmaakwerkzaamheden en het
groenonderhoud. Er is een start gemaakt met nieuwe of beter afgestelde schoonmaakroosters en
bijbehorende contracten voor zowel de schoonmaak als het groenonderhoud.
Er zijn daarnaast 2 zelfbeheerprojecten gestart:
 In Complex Ir. Driessenstraat denkt een club actieve bewoners mee over de invulling van het
schoonmaakprogramma. Zij gaan over de invulling van het programma in hun complex en wat
ze van de bijbehorende kosten vinden;
 Bij het complex Nieuwe Groenhoven zijn we nog een stap verder gegaan. Hier hebben we
samen met de bewoners een schoonmaakprogramma opgezet. En daarna een aanbesteding
gehouden tussen 4 verschillende schoonmaakbedrijven. In 2017 maken we samen met de
bewoners een keuze en geven we verdere invulling aan dit project.

Bewonerscommissies
In juli en december 2016 hebben we thema-avonden georganiseerd met onze bewonerscommissies en
met HOOD. In juli was het thema “zelfbeheer en andere participatievormen”, in december was het
“De zorgzame samenleving”. Zoals gebruikelijk was er tijdens de bijeenkomst van juli ook ruimte
voor ideeën, wensen en suggesties voor de begroting van 2017 voor sociaal beheer en planmatig
onderhoud. In de bijeenkomst van december gaven we inzicht in de definitieve begroting voor 2017.
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Buurtschouwen
Met ingang van 2016 worden de complexen eenmaal per 2 jaar geschouwd op sociale en technische
aandachtspunten. Bevindingen uit de buurtschouwen worden in de cyclus van vooroverleg (juni) en
begrotingsoverleg (december) met de bewonerscommissie en HOOD meegenomen.

Huurderstevredenheid
De afgelopen jaren hebben we alleen incidenteel de huurderstevredenheid gemeten. Vanaf 1 januari
2017 starten we met continu meten van de tevredenheid van huurders door KWH. De in 2016 in het
kader van de Aedes benchmark uitgevoerde klanttevredenheidsmeting heeft ons wakker geschut. We
willen meer weet hebben van wat er leeft onder onze huurders. We willen dat inzicht krijgen door
vaker te meten en door op andere manieren in contact te komen met onze huurders. De experimenten
met themabijeenkomsten en intensievere samenwerking met HOOD moeten daaraan bijdragen.

15

1.1.2 Waar hielden we ons verder mee bezig in 2016
De Woningwet
Als uitvloeisel van de nieuwe woningwet hebben we in 2016 een aantal belangrijke documenten
vernieuwd en in lijn gebracht met de nieuwe kaders:
 Statuten;
 Bestuursreglement;
 Reglement RvC;
 Reglement Auditcommissie;
 Reglement financieel beleid & beheer;
 Investeringsstatuut;
 Treasury statuut;
 Verbindingenstatuut;
 Reglement procuratie & mandatering.
Daarnaast verzochten we de Autoriteit woningcorporaties (Aw) 5 keer om een zienswijze over
benoemingen;
 Herbenoeming Christoffel Klap als directeur-bestuurder;
 Herbenoeming Annette Ottolini en Herman Michels als lid van de RvC;
 Benoeming van Clemens van Soest en Jan Kets als nieuwe leden van de RvC.
In alle gevallen werd een positieve zienswijze afgegeven door de Aw.
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Onderhoud
Met ondersteuning van Geert Vijverberg herijkten we ons onderhoudsbeleid in 2016. Ons nieuwe
beleid biedt houvast voor de uitvoering en registratie van onze onderhoudswerkzaamheden. Ook de
basiskwaliteit waaraan de woningen moeten voldoen is vastgelegd, waardoor we nog eenduidiger
kunnen werken. Vooral bij mutaties biedt dit veel houvast, ook voor de aannemer.
Hieronder zijn de gerealiseerde en begrote onderhoudskosten weergegeven:
Bedragen x € 1.000
Reparatieonderhoud
Mutatieonderhoud
Calamiteitenonderhoud
Contractonderhoud
Planmatig onderhoud
Totaal categoraal model
Toegerekende kosten salarissen &
overige personeelskosten
Toegerekende overige bedrijfslasten
Totaal toegerekende kosten
Totaal functioneel model

Totale
realisatie
673
690
124
392
1.717
3.596

Totaal
begroting
650
566
41
475
2.275
4.007

Saldo
-23
-124
-83
83
558
411

497
319
815
4.411

Zonder toerekening van personeelskosten en overhead (categorale model) is €411.000 minder besteed
aan onderhoud dan was begroot. In de jaarrekening 2016 is een andere presentatievorm
voorgeschreven (functionele model), namelijk inclusief personeelskosten en overhead. Omdat de
begroting geënt is op het categorale model zijn de toegerekende kosten apart weergegeven.

Planmatig onderhoud
In tegenstelling tot de situatie in 2015 kon de afdeling Wonen de taakstellende begroting Planmatig
Onderhoud 2016 volledig tot uitvoering geven. Hieronder in het kort de highlights.
 Badkamerrenovaties complex Nieuw Groenhoven: Op 9 november 2016 werd het badkamer
renovatieproject Nieuw Groenhoven opgeleverd. In totaal zijn er 53 badkamers gerenoveerd.
Op een gezamenlijke bijeenkomst in het zaaltje Looiersplein 5 stonden we samen met de
bewoners en Meerbouw stil bij de bijzondere samenwerking tussen alle partijen. De Haardstee
verzorgde de hapjes en de drankjes;
 In 10 complexen zijn herstel- en schilderwerken uitgevoerd;
 In 2016 begonnen we met diverse cascoverbeteringen aan het eerste gedeelte van complex
Nieuw Groenhoven. In 2017 en 2018 worden de overige gedeeltes uitgevoerd. Het gaat hier
vooral om aanpassingen van diverse detaillering van de daken en muurafdekkingen;
 In 13 complexen zijn de Mechanische Ventilatie installaties vernieuwd en onderhouden. Er zijn
energiezuinige units toegepast, die door hun ontwerp minder gevoelig zijn voor vervuiling en
daardoor ook minder storingsgevoelig zijn;
 In totaal zijn in 23 complexen de goten schoongemaakt;
 In 8 complexen zijn verbeteringen en onderhoud uitgevoerd aan de kunststof kozijnen;
 2 portieken in complex Suriname/Antillenstraat zijn opgeknapt en geschilderd. De overige
portieken is werk 2017;
 In 10 complexen zijn diverse individuele ketelvervangingen uitgevoerd.
In het planmatig onderhoud (inclusief contractonderhoud) is € 641.000 minder uitgegeven dan
begroot. Hieronder is weergegeven waar dit verschil door wordt veroorzaakt:
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Werkzaamheden
Niet uitgevoerd - Ketelvervangingen
Niet uitgevoerd - Brandpoorten
Niet uitgevoerd - Budgetten stook-servicekosten

Bedragen x € 1
145.000
13.000
11.000

Badkamerproject Nieuw Groenhoven

135.000

Schilderprojecten 2016

245.000

Liftkosten

38.000

Goten schoonmaken

26.000

Legionellabeheer

48.000

Tuinonderhoud

-4.000

Overlopend onderhoud

-16.000

Totale onderschrijding

641.000

Niet-planmatig onderhoud
Het niet-planmatig onderhoud is een belangrijk speerpunt geweest in 2016. Na een zorgvuldige
aanbestedingsprocedure, waarin we begeleid zijn door Atriensis en waarbij medewerkers van Ons
Doel en HOOD gezamenlijk zijn opgetrokken, is er half maart gekozen om met Meerbouw Rotterdam
in zee te gaan. Meerbouw werkt samen met bekende vaste onderaannemers; Van der Helm, Barendse
en Grimbergen.
Door deze wijziging hebben wij nu voor alle reparatieverzoeken een aanspreekpunt, namelijk
Meerbouw Rotterdam. De huurders kunnen via het algemene nummer van Ons Doel een klacht
rechtstreeks bij de aannemer melden. Dit heeft 2 grote voordelen. De aannemer kan nu gericht
doorvragen naar de klacht zodat hij de vakman met de juiste opdracht kan sturen. En de bewoner
hoeft maar een keer zijn verhaal te doen. Er wordt nu direct een afspraak met hem gemaakt.
Voor de storingen aan de centrale verwarming hebben we op basis van postcode een verdeling tussen
de installateurs gemaakt. Onze vaste installatiebedrijven zijn Feenstra en Breeman. De bewoner belt
het nummer van Ons Doel, tikt zijn postcode in en komt direct bij het juiste cv- installatiebedrijf
terecht. Hieronder het routeschema voor de meldingen aan de aannemers.

Om snel en efficiënt te kunnen werken met de aannemers hebben we kleinere reparaties afgekocht.
Deze kunnen nu direct worden uitgevoerd. Bij grotere reparaties wordt er altijd vooraf afgestemd met
Ons Doel.
In 2016 was het gemiddelde aantal reparatieverzoeken 241 per maand.
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In de complexen Boshuizerkade, Valeriusstraat en Verdistraat zijn veel kosten gemaakt door
onverwachte asbestsaneringen. Doordat er lekkages aan de standleidingen waren moesten deze
saneringen direct opgepakt worden. Dit zijn dan gelijk grootschalige projecten met flinke kosten.

Mutatieonderhoud
Sinds 1 april 2016 voert Meerbouw Rotterdam ook alle mutaties uit. We hebben hier gezamenlijk een
document voor vastgesteld: de BASIS Service Level Agreement. In de BASIS SLA zijn de standaard
werkzaamheden die in elke mutatiewoning worden uitgevoerd omschreven. Denk hierbij aan
werkzaamheden zoals het nazien van hang- en sluitwerk, elektra- en installatiekeuringen en de
daaruit vloeiende werkzaamheden.
Voor uitgebreide werkzaamheden boven de € 1.000, - geven we apart opdracht. We maken daarbij
gebruik van de vaste prijsafspraken die we gemaakt hebben voor het renoveren van badkamers en
toiletten.
In 2016 zijn er 157 mutaties geweest in de eigen woningen van Ons Doel. Er is in 2016 opvallend veel
asbest verwijderd tijdens mutaties. Dit gaat veelal om toepassingen van asbest in plafonds in vaste
kasten en om colevinyl tegels op vloeren. In de complexen 060 Valeriusstraat e.o. en 061
Suriname/Antillenstraat komt dit regelmatig voor.
De kosten voor het mutatieonderhoud waren aanzienlijk hoger dan begroot. In 2016 waren er
meerdere mutaties waarbij uitgebreide werkzaamheden nodig waren in de woningen. Opvallend is
het aantal mutatiewoningen waarbij de badkamer echt verouderd was en een kostbare
badkamerrenovatie moest plaats vinden.

Strategisch Voorraadbeleid
In 2016 werd op basis van de vastgestelde beleidskaders uit het Strategisch Voorraadbeleid gewerkt
aan de invulling van de complexbeheerplannen. Er zijn complexkaarten gemaakt waarop per complex
alle relevante informatie is terug te vinden. Dat varieert van informatie over verhuurafspraken en
doelgroep tot technische bijzonderheden en beheerafspraken met bijvoorbeeld een
schoonmaakbedrijf. Onderdeel van het traject is het bepalen van de nieuwe taakverdeling van de
wijkbeheerders geweest waarbij de behoefte aan wijkbeheer per complex is bepaald, zie ook elders
onder leefbaarheid.
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Sociaal beheer
In 2016 zijn in ons systeem 266 nieuwe meldingen over sociale klachten geregistreerd. De 266
meldingen zijn de eerste contactmomenten. De meeste klachten hebben we afgehandeld met één
telefonisch advies. Het kwam ook voor dat een intensief traject nodig was met gesprekken, brieven en
procedures. Hierna is weergegeven waar de klachten betrekking op hebben:
Aantal meldingen Aantal meldingen
Soort sociale klacht
Gedrag
Alcohol-/drugsproblematiek
Overlast
Beheer/vervuiling
Onrechtmatige bewoning
Schoonmaak/tuinonderhoud

in 2016
48
19
47
87
28
37
266

in 2015
38
12
68
45
30
18
211

Het aantal klachten over vervuiling van de omgeving, onderdeel beheer/vervuiling, is opvallend
toegenomen. In 2016 is het aantal meldingen van vervuiling omgeving 73, tegenover de 28 meldingen
uit 2015. Verklaring hiervoor is dat vanaf 1 januari 2016 de gemeente Leiden niet langer het grofvuil
kosteloos ophaalt. De kosten voor het ophalen van grofvuil zijn € 30, -. Het gevolg hiervan is dat
bewoners sneller grofvuil in de woonomgeving ‘dumpen’. Gelukkig heeft de gemeente met ingang 1
januari 2017 deze regeling teruggedraaid.

Geschillen:
Ons Doel had in 2016 1 zaak bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie verklaarde de klacht
in november ongegrond.
Bij de huurcommissie werden in 2016 6 zaken ingediend. In 4 gevallen ging het om een
onderhoudsgebrek. Deze klacht werd gegrond verklaard en wij hebben alsnog alles opgelost. Een
andere zaak betrof de jaarlijkse huurverhoging, welke is ingetrokken. De laatste zaak ging over de
afrekening servicekosten, welke gedeeltelijk gegrond is verklaard.
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Financiële continuïteit
Financieel beleid
Wij hebben genoeg financiële middelen om onze volkshuisvestelijke ambities te realiseren. Binnen de
scherp geformuleerde (financiële) grenzen zetten wij beleid en vermogen maximaal in om
maatschappelijk te presteren.
Door de jaren heen heeft zich dat inmiddels bewezen. De (financiële) ratio’s waren de afgelopen jaren
al goed. In 2016 zijn de cijfers goed en voor de komende jaren zijn de voorspellingen ook goed. Dat is
niet alleen bemoedigend, maar ook essentieel voor de toekomstbestendigheid van ons beleid en
verwezenlijking van de ambities.

Financiële kaders
De ontwikkeling van de financiële continuïteit van Ons Doel wordt naast de kasstromen, mede aan de
hand van financiële ratio’s bewaakt. De ratio’s en kengetallen, zoals opgenomen in dit jaarverslag en
bepaald op basis van het meerjarenperspectief, geven zowel voor 2016 als ook binnen het
meerjarenperspectief tot en met 2026 een waarde boven de intern gestelde normwaarden. De ratio’s
kennen een veilige marge ten opzichte van onder andere de door het WSW en de Aw gehanteerde
normen.
Concreet vertaald naar een aantal leidende criteria komt dit in 2016 neer op:
• Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde is hoger dan 25% (WSW 20%);
• Loan to value op basis van marktwaarde is kleiner dan 50%;
• Loan to value op basis van bedrijfswaarde is kleiner dan 75%;
• Interest coverage ratio is minimaal 1,6 (WSW 1,4);
• Debt service coverage ratio is minimaal 1,3 (WSW 1,0);
• Positieve beoordelings- en oordeelbrieven van Aw en WSW.
Naast de hierboven genoemde overkoepelende criteria zijn nog een aantal andere criteria en kaders
gedefinieerd. Dit hebben wij vastgelegd in ons ‘Financieel & Investeringsstatuut’, Treasurystatuut,
Verbindingenstatuut en het Procuratie & Mandateringsreglement. Hiermee beogen wij op een
transparante wijze een formeel kader te scheppen waarbinnen de financierings-, investerings-,
exploitatie- en beleggingsactiviteiten van de organisatie dienen plaats te vinden. In de statuten zorgen
de 4 elementen ‘sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden’ in hun samenhang voor
duidelijkheid en transparantie. In samenhang zijn ze richtinggevend en voorwaardelijk voor de
operationele activiteiten.
Voornoemde documenten uit 2013 zijn in het kader van de aanpassing van de Woningwet medio 2016
geactualiseerd. In aanvulling daarop is een reglement financieel beheer & beleid opgesteld. Dit is
goedgekeurd door de Aw. De hierboven genoemde criteria zijn tegelijkertijd aangepast en zijn als
volgt vastgelegd:
Meeteenheid
Solvabiliteit

Gewenste meetwaarde

Toelichting

Sturing op verschillende

Min. op bedrijfs-niveau:

Norm van WSW/Aw wijkt af,

niveau’s.

o.b.v. marktwaarde 50% en

maar o.b.v marktwaarde is het

bedrijfswaarde 25%

minimum 20% voor Daeb en

Max. 50%
Max. 75%
Min. Bedrijfs-niveau 1,3

40% voor Niet-daeb.
Norm van WSW/Aw wijkt af
Norm van WSW/Aw wijkt af
De aflossingsratio voor

Loan to value marktwaarde
Sturing op verschillende
Loan to value bedrijfswaarde
niveau’s.
Debt service coverage ratio (DSCR)

WSW/Aw is minimaal 1 voor de
Interest coverage ratio (ICR)

Min. 1,4 Daeb

Daeb als Niet-Daeb
Door externe partijen worden
dezelfde ondergrenzen

Min. 1,8 Niet-Daeb
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gehanteerd

De resultaten 2016
Het jaar 2016 is het eerste jaar na de reorganisatie van Ons Doel. Met de nieuwe organisatiestructuur
is de transitie in gang gezet om onze organisatie professioneler en klantgerichter te maken. We pakken
ons deel van de opgave in de Leidse volkshuisvesting op met aansprekende projecten. Zo blijven wij
een volwaardig partner in de Leidse volkshuisvesting.
De ingezette koers werpt zijn vruchten af. Door, met de financiële spelregels in de hand, gericht te
acteren op de leest van het ondernemingsplan dragen deze acties direct bij aan een positief resultaat.
De verschillen van het jaarresultaat ten opzichte van 2015, alsook het positief effect ten opzichte van
de begroting 2016 wordt hierna weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Begroot
2016

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Netto verkoopresultaat
Ov. waardeveranderingen
Geactiveerde productie
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten

15.579
773
20
626
0
26
605
17.628

15.965
759
16
598
0
13
246
17.597

15.688
908
34
748
0
0
155
17.533

Afschrijvingen M.V.A.
Overige waardeveranderingen
Erfpacht
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Overige bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten

102
57
0
1.640
211
258
2.448
93
774
4.133
9.715

71
61
1
1.376
201
196
3.596
133
759
3.806
10.200

4.627
0
0
1.358
210
229
4.007
113
908
3.754
15.206

31
-4
0
264
10
62
-1.148
-40
14
328
-484

4.556
-61
-1
-18
9
33
411
-20
149
-52
5.006

BEDRIJFSRESULTAAT

7.913

7.397

2.327

-516

5.070

Gerealiseerde herwaardering
Niet-gerealiseerde waardeverand.
Rentebaten
Rentelasten
Totaal financiële baten en lasten

0
5.772
104
-2.264
3.611

0
23.219
13
-3.126
20.107

1.434
0
20
-2.121
-667

0
17.448
-91
-862
16.495

-1.434
23.219
-7
-1.005
20.774

Resultaat voor belastingen
Belastingen

11.524
-1.060

27.504
-986

1.660
0

15.979
73

25.844
-986

JAARRESULTAAT

10.465

26.517

1.660

16.053

24.857
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Verschil Begroting -/realisatie
realisatie
2015/2016
2016
387
277
-14
-149
-4
-18
-28
-150
0
0
-14
13
-359
91
-32
64

Toelichting op de veranderingen in jaarresultaat
Het jaarresultaat is ten opzichte van het vorige jaar €16,1 miljoen positief. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de niet-kasstroom gerelateerde posten in de resultatenrekening.
Aan de opbrengstzijde zijn de overige bedrijfsopbrengsten sterk gedaald ten opzichte van 2015. Dit is
enerzijds het gevolg van het afbouwen van niet-DAEB activiteiten (het beheer voor derden).
Anderzijds was in de cijfers van 2015 een éénmalige teruggave btw opgenomen. Deze daling was dan
ook opgenomen in de begroting.
De stijging van huuropbrengsten is verkregen uit de reguliere huurverhoging van de zittende
huurders. De verhoging is gelijk aan het inflatiepercentage 2015, namelijk 0,3%. Er is geen
inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast.
Aan de uitgavenzijde is de post lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten per saldo € 336.000
lager dan vorig jaar. De voorziene daling in kosten komt tot stand door de afbouw in formatie.
Ultimo 2016 waren 25 werknemers in dienst met een gemiddelde van 22,1 fte. In 2015 waren
27 werknemers in dienst met een gemiddeld aantal fte van 24,9.
Door toepassing van een tijdelijke beleidswijziging in 2015 waren de onderhoudsuitgaven en de
kosten voor leefbaarheid substantieel lager dan de jaren daarvoor. Het effect door tijdelijk te kiezen
voor een sober uitvoeringspakket, dat afgestemd is met het klachten-, mutatie- en planmatig
onderhoud op basis van schoon, heel, veilig en noodzakelijk, werd een kostenreductie gerealiseerd.
De onderhoudsstrategie vanaf 2016 wordt meer in lijn gebracht met het geactualiseerde strategisch
voorraadbeleid. Hiermee worden de uitgaven ten opzichte 2015 verklaard. Uiteraard waren deze
uitgaven voorzien.
De lagere overige bedrijfslasten waren eveneens voorzien. De daling wordt veroorzaakt doordat de
incidentele reorganisatiekosten zijn komen te vervallen.
De niet-kasstroom gerelateerde posten, zoals de post Niet gerealiseerde waardeverandering van € 17,2
miljoen betreft een (stelsel)wijziging met betrekking tot de mutatie marktwaarde waardering van de
woningen in verhuurde staat. Deze genormeerde waarderingsmethodiek is gebaseerd op het
‘handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Dit is opgenomen in de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting (RTIV) en betreft een nadere uitwerking van de Woningwet (artikel 35
lid 2) en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) (artikel 31). Met betrekking tot de
toepassing van de parameters wordt verwezen naar de paragraaf in de jaarrekening ‘Materiële vaste
activa - Onroerende zaken in exploitatie’.
De hogere post aan rentelasten komt doordat in 2014 een reservering werd genomen als gevolg van
een stelselwijziging voor de waardering van een embedded optie in een leningsovereenkomst. Deze
boekhoudkundige reservering, die nooit tot een cashflow zal leiden, bedroeg ruim € 1,9 miljoen.
Ultimo 2016 is de actuele waarde van de embedded optie lager dan in 2015, waardoor een
aanvullende boekhoudkundige last is genomen van € 1 miljoen.

Begroting 2016 en realisatie
Het jaarresultaat is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 per saldo € 24,857 miljoen
hoger dan voorzien. De begroting 2016 is opgesteld op basis van de bedrijfswaarde methodiek. Het
effect van de transitie naar waardering op basis van marktwaarde komt volledig tot uiting in het
jaarresultaat. Dit is als volgt opgebouwd:
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Verschil marktwaarde versus bedrijfswaarde
Afschrijvingen M.V.A. in exploitatie
Gerealiseerde herwaardering
Niet gerealiseerde waardeveranderingen
Netto verkoopresultaat

x € 1.000
4.556
-1.434
3.122
23.219
-573
25.768

Naast het verschil in waarderingssystematiek (non-cash basis) zijn op de volgende verschillen ten
opzichte van de begroting als volgt te verklaren: De netto huuropbrengsten zijn € 0,277 miljoen hoger
dan begroot. Hierin is de huurderving circa € 0,15 miljoen lager dan verwacht. Daarnaast is de
leegstand fors afgenomen. De lagere opbrengsten van servicecontracten (€ 0,149 miljoen) dient in
verband te worden gebracht met de lagere lasten van de servicecontracten. Hierdoor is het effect
neutraal.
De post overige bedrijfsopbrengsten is fors hoger dan in eerste instantie was voorzien. Dit heeft te
maken met enerzijds de tijdelijke verlenging van een dienstverleningsovereenkomst (€40.000) en
anderzijds het declareren van personeelskosten bij verzekerde calamiteiten.
De onderschrijding in het onderhoud wordt vooral veroorzaakt door het planmatig onderhoud. Voor
de onderbouwing wordt verwezen naar paragraaf planmatig onderhoud op pagina 11.
De rentelasten zijn per saldo € 1 miljoen hoger dan begroot, het gevolg van een mutatie in de
boekhoudkundige reservering van de embedded optie. De waardebepaling is in 2016 €1 miljoen lager
dan in 2015.
De belastingen zijn € 0,986 miljoen. Dit betreft geen acute belastingen maar de verwerking van de
mutatie in de voorziening latente belastingen.

Meerjarenperspectief
Ons Doel zet haar middelen tot vastgestelde grenzen in voor de maatschappelijke prestatie. En vanuit
het meerjarenperspectief koersen wij af op een zodanige financiële positie dat de continuïteit
gewaarborgd blijft.
De marges in de volkshuisvesting zijn weliswaar smal, maar wij zijn in staat om externe bedreigingen
te pareren en tegelijkertijd volkshuisvestelijk te investeren. Ook in een gematigd huurbeleid. We
hoeven dus niet bij te sturen: ons beleid en onze ambities zijn toekomstbestendig. Wij kunnen ons
blijven richten op onze kerntaak: het opereren voor groepen die niet direct voor zichzelf kunnen
zorgen in het vervullen van hun woonbehoefte. Om deze reden is ons huurbeleid ook gericht op
betaalbaarheid. Met het beschikbare investeringsbudget kunnen wij van betekenis zijn voor
bijvoorbeeld kwetsbare doelgroepen met kleinschalige ontwikkelingen. Hoe dan ook, wij willen de
komende 5 jaar 200 woningen toevoegen aan de sociale voorraad. We trekken het energielabel op van
gemiddeld C naar gemiddeld B. Het is een stevige ambitie, maar het is haalbaar.
De haalbaarheid kunnen we garanderen omdat wij strikt vasthouden aan het speelveld (spelregels en
grenzen), zoals opgeslagen in ons ‘Financieel & Investeringsstatuut’. Onze activiteiten en de
meerjarenprognose stemmen we dan ook op deze financiële kaders af. Op basis van actuele gegevens
analyseren en berekenen wij meerdere keren per jaar de mogelijke effecten en maatregelen van het
beleid. De jongste en meest actuele prognose laat de volgende ontwikkeling op hoofdlijnen zien:
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Het vertrekpunt van voornoemde cijfers is de meerjarenbegroting 2017 en verder. Dit houdt in dat
naast het inrekenen van de opbrengst van een zeer beperkt verkoopprogramma van 5 eenheden tot en
met 2020, ook de ambities en volkshuisvestelijke prestaties volledig zijn ingerekend. Voor de
gehanteerde macro economische parameters wordt verwezen naar de paragraaf Onroerende zaken in
exploitatie.

Financiering
Het waarborgen van de korte en lange termijn financieringspositie tegen acceptabele voorwaarden en
binnen een aanvaardbaar risicoprofiel is vanuit het continuïteitvraagstuk voor Ons Doel essentieel. De
uitgangspunten hierover hebben we vastgelegd in ons Treasurystatuut. De uitwerking daarvan
vertalen wij jaarlijks in treasuryjaarplannen. Als gevolg maken we geen gebruik van (rente)derivaten
die kunnen leiden tot een margin call.
Het grootste deel van de door ons opgenomen leningen is geborgd door het WSW (98,6%).
Op grond van het reglement van deelneming voldoet Ons Doel aan de eisen van kredietwaardigheid.
Hiermee kan Ons Doel gebruik blijven maken van de borgingsfaciliteiten van het fonds.
Ultimo 2016 bedraagt de huidige schuldrestant € 60,5 miljoen tegen € 61,7 miljoen eind 2015. De
portefeuille uitgesplitst naar restant looptijd van de leningen en naar renteklasse heeft de volgende
kenmerken:
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Restant looptijd \
< 1,00 % < 2,00 %
Rente%
< 1,00 jaar
0
< 2,00 jaar
0
< 3,00 jaar
0
< 4,00 jaar
173
< 7,00 jaar
0
< 10,00 jaar
0
< 15,00 jaar
0
< 20,00 jaar
0
< 25,00 jaar
0
< 50,00 jaar
0
Totaal
173

< 3,00 %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 4,00 %

0
0
0
4.000
9.000
4.000
0
0
0
5.000
22.000

< 5,00 %

0
0
0
0
3.588
0
878
0
0
23.176
27.643

0
1.500
0
0
0
0
279
0
0
6.920
8.699

< 6,00 % < 7,00 %
368
450
0
0
0
0
0
5
0
0
823

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 10,00 % Totaal
0
368
0
1.950
0
0
0
4.173
0
12.588
0
4.000
1.193
2.350
0
5
0
0
0
35.096
1.193
60.530

Het renterisico voortvloeiend uit de huidige portefeuille ultimo 2016 bestaat uit eindaflossingen van
leningen en renteaanpassingen. De renterisico’s ontwikkelen zich de komende jaren als volgt:
Verloop huidige leningportefeuille (x 1.000)
schuld op 1-1
nw. leningen 2015
reguliere aflossingen
eindaflossingen
schuld op 31-12

2016
61.726
0
-1.196
0
60.530

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
60.530 58.472 56.454 56.158 51.859 48.000 43.718 38.425 34.121
-943
-518
-296
-299
-271
-282
-293
-304
-316
-1.115 -1.500
0 -4.000 -3.588 -4.000 -5.000 -4.000
0
58.472 56.454 56.158 51.859 48.000 43.718 38.425 34.121 33.805

gewogen gem. rente% over gewogen schuld

3,42

Opbouw en verloop renterisico (x 1.000)
Totaal exposure
Fixerend afgedekt
(grotendeels) Fixerend afgedekt
Exposure niet afgedekt

2016
0
0
0
0

Exposure niet afgedekt t.o.v. portefeille (%)

0,0

1,8

15,0
15,0

15,0
13,2

Risiconorm (%)
beschikbare ruimte t.o.v. norm (%)

3,28

3,28

3,44

3,50

3,47

3,56

3,69

3,84

3,84

2017
2018
6.115 11.500
0
0
5.000 10.000
1.115
1.500

2019
5.000
0
0
5.000

2020
9.000
0
5.000
4.000

2021
3.588
0
0
3.588

2022
5.645
0
0
5.645

2023
5.000
0
0
5.000

2024
4.000
0
0
4.000

2025
4.461
0
0
4.461

2,6

8,9

7,1

6,9

11,8

11,4

10,4

13,1

15,0
12,4

15,0
6,1

15,0
7,9

15,0
8,1

15,0
3,2

15,0
3,6

15,0
4,6

15,0
1,9

De opbouw en verloop van de basisrenteleningen wordt onderstaand weergegeven:
Intern WSW
nr

nr

61
62
63
64
65
66

41851
41850
42523
42521
42525
42526

totaal
5.000.000
5.000.000
2.600.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
27.600.000

1e fixatie basisrente basis
van

tot

27-feb-12
25-feb-10
7-jan-13
7-jan-13
7-jan-13
7-jan-13

25-feb-14
25-feb-19
5-jan-16
5-jan-15
7-jan-14
5-jan-17

2e periode

coupon spread
3,880%
2,720%
3,075%
3,060%
3,035%
3,035%

0,300%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,450%

van

basis
tot

coupon spread

vervolgperiode
van

25-feb-14 26-feb-18 3,880% 0,400% 26-feb-18
25-feb-19
5-jan-16 5-jan-17 3,075% 0,130% 5-jan-17
5-jan-15 6-jan-20 3,060% 0,350% 7-jan-20
7-jan-14 5-jan-18 3,035% 0,350% 5-jan-18
5-jan-17 7-jan-19 3,035% 0,080% 7-jan-19

tot
25-feb-60
25-feb-60
6-jan-59
7-jan-58
5-jan-57
5-jan-56

basis
coupon spread
3,880%
3,600%
3,075%
3,060%
3,035%
3,035%

Interne risicobeheersings- en controlesystemen
Bij het onderdeel Governance, in hoofdstuk 1.4, is een uiteenzetting gegeven van de reikwijdte,
toezichtskader en beheersingssyteem binnen Ons Doel.
Vertrekpunt is ons ondernemingsplan. Dit is de leidraad bij het bepalen en analyseren van relevante
risico’s voor de organisatie. Het is van belang dat de organisatie (RvC, medewerkers, bestuur en
management) voortdurend inzicht hebben in de risico’s en onzekerheden, deze vervolgens
bediscussiëren, analyseren en op basis daarvan besluiten nemen. Onder (eind)verantwoordelijkheid
van de directeur-bestuurder en het managementteam zijn de controlesystemen ingericht die een
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pm
pm
pm
pm
pm
pm

adequate beheersing van risico’s borgen. Binnen de organisatie worden de controlesystemen
permanent onderhouden en periodiek geactualiseerd.
Belangrijke aandachtsgebieden die, indien van toepassing, continu aandacht krijgen zijn:
Operationeel
 Leegstand en huurachterstand
 Ontwikkeling verhuringen- en huurprijzen
 Ontwikkel- en afzetrisico’s van aankoop- en bouwprojecten
 Ontwikkeling van onderhoudskosten en kosten werkorganisatie
 Overheidsheffingen (verhuurder-, saneringsheffing en fiscaliteit)
Strategisch en Maatschappelijk
 Organisatierisico’s
 Samenwerkingen, Reputatieschade en Kwaliteitsmanagement
 Marktrisico’s
 Consequenties vanuit regelgeving en regionale afspraken
Financieel
 Financiële continuïteit op basis van scenario-analyses
 (huur)Prijs- en renteontwikkelingen
 Ontwikkeling financiering en financierbaarheid
 Matchingprincipe verkoop bestaand bezit en investeringen
Belangrijke onderdelen om risico’s te beheersen binnen ons interne risicobeheersings- en
controlesystemen zijn:
 functiescheiding voor kritische processen zoals verhuur en verkoop van bezit, lonen en
salarissen, treasury en betalingstransacties
 procesbeschrijvingen voor kritische primaire en ondersteunende processen.
 bevoegdheden en hieraan gekoppelde budgetverantwoordelijkheid verankerd in een
procuratie- en mandateringsreglement
 een integriteitscode voor toezicht, bestuur, management en medewerkers
 AO/IC (maatregelen van interne controle) voor de belangrijke en risicovolle processen
 een portefeuillestrategie die periodiek wordt herijkt
 meerjaren onderhoudsplan en begroting gebaseerd op actuele inspectiegegevens en strategisch
voorraadbeleid
 jaarlijkse inspectie en beoordeling van een derde van ons bezit. De inspectie wordt uitgevoerd
op basis van een conditiescore per bouwelement volgens de NEN 2767 methodiek (2015
volledige inspectie uitgevoerd)
 financiële meerjarenprognose gebaseerd op de uitgangspunten van het WSW en de Aw die de
basis vormt voor de bedrijfswaarde
 kwartaalrapportages over de ontwikkeling van de strategische, operationele en financiële
risico’s. In de vorm early warning indicators / dashboard vindt de monitoring plaats. In deze
rapportage zijn ook inbegrepen de resultaat- en liquiditeitsprognose, budgetbewaking en indien
nodig de analyse van de (financiële) projectvoortgang en de projectrisico’s. De
kwartaalrapportage wordt behandeld tijdens de vergaderingen van het MT, Auditcommissie en
de RvC
 een jaarrekening die op consistente wijze met inachtneming van relevante wet- en regelgeving
wordt opgesteld
 goedkeuringsproces voor vastgoedinvesteringen door het MT en de RvC met beslisdocumenten
ter definitieve goedkeuring, zoals verankerd in het financieel- & investeringsstatuut.
 Goedkeurings- en monitoringsproces met betrekking tot verbindingen, zoals verankerd in het
verbindingenstatuut.
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 treasurystatuut waarin onder meer is vastgelegd dat het aangaan van derivatentransacties niet
is toegestaan en waarin duidelijke randvoorwaarden, bevoegdheden en procedures zijn
vastgelegd voor het aangaan van verplichtingen
 een verbijzonderde interne controle en ICT-tool ter ondersteuning van de inkomenstoetsing bij
toewijzing van een woning, waardoor de fout kans bij toewijzing aanzienlijk is verkleind
 periodieke herijking van de risicokaart (inventarisaties) met medewerkers, management en
RvC.
 participatie aan Aedes benchmark
Voor het realiseren van de ambities uit het ondernemingsplan wordt de organisatie blootgesteld aan
risico’s.
. Volledig uitsluiten van wezenlijke fouten, verliezen, fraude of overtreding van wetten en regelgeving
kunnen wij dan ook niet. Wel leiden de door ons genomen beheersingsmaatregelen ertoe dat deze
risico’s zijn teruggebracht tot een acceptabel niveau.
De interne beheersingssystemen zijn adequaat opgezet en hebben gedurende het verslagjaar effectief
gewerkt en geven een redelijke mate van zekerheid dat de financiële verslaglegging betrouwbaar is,
dat de organisatie heeft gehandeld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving en dat de organisatie voldoende inzicht heeft in de mate waarin de operationele,
volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen zijn gerealiseerd.
De hoofdlijnen van de planning en control-cyclus van Ons Doel is in onderstaand overzicht
weergegeven.
Planning en control-cyclus Ons Doel
Documenten

Frequentie

Ondernemingsplan

5-jaarlijks

Meerjaren prestatieafspraken

5-jaarlijks

Jaarlijkse prestatieafspraken/Het Bod

Jaarlijks

Meerjarenperspectief

Jaarlijks

Strategisch voorraadbeheer

5-jaarlijks

Treasurystatuut

3-jaarlijks

Investeringstatuut

3-jaarlijks

Begroting

Jaarlijks

Jaarplan

Jaarlijks

Investeringsmemo

Per project

Jaarverslag

Jaarlijks

Kwartaalrapportage

Per kwartaal

Rapportage projectvoortgang

Per kwartaal

Administratieve organisatie

Continu

Accountantscontrole

Accountantsverslag

Jaarlijks

Autoriteit woningcorporaties

Beoordeling financiële continuiteit

Jaarlijks

Ministerie

Beoordeling volkshuisvestelijke prestatie

Jaarlijks

Visitatie

Beoordeling maatschappelijke prestatie

4-jaarlijks

Aedes Benchmark

Bedrijfsvoering en kwaliteit

Jaarlijks

Planning
Meerjarenplannen

Jaarplanningen
Projectplanningen
Control
Rapportages

Interne controles
Controles
Externe controles
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1.2 Organisatie en personeel
Organisatiestructuur

De nieuwe organisatiestructuur werkt naar behoren. De teruggang in formatie is goed opgevangen.
Veranderingsbereidheid, persoonlijke ontwikkeling en onderlinge samenwerking waren de centrale
thema’s in 2016. Eind van het jaar hebben we een interne controller gecontracteerd voor een beperkt
aantal uren per week.
We blijven scherp sturen op bedrijfskosten en kijken kritisch naar de noodzaak van invulling van
vrijgekomen functies. Nu onze projectenportefeuille flink groeit, willen we de organisatie in 2017
uitbreiden met een projectmanager.
De beoordelingssystematiek is resultaatgerichter gemaakt. In november is het Medewerkersonderzoek
(voorheen het medewerkerstevredenheidsonderzoek) uitgevoerd. We beoordelen onze organisatie op
onderdelen als mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en werkplezier met een 7.
Er is dus ruimte voor verbetering, waarvoor we ons organisatieontwikkelingstraject inzetten.

De organisatie in cijfers
Ultimo 2016 had Ons Doel 25 werknemers in dienst, het gemiddelde aantal fte’s in 2016 was 22,1. In
2015 waren 27 werknemers in dienst, het gemiddelde aantal fte’s in 2015 was 24,9. In totaal beheert
Ons Doel, inclusief de woningen en verzorgingshuizen van Ymere, Libertas Leiden en Boerhaave,
ongeveer 3.200 verhuureenheden (vhe). Gemiddeld beheert Ons Doel per fulltime medewerker 145
verhuureenheden.
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Leeftijdsgroepen

Aantal medewerkers

Percentages

2016

2015

2014

2016

2015

2014

18 - 30 jaar

1

1

1

4%

4%

4%

31 - 40 jaar

5

6

9

20%

22%

32%

41 - 50 jaar

9

8

7

36%

30%

25%

51 - 60 jaar

8

9

9

32%

33%

32%

61 - 65 jaar

2

3

2

8%

11%

7%

25

27

28

100%

100%

100%

In 2016 namen we afscheid van 5 collega’s. Vooral het afscheid van Co Vrouwe ging niet onopgemerkt
voorbij. We organiseerden een symposium over Leiden Noord, waar hij jaren intensief bij de
ontwikkelingen betrokken was. We kregen 3 nieuwe collega’s: op het secretariaat, bij sociaal beheer en
bij bedrijfsvoering. Bijzonder is ook dat we 6 stagiaires onder onze hoede hadden het afgelopen jaar. 2
afstudeerders die hun afstudeeropdracht bij ons uitwerkten, en 4 meewerkende stagiaires bij de
afdeling Wonen.

Investeren in organisatie en medewerkers
In 2016 werkten we intensief aan de groei van de organisatie als geheel. Met behulp van de
enneagrammen systematiek hebben medewerkers veel inzicht gekregen in hun eigen en in elkaars
gedrag en drijfveren. Dat helpt om de samenwerking te verbeteren en vergroot het onderlinge begrip.
Het gaat ook een rol spelen in de groei van de organisatie naar meer resultaatgericht werken. We
zetten dit traject door in 2017.
In 2016 hebben medewerkers onder andere individuele opleidingen/trainingen gevolgd op het gebied
van veilig werken (VCA), ZAV beleid, website beheer, huurincasso en BHV. Ook werden trainingen
gevolgd over NCCW, FMP en elektronisch archiveren.
Medewerkers krijgen de ruimte om deel te nemen aan landelijke activiteiten, themadagen en
netwerken van Aedes. Daarnaast kunnen zij regelmatig deelnemen aan seminars, congressen en
dergelijke. Zo versterken we de inhoudelijke kennis van de medewerkers.
Het ziekteverzuim is gedaald ten opzichte van 2015. Dit is te verklaren door het feit dat er minder
ziekmeldingen waren. De gemiddelde ziekteduur is gelijk aan die van 2015 (verlof n.a.v.
zwangerschap is niet meegenomen in de cijfers).
Ziekteverzuim
Aantal ziekmeldingen
Aantal medewerkers dat zich ziek meldde
Ziekteverzuimpercentage in dagen

2016
32
19
4,30%

2015
42
19
5,61%

2014
67
23
7,99%

De Ondernemingsraad in 2016
2016 was voor de huidige OR het eerste volledige jaar. We zijn in januari direct verder gegaan met het
vernieuwen van de secundaire voorwaarden en sloten het jaar af met de eerste aanzet tot een nieuw
Arbobeleidsplan.
Samenstelling OR
De samenstelling van de OR is in personen niet gewijzigd. De samenstelling is als volgt:
Vincent Bussing – voorzitter
Bonny de Pauw – OR-lid
Corrie Keijzer – OR-lid
Brigitte Welman – (aspirant OR-lid)
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Door zwangerschapsverlof is in september Bonny tijdelijk niet actief geweest in de OR en heeft
Brigitte haar plek als volwaardig OR-lid tijdelijk ingevuld (na akkoord van de medewerkers).
Adviezen OR en andere highlights
Er zijn meerdere adviesaanvragen gedaan waar de OR op gereageerd heeft. Het jaar begon met de
verdere uitwerking van de secundaire voorwaarden, de wegwijzer en de aanpassing van de
integriteitscode. Door de gezamenlijke overlegstructuur is hier op een prettige wijze met de OR,
directeur-bestuurder en de personeelsadviseur een nieuwe invulling aan gegeven.
In het tweede kwartaal is het beoordelingssysteem aangepast. Er is meer diepgang in de
resultaatafspraken aangebracht door middel van competenties. De nieuwe opzet is aan het personeel
toegelicht waarna de OR instemming heeft gegeven op voorbehoud dat de aangegeven
aandachtspunten worden uitgevoerd.
In het najaar is er een medewerkersonderzoek in een nieuwe vorm uitgevoerd. Zowel de OR als een
aparte werkgroep heeft hieraan voorwerk verricht.
Het contract van de directeur-bestuurder liep tot eind oktober. De RvC heeft de OR gevraagd om
advies uit te brengen over de herbenoeming van Christoffel Klap als bestuurder. In het halfjaarlijkse
overleg met de RvC is mede hierover gesproken. Na een apart overleg met Christoffel Klap heeft de
OR een positief advies gegeven over de herbenoeming.
Eind 2016 is er op verzoek van de RvC voorzitter ook een advies gegeven over het aantrekken van een
nieuw RvC lid. Dit conform de CAO bepaling.
Het jaar is voor de OR geëindigd met de start van het actueel maken van het Arbobeleidsplan en
Arbogids met sanctietabel. Hierbij doet de personeelsadviseur het voorwerk en worden de
wijzigingen in het regulier overleg met de bestuurder besproken. Een overleg dat zesmaal per jaar
gevoerd wordt.
Vincent Bussing, voorzitter OR
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1.3 Bestuursverslag
Ons Doel is organisatorisch en financieel krachtig genoeg om zelfstandig in 2018 de respectabele
leeftijd van 100 jaar te bereiken. Die conclusie hebben we dit jaar kunnen trekken. Ons nieuwe
ondernemingsplan Met elkaar voor elkaar straalt dan ook de daarbij behorende ambitie uit. We kunnen
de komende jaren flink bouwen en verduurzamen zonder de betaalbaarheid voor onze huurders uit
het oog te verliezen. En samen werken we aan de versterking van de bewonersparticipatie.
Ik memoreer op deze plek een aantal hoofdpunten van het afgelopen jaar:
 Ons nieuw Ondernemingsplan Met elkaar voor elkaar is vastgesteld en gepubliceerd. Het heeft al
snel focus gegeven aan ons werk.
 Onze huurdersorganisatie HOOD onderschrijft het ondernemingsplan. Dit was de basis voor de
nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een aanzienlijke versterking van de invloed van
huurders op het werk van Ons Doel. Samen gaan we werken aan de realisatie van de ambities.
 We zijn zo goed als Woningwet-proof. Een kort zinnetje voor een forse inspanning om de
juridische fundering van Ons Doel weer op orde te brengen.
 Sinds april dragen we al ons reparatie- en mutatieonderhoud op aan een aannemer, Meerbouw
Rotterdam. Deze vorm van ketenintegratie is nog vrij nieuw voor de sector.
 In samenwerking met de gemeente en andere corporaties in Leiden werken we aan de
versnelde huisvesting van statushouders en andere bijzondere doelgroepen. We verwachten in
2017 in elk geval 70 woonunits op tijdelijke locaties te plaatsen.
 In de Aedes-benchmark scoorden we magertjes (CC = staartgroep). De tevredenheid van onze
huurders is lager dan we hoopten. Onze maatschappelijke prestaties waren wel goed, maar
helaas zijn die prestaties nog geen onderdeel van de benchmark.
De woningmarkt van Leiden blijft onverminderd gespannen. Doordat mensen steeds minder
intramuraal worden gehuisvest, neemt de vraag naar onze woningen nog eens extra toe. De gemeente
verwacht de komende jaren nog zo’n 3.000 woningen in de sociale huursector extra nodig te hebben.
Het gebrek aan geschikte locaties wordt steeds nijpender. Of gaan we eindelijk eens werken aan een
regionale oplossing?

Belanghebbenden
HOOD is onze belangrijkste gesprekspartner. Eens per 6 weken hebben we overleg op bestuursniveau
waarin we onderwerpen bespreken als het huurbeleid, het ondernemingsplan, adviezen op allerlei
terreinen, aanpak van de participatie en het onderhoudsbeleid. Buiten deze vaste overleggen, denkt
HOOD actief mee over duurzaamheid, communicatie en de keuze voor de aannemer voor het nietplanmatig onderhoud.
Het belangrijkste bestuurlijk overleg tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties
is het Leids Platform Wonen. Dat wordt voorbereid door het ambtelijke equivalent. Alle
beleidsthema’s worden geagendeerd: wonen & zorg, de jaarlijkse biedingen, betaalbaarheid,
schuldenproblematiek, etc. Verder hebben we veelvuldig contact met de gemeente, zowel politiek als
ambtelijk over met name projecten. Er is een bestuurlijk overleg opgericht speciaal voor de
huisvesting van statushouders en bijzondere doelgroepen.
Maatschappelijke organisaties, als De Binnenvest, De Haardstee, Libertas Leiden en Cardea, spreken
we regelmatig. Danwel over de woningen die zij van ons huren, dan wel over nieuwe projecten die
we samen met hen opzetten. De in het begin van 2017 te plaatsen woonunits aan de Sumatrastraat
voor cliënten van De Binnenvest zijn daarvan een voorbeeld.
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In ons werk hebben we verder contacten met tal van organisaties en instanties die samen met ons
verantwoordelijkheid dragen voor de leefbaarheid in complexen en wijken.

Financiën & Governance
De financiële continuïteit van Ons Doel is gewaarborgd. In de jaarrekening zien we dat de kengetallen
voldoen aan de door de sectorinstituten gestelde eisen. Ons Doel kreeg over het jaar 2015 een goede
beoordeling van de Aw. Er is voldoende ruimte om borging van het WSW te krijgen om leningen aan
te trekken voor nieuwbouw van sociale woningen.
We werken volgens de Aedescode en de Governance code, zoals die gelden voor de leden van Aedes
en de VTW.

Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie
Per 31 december 2016 is in totaal € 151,6 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige
reserves begrepen (2015: € 133,7 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 ministeriële besluiten geldend ten tijde
van het opmaken van de jaarverslaggeving. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is
sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Woningstichting Ons Doel. 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 Woningstichting Ons Doel 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 € 154,0 miljoen. Dit impliceert dat circa 73% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer
lange termijn realiseerbaar is.

Opdracht
Nu het vertrouwen in Ons Doel als zelfstandige organisatie met toekomstwaarde weer is
teruggekeerd, is mijn tijdelijke aanstelling omgezet in een definitieve. De Raad van Commissarissen
heeft mij opgedragen om de ambities uit het Ondernemingsplan waar te maken. Die opdracht heb ik
met plezier aanvaard. Het plezier is gebaseerd op de wetenschap dat ik aan die opdracht kan werken
met een gemotiveerde eigen organisatie en met een groot aantal betrokken partners. Partners die
achter onze ambities staan en de bedoeling begrijpen. En die hun kennis gebruiken om ons actief en
proactief te steunen.
Christoffel Klap, directeur-bestuurder
Personalia, nevenfuncties en PE-punten:
De heer C. Klap, (1958) werkzaam bij Ons Doel sinds 1 mei 2015 als directeur-bestuurder.
Herbenoemd op 1 november 2016 als directeur-bestuurder.
Nevenfuncties; voorzitter van de Stichting Eiwerk, penningmeester van de Vereniging van Eigenaren
De Vrolijke Eik.
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PE-punten:
Datum
2015
24-05-2015
11-01-2016

Bedrijf
Finance Ideas Academy
Seminars Op Maat
Finance Ideas Academy

09-12-2016 Martijn de Loor
organisatiecoaching
14-12-2016 OVERDENKWERK
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Onderwerp
Kennissessie Novelle Woningwet
Huurdersparticipatie in de Woningwet
Kennissessie Woningwet
Intervisie voor Bestuurders van

Punten
3,5
4
2
22

Woningcorporaties 2016
Filosofische najaarsreeks
Totaal behaald
Aantal te behalen punten 2015-2017 totaal
Nog te behalen in 2017

35
66,5
108
41,5

1.4 Verslag van de Raad van Commissarissen
Inleiding
Een terugblik op het jaar 2016 laat zich het best typeren met 3 woorden: ontspanning, continuïteit en
vernieuwing.
 Ontspanning omdat bij Ons Doel de bedrijfsvoering op orde is met de juiste instrumenten en
een adequate personele invulling. Dit heeft lucht gegeven binnen de organisatie.
 Continuïteit omdat eerdere Plannen van Aanpak zijn omgezet in een strategisch
ondernemingsplan en de tijdelijke directeur-bestuurder als bedenker van het strategisch
ondernemingsplan in 2016 blijvend is aangesteld als de directeur-bestuurder.
 Vernieuwing als het gaat om het creëren van een innovatieve huurderbetrokkenheid en het
anders werken in de keten met marktpartijen (onderhoud en nieuwbouw).
De vernieuwing had ook betrekking op de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Volgens
het Rooster van Aftreding dienden 2 nieuwe commissarissen benoemd te worden en 2 commissarissen
herbenoemd. In deze benoemingsprocedures hebben de ‘fit & proper’-gesprekken bij de Aw de
nodige impact gehad. Scherpte aanbrengen in de profielen; een schets maken van de ontwikkelingen
bij Ons Doel; kennis, ervaring en meerwaarde per commissaris aangeven in de matrix-overzichten en
tot slot met elkaar een goede gesprekvoorbereiding organiseren. Het heeft zonder meer bijgedragen
aan de nodige kennisontwikkeling van het team van commissarissen.

Governance Ons Doel
Ons Doel werkt met maatschappelijk kapitaal in het semipublieke domein. Als het gaat om
verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen dan hanteren we de Governance zodanig,
dat we als het ware functioneren in ‘de openbaarheid’.
De Raad richt zich daarbij naar de Leidse belangen in het algemeen en die van (huidige en
toekomstige) huurders in het bijzonder. Over dat laatste vindt een paar maal per jaar overleg plaats
tussen vertegenwoordigers van de huurdersorganisatie HOOD en de Raad van Commissarissen van
Ons Doel. Met genoegen hebben we gezien dat tussen HOOD en de directeur-bestuurder van Ons
Doel een overeenkomst is gesloten om te komen tot een modernisering van de
huurdersbetrokkenheid.
Begin 2016 is de Visitatie afgerond. Deze visitatie is uitgevoerd door Pentascope op basis van de versie
5.0 van de Maatschappelijke visitatie woningcorporaties. De scorekaart van de maatschappelijke
prestaties was herkenbaar, te doorgronden en gaf voldoening. Het perspectief Governance kwam uit
op 6,6. Dit was voor de Raad van Commissarissen aanleiding om eind 2016 met de nieuwe
commissarissen de lijnen uit te zetten voor het ontwerpen van een nieuw toezichtskader met een
drietal dashboards. Dit toezichtskader is bedoeld om in lijn met de ambities van het strategisch
ondernemingsplan en de organisatieontwikkeling het kader en de grenzen aan te geven voor het
ondernemen en presteren. Daarbij wordt ook een relatie gelegd met de verbeterpunten, zoals die zijn
aangegeven in de visitatie en jaarlijks door de accountant naar voren worden gebracht.
Invulling intern toezichtskader
Eind 2016 beschikte de Raad over de volgende kaders:
a) Besturingskader
Strategisch Ondernemingsplan 2016-2020, Meerjareninvesteringsplan & Jaarplan,
Prestatieafspraken gemeente, overzicht investeringsbeleid en een Strategische
Voorraadbeleidsplan met beleidskaders.
b) Beheersingskaders
Financiële kaders(meerjaren)begroting, Investeringsstatuut, Treasurystatuut,
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Risicobeheersingssysteem projecten, periodieke rapportages betreffende het vastgestelde
integriteitsbeleid en het organisatie- en formatieplan.
Zoals gebruikelijk houdt de Raad van Commissarissen toezicht op het functioneren van de statutaire
bestuurder van Ons Doel. De Raad adviseert daarnaast de statutaire bestuurder gevraagd en
ongevraagd. Op basis van het nieuwe toezichtskader dat de Raad in 2017 vaststelt worden de rollen
van de commissarissen verder uitgediept.
De Raad van Commissarissen geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken. In de
RvC-vergadering van 22 september 2015 is afgesproken in het voorjaar van 2016 een start te maken
met de selectie van een nieuwe accountant. Uiteraard rekening houdend met de regels in de
Governancecode 2015. Hoewel Deloitte, actief sinds 2012, qua zittingsperiode nog niet in conflict was
met de Goverancecode, achtten wij het om kwalitatieve- en economische redenen een
aanbestedingsprocedure in werking te zetten. Op grond van deze aspecten heeft de Raad, op advies
van de auditcommissie en ingestelde selectiecommissie, besloten de werkzaamheden vanaf 2016 te
gunnen aan Baker Tilly Berk. Bij de aanbesteding waren een vijftal kantoren uitgenodigd te offreren,
waaronder Deloitte. Het besluit is genomen op 27 september 2016.
In 2016 zijn de statuten en reglementen herzien in het kader van de nieuwe woningwet. Het heeft
geleid tot een set reglementen voor de plenaire Raad en de Auditcommissie. Het reglement voor de
Remuneratiecommissie wordt in 2017 vastgesteld.
De Remuneratiecommissie doet voorstellen aan de Raad betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid
voor de bestuurder en de vergoeding van de leden van de Raad en zijn voorzitter. De
Remuneratiecommissie kan ook met signalen of voorstellen komen, die raken aan de integriteit van
het opereren binnen Ons Doel. De Remuneratiecommissie heeft de benoeming van de directeurbestuurder (Christoffel Klap) in 2016 voorbereid.
De Auditcommissie houdt het toezicht ten aanzien van de werking van de interne risicobeheersingsen controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en
het toezicht op de werking van de gedragscodes. Deze commissie ziet tevens toe op de financiële
informatieverschaffing; het bespreken van de jaarrekening en het accountantsverslag, het jaarverslag,
de kwartaalrapportages, de begroting en het ter accordering voorleggen van deze documenten aan de
Raad. Indien nodig brengt de Auditcommissie advies uit aan de Raad ten behoeve van het opstellen
van de voordracht tot benoeming van de externe accountant. In 2016 heeft de Auditcommissie het
traject begeleid rond de aanstelling van de intern-controller.
Invulling extern toezichtskader
De vernieuwde Governancecode kent 5 principes, die vertaald worden in 2 typen bepalingen: ‘pas toe’
en ‘pas toe of leg uit’.
Op basis van deze principes en de bijbehorende bepalingen zijn het Reglement van de Raad en het
Bestuursreglement in 2016 op orde gebracht.
In de tweede helft van 2016 zijn geen afwijkingen geconstateerd over de toepassing van de
Governancecode.
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Concrete invulling toezicht
Voor de concrete invulling van het toezicht is met de goedkeuring van het Strategisch
Ondernemingsplan 2016-2020 een belangrijke bouwsteen gelegd. Heldere ambities en doelstellingen,
die overzichtelijk zijn en jaarlijks aanscherping kunnen krijgen op basis van actuele ontwikkelingen.
Het systeem van Ons Doel kent daarnaast de volgende instrumenten:
 Het Jaarplan (als vervolg op de afronding van het Plan van Aanpak) waarover per kwartaal
gerapporteerd wordt;
 De planning- en control cyclus, die gestalte krijgt door begroting, kwartaalgewijze
managementrapportages en jaarverslaglegging;
 Het identificeren van risico’s in de operationele processen en op grond daarvan het nemen van
beheermaatregelen;
 Het Treasuryplan gericht op de totale financieringsbehoefte;
 Het strategisch voorraadbeleid met de economische, maatschappelijke en (verhuur)technische
risico’s in de woningvoorraad;
 De integriteitscode en klokkenluidersregeling, die op de website van Ons Doel zijn te vinden;
 De opzet van de administratieve organisatie met een beschrijving van de belangrijkste
processen en taken en bevoegdheden van medewerkers van Ons Doel;
 Evaluatie gesprekken tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen en de
zelfevaluatie van de Raad;
 Visitatie van de onderneming; het resultaat doorgesproken in begin 2016.
In de Woningwet staat dat corporaties de voorgenomen plannen en beleidskeuzes voor het volgende
jaar voor 1 juli aan de gemeente en de huurdersorganisaties moet voorleggen. Door de directeurbestuurder is aan deze verplichting voldaan. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen ingestemd
met het Onderhandelaarsakkoord herstructureringsfonds.

Invulling van de werkgeversrol
Goed werkgeverschap richting de directeur-bestuurder is een doorlopende taak van de Raad. De Raad
dient deze taak zodanig uit te voeren, dat de corporatie over een goed functionerende directeurbestuurder beschikt, de bestuurder zijn of haar competenties volledig ten dienste van de corporatie
kan inzetten en de Raad op adequate wijze zijn toezichtrol volledig kan vervullen. Er is geregeld kort
overleg tussen de directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad over mogelijke aandachtspunten
voor de Raad ten aanzien van lopende zaken. Voorts hebben zij samen met de bestuurssecretaris agenda-overleg ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Eens per
halfjaar voert de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder een
functioneringsgesprek tegen de achtergrond van Strategisch Ondernemingsplan. Aan het eind van het
jaar is er een evaluatiegesprek van de directeur-bestuurder met de Remuneratiecommissie. Op 13
december 2016 is met Christoffel Klap dit gesprek gevoerd.
De vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurders is leidend voor
het te voeren bezoldigingsbeleid. Op deze basis is na zijn benoeming op 31 oktober 2016 de
arbeidsovereenkomst gesloten met Christoffel Klap als directeur-bestuurder. Het totaal vast
jaarinkomen van de directeur-bestuurder is bepaald op € 122.000 passend binnen het regime van
WNT2 en gebaseerd op functiegroep E van de sector brede beloningscode bestuurder
woningcorporaties. De totale bezoldiging van de heer C. Klap over 2016, conform de regeling
bezoldigingscomponent WNT, bedroeg € 128.792.

Invulling van de adviesrol en klankbordfunctie
Eén van de taken van de Raad van Commissarissen is de adviesrol en klankbordfunctie voor de
directeur-bestuurder. Voor de leden van de Raad van Commissarissen betekent dit, dat zij over de
juiste kwaliteiten moeten beschikken om deze functies goed uit te kunnen oefenen zoals:
inlevingsvermogen, het bewaren van de juiste afstand en overzicht kunnen hebben in de grote lijnen
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zonder hierbij de relevante details uit het oog te verliezen. De Raad van Commissarissen, individueel
en als college, moet in staat zijn de bestuurder met gezag en respect te begeleiden en waar nodig een
spiegel voor te houden. Met de huidige directeur-bestuurder verloopt dit naar tevredenheid. In de
zelfevaluatie heeft de Raad nadrukkelijk gesproken over de juiste wijze van invulling geven aan deze
adviesrol en klankbordfunctie. Daarbij is ook het accent gelegd op het onderhouden van de contacten
met de OR en HOOD. Om de klankbordfunctie daadwerkelijk vorm en inhoud te geven wordt
tweemaal per jaar in klein comité overleg gevoerd met zowel de OR als HOOD.

Zelfevaluatie RvC
Vanwege de benoeming van 2 nieuwe commissarissen in de tweede helft van 2016 is afgezien van een
zelfevaluatie aan het eind van het jaar. In plaats daarvan is afgesproken dat de Raad eind 2016 zou
starten met het opstellen van een toezichtskader. Dit kader wordt in het eerste kwartaal van 2017
vastgesteld en voorgelegd aan de directeur-bestuurder voor een nadere uitwerking. Het vaststellen en
toepassen van het toezichtskader neemt dan een belangrijke rol in bij de zelfevaluatie eind 2017.

Huishouding RvC
De Woningwet 2015 bepaalt dat minstens een derde van de Raad van Commissarissen moet bestaan
uit huurderscommissarissen, die rechtstreeks zijn voorgedragen door huurders. De RvC van Ons Doel
heeft 2 huurderscommissarissen; Herman Michels en Clemens van Soest. De laatstgenoemde is in het
najaar van 2016 benoemd.
De Raad werkt al jaren met profielschetsen voor de commissarissen om te komen tot een diversiteit
die past bij de opgaven van Ons Doel. Hierin is ook een aantal algemene functie-eisen opgenomen
waaraan alle leden van de Raad van Commissarissen dienen te voldoen. Daarnaast zijn per profiel de
specifieke deskundigheden opgenomen waarover het lid extra hoort te beschikken. Op deze manier is
de RvC goed in staat om samen het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Op
basis van een profiel waarin de aandacht uitging naar expertise op het vlak van vastgoed en financiën
is Jan Kets in het najaar van 2016 benoemd als nieuwe commissaris. Hij is ook de voorzitter van de
Auditcommissie. De selectieprocedure is in eigen beheer door de werkorganisatie uitgevoerd.
De herbenoemingen van commissarissen Annette Ottolini en Herman Michels vonden plaats in 2016
volgens het nieuwe stelsel van de Aw .
De Raad van Commissarissen is viermaal bijeengekomen tijdens een reguliere vergadering.
Voorafgaand houden zij een kort intern vooroverleg. De aandachtspunten die tijdens het vooroverleg
naar voren komen, worden besproken met de directeur-bestuurder. Bij de formele vergadering zijn
vervolgens vanuit de werkorganisatie de directeur-bestuurder en de bestuurssecretaris aanwezig,
soms aangevuld met een van de managers. In juli vond een extra vergadering van de RvC plaats in
verband met de procedure om tot vaststelling van de nieuwe statuten en reglementen te komen.
Vaste agendapunten op de reguliere vergaderingen zijn de ingekomen stukken, het verslag van de
vorige bijeenkomst, de managementrapportage, besluitvorming en de voortgang beleidsontwikkeling.
De RvC is van oordeel dat de vergaderingen op deze wijze goed functioneren en dat toereikende
informatie gegenereerd wordt voor de toezichthoudende taak van de commissarissen.
De directeur-bestuurder en RvC blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen en
cursussen. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken
Permanente Educatiesystematiek is hierop van toepassing.
Bij Ons Doel bedraagt de bezoldiging over 2016 voor een lid van de Raad € 4.585, - en voor de
voorzitter € 6.850, - excl. btw. De Raad van Commissarissen onderschrijft de uitgangspunten die in de
beroepsregel worden gehanteerd, waaronder de gepaste terughoudendheid die de Raad van
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Commissarissen bij een woningcorporatie dient te betrachten bij het vaststellen van de hoogte van zijn
eigen bezoldiging. Soberheid en doelmatigheid zijn gepast vanwege de publieke taak van de
corporatie. De maximale bezoldiging die de beroepsregeling hanteert ligt daarom duidelijk onder de
maximale bezoldiging die op basis van de wettelijke bepalingen van de WNT2 (Wet Normering
Topinkomens 2) wordt voorgeschreven.
Op 9 november 2016 is op gepaste wijze door de commissarissen en de leden van het MT afscheid
genomen van commissaris Eduard van Bockel. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
revitalisering van Ons Doel.

Slotverklaring
Het bestuur heeft het jaarverslag over 2016 opgesteld met daarin opgenomen de jaarrekening. De
accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.
De Raad van Commissarissen kan zich verenigen met het jaarverslag van het bestuur. De Raad van
Commissarissen verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid en stelt de jaarrekening vast.
De middelen van Ons Doel zijn uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting besteed. Activiteiten
hebben uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve van de volkshuisvesting en de leefbaarheid, in
overeenstemming met de statuten van de woningstichting. De wooneenheden liggen binnen het
statutaire werkgebied. Op het gebied van beleggen en verbintenissen zijn geen risicovolle posities
ingenomen.
De RvC en zijn individuele leden verklaren integer en onafhankelijk te hebben gehandeld conform de
hiertoe ondertekende integriteitsverklaring.
Vooruitkijkend naar het jaar 2017 zien we de zon weer gaan schijnen bij Ons Doel. Mogelijk dienen
zich zelfs kleine nieuwbouw projecten aan, waarmee Ons Doel weer bijdragen kan leveren aan een
kwalitatieve uitbreiding van de woningvoorraad in Leiden.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen ultimo 2016
(personalia en relevante (neven)functies)


De heer mr. J.P.A. (Joost) Spithoven (1958); benoemd in 2009, in 2012 herbenoemd en
aangetreden als voorzitter, in 2015 herbenoemd; verandermanager en organisatieadviseur,
deelnemer van de Stichting Quality Boards; lid Raad van Toezicht Netwerk Maatschappelijke
Ondersteuning met ingang van 1 januari 2017.



De heer drs. E.W.F. (Eduard) van Bockel MBA (1959); benoemd in 2010, herbenoemd in 2013,
afgetreden in september 2016; lid Raad van Bestuur stichting Zorgbalans (zorginstelling actief
in Zuid Kennemerland en Zuid Holland-Noord); lid van de Raad van Toezicht van Stichting
FWG.



Mevrouw ir. A.M. (Annette) Ottolini (1958); benoemd in 2012, herbenoemd in 2016*; algemeen
directeur/bestuurder Evides Waterbedrijf N.V.; lid Raad van Commissarissen Delfluent B.V.,
bestuurslid Stichting Water for Life, lid Raad van Commissarissen Spaarnelanden.



De heer mr. H.C. (Herman) Michels (1951); benoemd in 2013 op voordracht van HOOD,
herbenoemd* in 2016; adviseur jongerenhuisvesting Rotterdam; geen relevante nevenfuncties.



De heer drs. C.J. (Clemens) van Soest (1956); benoemd* in 2016 op voordracht van HOOD;
zelfstandig gevestigd als organisatieadviseur; voorzitter Stichting Wocozon De Meern;
bestuurslid Vereniging Gedeeld Autogebruik; voorzitter mobiliteitsplatform “Schoon op
Weg” voor West- en Midden-Holland.



De heer ir. J.H. (Jan) Kets MiF (1964); benoemd* in 2016; directeur/eigenaar Jimapi CF B.V., lid
RvC en voorzitter van de auditcommissie Stichting HW Wonen, Bestuurslid Algemeen
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Bestuur en lid Bestuurscommissie Financiën Bouwend Nederland, voorzitter Bouwend
Nederland Regio Randstad Noord.

* (her)benoeming commissarissen mag niet eerder dan na ontvangst positieve zienswijze van de Aw.
Rooster van Aftreden

Benoeming:
18-mrt-09

1e herbenoeming:
18-mrt-12

2e herbenoeming:
18-mrt-15

Rooster van
aftreden:
18-mrt-18

Joost Spithoven (voorzitter)
3 x 3 jaar (voor ingang woningwet)
Annette Ottolini (vice-voorzitter)
20-nov-12
17-mei-16
nvt*
17-mei-19
2x 3 jaar (3 jaar ivm zittingstermijn in statuten op moment herbenoeming)
Herman Michels (lid op voordracht HOOD)
13-nov-13
15-nov-16
nvt*
15-nov-20
1 x 3 jaar en 1x 4 jaar (4 jaar ivm zittingstermijn nieuwe statuten op moment herbenoeming)
Clemens van Soest (lid op voordracht HOOD)
27-sep-16
nvt*
27-sep-19
1 x 3 jaar (3 jaar ivm zittingstermijn in statuten op moment benoeming/mogelijkheid herbenoeming 1 x 4 jaar)
Jan Kets
15-nov-16
nvt*
15-nov-20
1 x 4 jaar (4 jaar ivm zittingstermijn nieuwe statuten op moment benoeming/mogelijkheid herbenoeming 1 x 4 jaar)
Eduard van Bockel
22-09-10
22-09-13
nvt*
22-09-16
2x 3 jaar (3 jaar ivm zittingstermijn in statuten op moment herbenoeming) afgetreden op 22-09-2016
*woningwet en nieuwe statuten maximale zittingstermijn 2 x 4 jaar / 1 keer herbenoemen

Alle raadsleden zijn onafhankelijk volgens de criteria van artikel III.2.2 van de Governancecode. Er
zijn geen belangenverstrengelingen geconstateerd. De afspraak binnen de Raad is dat mogelijke
belangenverstrengelingen vooraf worden gemeld aan de voorzitter en daarna kunnen worden
besproken in de Raad.
De leden van de RvC hebben voldaan aan de nascholingsverplichting van 10 PE punten, naar rato van
benoemingsperiode, over 2015 en 2016.

Joost Spithoven (voorzitter)
Annette Ottolini (vice-voorzitter)
Herman Michels (lid op voordracht HOOD)
Eduard van Bockel
Clemens van Soest (lid op voordracht HOOD)
Jan Kets

Te behalen
10
10
10
9
1
10

Behaald
19
60
10
10
4
67

Saldo 2017
9
50
0
nvt
3
57

Verklaring van de Raad van Commissarissen
Op 23 mei 2017 besprak de Raad van Commissarissen het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening
met de accountant. Ook stemde de Raad in met de uitgebrachte verklaring van Baker Tilly Berk
Accountants over de jaarrekening.
De Raad van Commissarissen keurt het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 op 23 mei 2017 goed
en verleent decharge aan de bestuurder voor het gevoerde financiële beleid over 2016.
J. Spithoven
Voorzitter Raad van Commissarissen
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Deel 2: Jaarrekening
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2.1 Kengetallen over de afgelopen 5 jaar

Gegevens woningbezit
Aantal verhuureenheden in exploitatie:
- woningen en woongebouwen
- overige verhuureenheden niet zijnde woningen
totaal in eigendom
- aantal woningen in beheer voor derden
totaal in exploitatie
Mutaties bezit in eigendom
- aantal nieuwbouw opgeleverd
- aantal gesloopt
- aantal verkocht
- aantal samengevoegd/gesplitst
- aantal afgezonderde onderruimtes bij woningen
- overige mutaties
totaal mutaties

2016

2015

2014

2013

2012

2.478
263
2.741
455
3.196

2.477
270
2.747
549
3.296

2.501
254
2.755
551
3.306

2.498
254
2.752
542
3.294

2.388
131
2.519
542
3.061

18

267

-17
2

-35

-6
-2

-7
-1

-21
-1

1
2
-6

-8

3

233

-22

Gemiddelde grondslag WOZ per woning x € 1.000

143,9

141,4

144,3

150,8

160,6

Aantal woningen naar huurklasse
- goedkoop
- overig
totaal woningen

414
2.064
2.478

418
2.059
2.477

452
2.049
2.501

468
2.030
2.498

542
1.846
2.388

Kwaliteit
- kosten onderhoud per VHE (o.b.v. W&V categoraal)
- kosten onderhoud per VHE (o.b.v. W&V functioneel)

1.401
1.718

949
1.253

1.654
1.871

1.292
1.521

2.257
2.458

Prijs-kwaliteitverhouding
- gemiddelde aantal punten WWS
- gemiddelde netto-huurprijs / per woning

145
523

144
518

145
502

143
480

142
446

Verhuren van woningen
- mutatiegraad in %
- huurachterstand in % jaarhuur
- huurderving in % jaarhuur

6,30
1,25
0,56

6,02
1,50
1,03

5,20
1,65
1,23

5,04
2,01
1,69

5,49
1,72
0,59

76,64
2,21
12,53
4,62
10,82

72,92
1,87
5,65
3,23
4,65

33,92
0,86
-1,74
5,90
3,28

35,26
0,87
15,10
3,50
8,24

35,59
0,10
3,38
3,07
3,30

Financiële continuïteit *
- solvabiliteit eigen vermogen (%)
- liquiditeit
- rentabiliteit eigen vermogen
- rentabiliteit gemiddeld vreemd vermogen
- rentabiliteit gemiddeld totaal vermogen

* Cijfers 2015 en 2016 zijn herrekend op basis van de marktwaardewaardering.
In verband met de fusie met de hofjes zijn de overige cijfers waar nodig hierop aangepast.
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2.2 Balans per 31 december 2016
In duizenden euro’s, na resultaatbestemming
ACTIVA
31-12-2016

31-12-2015

Computersoftware

21

33

Immateriële vaste activa

21

33

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

1

Materiële vaste activa
DAEB vastgoed in exploitatie

2.1

252.034

233.647

niet DAEB vastgoed in exploitatie

2.1

16.265

12.025

2.2

404

0

2.3

160

193

268.863

245.865

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

3

Te vorderen BWS-subsidies

0

0

Overige vorderingen

172

237

Financiële vaste activa

172

237

269.056

246.135

124

184

SOM DER VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

4

Grondposities
Vorderingen
Huurdebiteuren

5.1

160

200

Overige vorderingen

5.2

388

144

Overlopende activa

5.3

455

317

1.003

661

Liquide middelen

11.752

6.828

Liquide middelen

11.752

6.828

12.879

7.673

281.935

253.808

Vorderingen
Liquide middelen

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
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6

In duizenden euro’s, na resultaatbestemming
PASSIVA
31-12-2016

31-12-2015

VASTE PASSIVA
Eigen vermogen

7

Herwaarderingsreserve

151.643

133.686

Overige reserves

59.959

51.399

Groepsvermogen

211.602

185.085

PTT-zendmast

88

93

Egalisatierekeningen

88

93

Voorziening latente belastingen

2.224

1.238

Voorzieningen

2.224

1.238

284

302

58.189

60.228

3.709

2.753

62.182

63.283

276.096

249.699

Schulden aan kredietinstellingen

2.057

1.196

Schulden aan leveranciers

Egalisatierekeningen

Voorzieningen

Langlopende schulden

8

9

10

Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Overige schulden
Langlopende schulden
SOM DER VASTE PASSIVA
VLOTTENDE PASSIVA
Kortlopende schulden

1.064

824

Belastingen en premies sociale verzekeringen

300

225

Overige schulden

773

308

Overlopende passiva

1.645

1.556

Kortlopende schulden

5.839

4.109

5.839

4.109

281.935

253.808

SOM DER VLOTTENDE PASSIVA
TOTAAL PASSIVA
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2.3 Winst- en verliesrekening per 31 december 2016
In duizenden euro’s
2016

2015

Huuropbrengsten

12.1

15.965

15.579

Opbrengsten servicecontracten

12.2

759

773

Lasten servicecontracten

12.3

-759

-774

Overheidsbijdragen

12.4

16

20

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

12.5

-3.527

-4.265

Lasten onderhoudsactiviteiten

12.6

-4.411

-3.232

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

12.7

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

13

Toegerekende organisatiekosten

-844

-818

7.199

7.283

1.294

1.324

-30

-38

-697

-699

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

567

587

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-61

-57

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

14

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

23.219

5.772

23.158

5.715

Opbrengsten overige activiteiten

15.1

238

583

Kosten overige activiteiten

15.2

-151

-215

87

368

Nettoresultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten

16.1

-73

0

Leefbaarheid

16.2

-322

-268

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

17.1

13

104

Rentelasten en soortgelijke kosten

17.2

-3.126

-2.264

Saldo financiële baten en lasten

-3.113

-2.160

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen

27.503

11.525

-986

-1.060

0

0

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen

26.517

10.465

Resultaat toekomend aan de stichting

26.517

10.465

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Resultaat deelnemingen
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2.4 Kasstroomoverzicht over 2016
Volgens de directe methode. In duizenden euro’s
2016

2015

14.570

14.263

0

0

- Intramuraal zorgvastgoed

868

854

- Maatschappelijk vastgoed

153

184

- Bedrijfsmatig vastgoed

301

242

- Parkeervoorzieningen

99

86

15.991

15.629

Ontvangst vergoedingen

829

773

Overige bedrijfsontvangsten

244

755

17.064

17.157

- Zelfstandige woongelegenheden
- Onzelfstandige woongelegenheden

Huurontvangsten

Operationele activiteiten - ingaande kasstroom
- Lonen en salarissen

1.376

1.669

- Sociale lasten

202

213

- Pensioenlasten

201

246

Personeelsuitgaven

1.779

2.128

Onderhoudsuitgaven

3.224

2.868

Leefbaarheid

133

93

Overige bedrijfsuitgaven

3.085

3.174

Rentebetalingen

2.050

2.449

Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van het resultaat

13

8

1.493

1.530

Erfpacht

1

0

Vennootschapsbelasting

0

0

11.778

12.250

Verhuurderheffing

Operationele activiteiten - uitgaande kasstroom
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden

5.286

4.907

1.388

1.580

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden

0

0

Verkoopontvangsten grond en overig

0

0

1.388

1.580

Uitgaven nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden

329
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Uitgaven nieuwbouw koop, woon- en niet woongelegenheden

0

0

104

122

Materiële vaste activa - ingaande kasstroom

Uitgaven woningverbeteringen, woon- en niet woongelegenheden
Uitgaven aankoop woongelegenheden
- Investeringen overig
- Externe kosten bij verkoop

0

0

26

17

95

113

Uitgaven overige investeringen

121

130

Materiële vaste activa - uitgaande kasstroom

554

299

Ontvangsten verbindingen en overig

0

8

Uitgaven verbindingen en overig

0

0

Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa

0

KASSTROOM UIT INVESTERINGS ACTIVITEITEN

8
834

1.289

Opgenomen door WSW geborgde leningen

0

Opgenomen niet door WSW geborgde leningen

0

0

Aflossing door WSW geborgde leningen

496

474

Aflossing niet WSW geborgde leningen

700

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

0

4.390
-1.196

-4.864

4.924

1.332

Liquide middelen per 01-01

6.828

5.496

Liquide middelen per 31-12

11.752

6.828

4.924

1.332

TOTALE KASSTROOM = MUTATIE GELDMIDDELEN

Mutatie liquide middelen

46

2.5 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016
Algemeen
Woningstichting Ons Doel, gevestigd te Leiden op Rijnsburgersingel 60, is een stichting met de status
van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Zij heeft specifieke toelating in de regio Holland Rijnland
en is werkzaam binnen de juridische wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting. De statutaire vestigingsplaats is Leiden, de feitelijke vestigingsplaats is
Leiden. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van onroerende zaken.
Woningstichting Ons Doel is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 28027900.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Consolidatie
In 2015 is een geconsolideerde jaarrekening opgesteld waarin de volgende entiteiten werden
geconsolideerd:
Ons Doel Holding B.V.
Ons Doel Projecten B.V.
Ons Doel Diensten B.V.
Stichting Juffrouw Maashofje
Stichting Het Schachtenhof
In 2016 zijn de B.V.’s geliquideerd en heeft een fusie plaatsgevonden met de beide stichtingen.
Verwerking heeft plaatsgevonden per 1 januari 2016.
In 2016 zijn gezien de beperkte impact op het geheel en uit eenvoudsoverwegingen de vergelijkende
cijfers gepresenteerd zoals die vorig jaar bleken uit de geconsolideerde jaarrekening. Er is daarom
alleen een enkelvoudige jaarrekening opgesteld. In de vergelijkende cijfers zijn, gezien de beperkte
impact, wel de baten en lasten van bovenstaande entiteiten meegenomen.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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2.6 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
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.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch
voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:
• Bepaling van het moment van aangaan van de feitelijke verplichtingen op het gebied van
investeringen nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering ten behoeve van het bepalen
en treffen van een voorziening voor onrendabele investeringen. Voornoemde verplichtingen
worden in de jaarrekening verwerkt op het moment dat deze kunnen worden gekwalificeerd
als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen
door de toegelaten instelling zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders
aangaande verplichtingen op het gebied van toekomstige nieuwbouw-, woningverbetering of
herstructureringsprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het
besluitvormingsproces (uitvoeringsbesluit) van de toegelaten instelling. De financiële impact
van voornoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie. De
realisatie kan onder meer wijzigen als gevolg van wettelijke procedures, aanpassingen in
voorgenomen bouwproductie en in prijsniveau van leveranciers.
• Aannames en veronderstellingen gehanteerd bij de bepaling van de belastingpositie (inclusief
latente belastingpositie). Dit betreft met name de uitgangspunten en veronderstellingen met
betrekking tot het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen evenals de voor de
waardering van de belastingpositie gehanteerde prognose van toekomstige verwachte fiscale
resultaten.

Schattingswijziging
Bij de totstandkoming van de cijfers in de jaarrekening is een aantal schattingswijzigingen in de
marktwaarde in verhuurde staat van het niet-DAEB vastgoed in exploitatie geëffectueerd. Deze
schattingswijzigingen hebben plaatsgevonden om aan te sluiten bij de vereisten zoals geduid in het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is
de schattingswijziging prospectief verwerkt. Het effect hiervan op het resultaat en vermogen bedraagt
€ 1,3 miljoen negatief.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijziging zoals opgenomen in de
navolgende paragraaf. De reden voor de toegepaste stelselwijzigingen is dat in juni 2016 de nieuwe
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor woningcorporaties van kracht is geworden (RJ 645
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting). Voortvloeiend uit deze richtlijn evenals uit de Woningwet
2015 met als ingangsdatum 1 januari 2016, respectievelijk de Regeling Toegelaten Instellingen
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Volkshuisvesting (RTIV) en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zijn voor de
jaarverslaggeving 2016 van corporaties meerdere veranderingen van toepassing yen opzichte van de
jaarverslaggeving 2015. Middels de stelselwijziging wordt aangesloten bij de op grond van gewijzigde
wet- en regelgeving van toepassing zijnde veranderingen.

Stelselwijzigingen
De voor Woningstichting Ons Doel belangrijkste wijzigingen voortvloeiend uit het implementeren
van de nieuwe RJ 645, de Woningwet 2015, respectievelijk de RTIV en BTIV zijn:
 De classificatie van onroerende zaken in exploitatie;
 De waardering van onroerende zaken in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat,
bepaald in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor
onroerende zaken in exploitatie en het hiermee samenhangend niet langer afschrijven van
onroerende zaken in exploitatie;
 Het opnemen van aangepaste modellen voor de balans, de resultatenrekening en het
kasstroomoverzicht.
De hiervoor genoemde wijzigingen en keuzemogelijkheden hebben ertoe geleid dat Ons Doel haar
stelsel van waardering en resultaatbepaling vanaf 2016 heeft gewijzigd op de volgende onderdelen:
 Classificatie van onroerende zaken in exploitatie naar DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed,
op basis van onderverdeling naar het al dan niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens
door de woninghuur per contractdatum van de huidige bewoner(s) – (t/m 2015 onderverdeling
naar het al dan niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens door de woninghuur per
balansdatum;
 De tot en met 2015 voor sociaal vastgoed gevolgde waardering tegen de bedrijfswaarde is vanaf
2016 gewijzigd in waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald in
overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor onroerende
zaken in exploitatie;
 Het commercieel vastgoed werd tot en met 2015 al gewaardeerd op marktwaarde, dit is vanaf
2016 gewaardeerd in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde voor onroerende zaken in exploitatie.
De waardering van onroerende zaken in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat draagt bij
aan een beter inzicht in het resultaat, de (markt)waarde van de onroerende zaken in exploitatie en de
vermogenspositie van de corporatie. De realisatie van de marktwaarde in verhuurde staat en de
daarmee samenhangende ongerealiseerde herwaardering is echter sterk afhankelijk van het te voeren
beleid van Woningstichting Ons Doel. Terzake verwijzen wij tevens naar het bestuursverslag, waarin
is toegelicht dat een gedeelte van de herwaarderingsreserve bij ongewijzigd beleid niet of eerst op
zeer lange termijn realiseerbaar is.
Als gevolg van de waardering tegen marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie is een
eventuele afwaardering van vastgoedontwikkelingsprojecten naar lagere bedrijfswaarde herrekend op
basis van de marktwaarde in verhuurde staat als toets ter bepaling van eventuele duurzame
waardeverminderingen.
De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor benoemd zijn als stelselwijziging
verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening 2016
zijn aangepast. Op basis van deze stelselwijziging is het vermogen per 31 december 2015 herrekend.
Het eigen vermogen is toegenomen met een bedrag van € 133 miljoen, van € 52 miljoen naar
€ 185 miljoen. Het resultaat over 2015 bedraagt op basis van de nieuwe grondslagen € 10,5 miljoen
positief. Indien op de oude grondslagen zou zijn gewaardeerd dan zou het resultaat € 3.6 miljoen
positief hebben bedragen. Het effect van de stelselwijziging kan worden uitgesplitst naar de
individuele posten.
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1 januari 2015
Activa:
Sociaal vastgoed in exploitatie
Commercieel vastgoed in exploitatie
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Totaal:
Passiva:
 Overige reserves
 Herwaarderingsreserve
Eigen vermogen
Voorziening latente belastingverplichtingen
Totaal:

31 december 2015
Activa:
Sociaal vastgoed in exploitatie
Commercieel vastgoed in exploitatie
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Totaal:
Passiva:
 Overige reserves
 Herwaarderingsreserve
Eigen vermogen
Voorziening latente belastingverplichtingen
Totaal:

Winst- en verliesrekening over 2015
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

x € 1.000
Jaarrekening 2015 Na stelselwijziging Effect stelselwijziging
91.316
11.743
0
0
103.059

0
0
228.734
11.743
240.477

-91.316
-11.743
228.734
11.743
137.418

37.380
0

47.656
126.964

10.276
126.964

0
37.380

178
174.798

178
137.418

x € 1.000
Jaarrekening 2015 Na stelselwijziging Effect stelselwijziging
99.562
12.025
0
0
111.587

0
0
233.647
12.025
245.672

-99.562
-12.025
233.647
12.025
134.085

52.238
0
52.238
0
52.238

51.399
133.686
185.085
1.238
186.323

-839
133.686
132.847
1.238
134.085

Jaarrekening 2015 Na stelselwijziging Effect stelselwijziging
1.163
588
575

Afschrijvingen materiële vaste activa in
exploitatie

-3.026

0

-3.026

282

5.772

-5.489

57
0

57
-1.060

0
1.060

-1.524

5.356

-6.880

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Belastingen
Effect stelselwijziging op het resultaat over 2015

Voor de individuele balansposten zijn de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening
2015 in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld. Bij de
herwaardering van onroerende zaken in exploitatie naar marktwaarde in verhuurde staat is waar
nodig rekening gehouden met de invloed van latente belastingen op het vermogen en resultaat, met
name voor de waarderingscomplexen waar de herwaardering leidt tot een boekwaarde in de
jaarrekening die hoger is dan de fiscale boekwaarde: voor dit (tijdelijk)waarderingsverschil is een
latente belastingverplichting gevormd, bepaald in overeenstemming met de waarderingsgrondslag
voor latente belastingen.
De complexindeling is gedurende het verslagjaar gewijzigd. Deze wijziging is het gevolg van de in
bijlage 1 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 voorgeschreven indeling van
het vastgoed in waarderingscomplexen.
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De modellen voor de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn aangepast in
overeenstemming met de modellen in bijlage 3 van de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015. In de balans is het onderscheid tussen sociaal en commercieel vastgoed in
exploitatie vervangen door DAEB-vastgoed en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie.
Onder het eigen vermogen wordt een herwaarderingsreserve opgenomen. Voorheen werd de omvang
van de herwaarderingsreserve alleen vermeld in de toelichting. De winst-en-verliesrekening wordt
opgesteld volgens het functionele model (voorheen: categoriale model).

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en
schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de
balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet
in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’.

Algemeen
De toegelaten instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de toegelaten instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Het betreft
financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen en interest derivaten om renterisico’s op
toekomstige kasstromen af te dekken.

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
Financiële derivaten worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen en vervolgens per
balansdatum tegen de reële waarde geherwaardeerd. De winst of het verlies uit de herwaardering
naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en hedge accounting
wordt toegepast is de verwerking van deze winst of verlies afhankelijk van de aard van de afdekking.

Afscheiden embedded derivaten
Embedded derivaten worden afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de jaarrekening
verwerkt conform de hiervoor beschreven grondslagen voor derivaten, indien wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
• Er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het
contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract.
• Een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat
zou voldoen aan de definitie van een derivaat.
• Het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van
waardeveranderingen in het resultaat.

Liquiditeitsrisico
De toegelaten instelling loopt liquiditeitsrisico op het gebied van de onderpandverplichting inzake de
renteswaps. Zie verder toelichting bij zekerheden onder de langlopende schulden.

Kredietrisico
De toegelaten instellingen loopt kredietrisico over de vorderingen. Het maximale kredietrisico
betreffende vorderingen bedraagt € 0,7 miljoen.
De vorderingen van de toegelaten instelling uit hoofde van de huurdebiteuren zijn gespreid over een
groot aantal huurders.
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Renterisico en kasstroomrisico
De toegelaten instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor
vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de toegelaten instelling risico ten aanzien
van de toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de
toegelaten instelling risico’s over de marktwaarde.
Zie voor een nadere toelichting op het gebied van de renteherzieningsdata- en aflossingsdata, het
tegenpartijrisico en de onderpandverplichtingen op het gebied van rente-instrumenten de toelichting
bij de langlopende schulden.

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals vorderingen, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
De reële waarde van de schulden aan overheid en kredietinstellingen bedraagt ultimo 2016
€ 70 miljoen en is daarbij gebaseerd op de kasstromen van de leningenportefeuille (exclusief
interestderivaten) gebruikmakend van een disconteringsvoet afhankelijk van de duur van de
betreffende lening (gebaseerd op actuele marktrente voor vergelijkbare leningen). De boekwaarde
bedraagt ultimo 2016 € 61 miljoen.

Valutarisico
Woningstichting Ons Doel is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen
geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve-rentemethode.

Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij ´hedge
accounting´ onder de kostprijs van het ´hedge model´ wordt toegepast.
Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’,
aflopen of worden verkocht of wanneer de onderneming niet langer kiest voor ´hedge accounting´
wordt ´hedge accounting´ beëindigd.
Indien kostprijs ´hedge accounting´ wordt toegepast, vindt eerste waardering plaats tegen reële
waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van
toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit
instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winsten-verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met het
afgeleide instrument samenhangende verlies in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien de
afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans van een
niet-financieel actief past de onderneming de kostprijs van dit actief aan met de afdekkingsresultaten
die nog niet in de winst-en-verliesrekening zijn verwerkt.
Een verlies voor het percentage groter dan de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van
de afgedekte positie wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de winst-enverliesrekening verwerkt.
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd.
De cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de winst-enverliesrekening was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de
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afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden,
wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening.
De onderneming documenteert de ‘hedge relaties’ in generieke ‘hedge documentatie’ en toetst
periodiek de effectiviteit van de ‘hedge relaties’ door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges.

Immateriële vaste activa
Computersoftware
Gekochte softwarelicenties worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de
toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode
worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.
Uitgaven die worden gemaakt voor de productie van identificeerbare en unieke softwareproducten
van Woningstichting Ons Doel worden geactiveerd. Dergelijke intern vervaardigde immateriële vaste
activa worden geactiveerd indien het waarschijnlijk is dat er economische voordelen zullen worden
behaald en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Uitgaven samenhangend met
onderhoud van softwareprogramma’s en uitgaven van onderzoek worden verantwoord in de winsten-verliesrekening.

Materiële vaste activa
Onroerende zaken in exploitatie
Onroerende zaken in exploitatie worden 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’). Woningstichting Ons Doel
hanteert voor, het merendeel van, haar onroerende zaken 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 en er worden dus geen vrijheidsgraden
toegepast. 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 de onroerende zaken in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:
 Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, studenteneenheden en
extramurale zorgeenheden);
 Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;
 Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);
 Intramuraal vastgoed.
De onroerende zaken in exploitatie worden 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-, onderwijs- en 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 in overeenstemming met de eerder
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genoemde criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum boven de huurliberalisatiegrens
en het bedrijfsmatig vastgoed (ziet zijnde maatschappelijk vastgoed).
Ons Doel hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor de
reguliere woongelegenheden. Ons Doel hanteert de full versie van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde voor bedrijfsmatig- en maatschappelijk onroerend goed, intramuraal
zorgvastgoed en niet-reguliere woongelegenheden omdat de huursom van dit vastgoed meer
bedraagt dan 5% van de totale huursom.
Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken 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 beëindigd.
Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen actuele waarde,
in overeenstemming met artikel 35 lid 2 van de Woningwet. Onder actuele waarde wordt in dit
verband verstaan de marktwaarde in overeenstemming met 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, daarom 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 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 één 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 waarderingscomplexniveau
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
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aangepast naar de potentiële huur op basis van de markthuur of de maximale huur op basis van het
woningwaarderingsstelsel. Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode 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 evenals voor 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 verkoopkastroom 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 DCF-periode en deze eindwaarde
worden vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op
het verder uitponden van de aan het eind het 15 e jaar nog niet verkochte woongelegenheden, waarbij
de mutatiekans met 50% wordt gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in het
doorexploiteerscenario.
Macro economische parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de
macro-economische parameters:
Parameters woongelegenheden

2016

2017

2018

2019

2020 e.v.

Prijsinflatie

0,20%

0,60%

1,07%

1,53%

2,00%

Loonstijging

1,60%

1,70%

1,57%

2,03%

2,50%

Bouwkostenstijging

1,60%

1,70%

1,57%

2,03%

2,50%

Leegwaardestijging

4,70%

3,30%

2,60%

2,00%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud per vhe - EGW

837-984

851-1001

864-1017

882-1038

904-1064

Instandhoudingsonderhoud per vhe - MGW

787-969

800-985

813-1000

830-1020

851-1046

884-1018

899-1035

913-1051

932-1072

955-1099

Mutatieonderhoud - EGW

823

837

850

867

889

Mutatieonderhoud - MGW

618

629

639

652

668

Mutatieonderhoud - zorgeenheid (extramuraal)

618

629

639

652

668

Beheerkosten - EGW

420

427

434

443

454

Beheerkosten - MGW

413

420

427

436

447

Beheerkosten - zorgeenheid (extramuraal)

381

387

393

401

411

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,543%

0,543%

0,543%

0,543%

0,543%

1,20%

0,80%

0,40%

0,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

Instandhoudingsonderhoud per vhe - zorgeenheid
(extramuraal)

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten als percentage van de WOZ (exclusief
gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven 2016)
Verhuurderheffing, als percentage van de WOZ
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar
Huurderving, als percentage van de huursom
Verkoopkosten bij uitponden, als percentage van de
leegwaarde
Disconteringsvoet

6,16%-7,24% 6,16%-7,24% 6,16%-7,24% 6,16%-7,24% 6,16%-7,24%

Naast hierboven genoemde parameters en uitgangspunten wordt er in het uitpondscenario een
bedrag aan suppletie erfpacht ingerekend per verkochte woning.
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
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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 evenals
notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk
onroerend goed
Prijsinflatie

2016

2017

2018

2019

2020 e.v.

0,20%

0,60%

1,07%

1,53%

2,00%

0,13%

0,13%

Instandhoudingsonderhoud

€ 5,- per m² bvo

Mutatieonderhoud

€ 10,- per m² bvo
14% van de marktjaarhuur

Marketing
Beheerkosten - bedrijfsmatig onroerend goed

3% van de markthuur

Beheerkosten - maatschappelijk onroerend goed

2% van de markthuur

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten als percentage van de WOZ (exclusief
gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de

0,13%

0,13%

0,13%

gemeentelijke tarieven 2016)
Disconteringsvoet

8,45%-9,35% 8,45%-9,35% 8,45%-9,35% 8,45%-9,35% 8,45%-9,35%

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting evenals notaris- en registratiekosten,
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Parameters parkeergelegenheden
Prijsinflatie

2016

2017

2018

2019

2020 e.v.

0,20%

0,60%

1,07%

1,53%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats

€ 46,- per jaar

Instandhoudingsonderhoud - garagebox

€ 154,- per jaar

Beheerkosten - parkeerplaats

€ 25,- per jaar

Beheerkosten - garagebox

€ 35,- per jaar

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten als percentage van de WOZ (exclusief

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Disconteringsvoet - parkeerplaats

6,80%

6,80%

6,80%

6,80%

6,80%

Disconteringsvoet - garagebox

6,89%

6,89%

6,89%

6,89%

6,89%

gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven 2016)

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

2016

2017

2018

2019

2020 e.v.

0,20%

0,60%

1,07%

1,53%

2,00%

0,37%

0,37%

Instandhoudingsonderhoud

€ 8,- per m² bvo

Mutatieonderhoud

€ 10,- per m² bvo
14% van de marktjaarhuur

Marketing
Beheerkosten

2,5% van de markthuur

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten als percentage van de WOZ (exclusief
gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de

0,37%

0,37%

0,37%

gemeentelijke tarieven 2016)
Disconteringsvoet

8,45%-9,28% 8,45%-9,28% 8,45%-9,28% 8,45%-9,28% 8,45%-9,28%

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting evenals notaris- en registratiekosten,
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
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Inschakeling taxateur
Voor bedrijfsmatig- en maatschappelijk onroerend goed, intramuraal zorgvastgoed en niet-reguliere
woongelegenheden hanteert Ons Doel de full versie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde. Hiervoor wordt jaarlijks 1/3 deel van deze verhuureenheden getaxeerd door een
onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl). Dit betekend dat elk derde deel van het betreffende
vastgoed in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. Het taxatiedossier is op
aanvraag beschikbaar voor de Aw.
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.

Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden bij de 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 de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen.
Voor onroerende zaken waarvoor specifiek financiering is aangetrokken wordt de rente van deze
specifieke financiering gehanteerd.
Wanneer de marktwaarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde
grondslagen als voor de onroerende zaken 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 worden gewaardeerd op basis van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de
geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt
niet afgeschreven.
De volgende levensduren worden hierbij gehanteerd:
Installaties en Overige roerende zaken: 3 – 15 jaar.
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Financiële vaste activa
Overige vorderingen
De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde,
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze
lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als
gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer:
1. sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een
gebeurtenis in het verleden; en
2. een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van die verplichting; en
3. het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
nodig is.
Voorziening latente belastingen:
Voor latente belastingen wordt een vordering dan wel een voorziening getroffen voor tijdelijke
verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële
verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten.
Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er
in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke
verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen
worden per iedere verslag datum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat
het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder de financiële vaste
activa indien de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latente belastingverplichtingen zijn
opgenomen onder de voorzieningen.
De latenties worden gewaardeerd tegen nominale waarde dan wel contante waarde.
Saldering van latenties vindt plaats indien en voor zover voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen
hieromtrent art BW 2.363 en RJ 115.305 (de corporatie is bevoegd tot salderen en heeft het stellige
voornemen om te salderen en looptijd van vordering en schulden is nagenoeg gelijk, simultane
afwikkeling).
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Langlopende schulden
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met
de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van
de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien
deze lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde.

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar
2016 bedroeg dit maximumpercentage 4,6%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt
als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het
huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt.

Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en diensten. De bijdragen
zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van
daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats.

Lasten servicecontracten
De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in
het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.

Overheidsbijdragen
Overheidsbijdragen betreffen de vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen en overige
overheidsbijdragen. De overheidsbijdragen hebben betrekking op specifieke regelingen en worden
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid.

Lasten verhuur en beheeractiviteiten
De lasten verhuur en beheeractiviteiten bevatten zowel directe verhuur- en beheerskosten als indirecte
kosten welke rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten. De indirecte kosten
worden met behulp van een verdeelsleutel toegerekend.
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Lasten onderhoudsactiviteiten
De lasten onderhoudsactiviteiten bevatten zowel directe onderhoudslasten als indirecte kosten welke
rechtstreeks zijn te relateren aan het vastgoed in exploitatie. De indirecte kosten worden met behulp
van een verdeelsleutel toegerekend.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
De post overige directe operationele lasten exploitatie bezit bevat kosten die niet rechtstreeks zijn die
te rekenen aan de activiteiten verhuren, beheren en onderhouden van het bezit in exploitatie. Naast
deze (veelal) direct aan deze subactiviteiten te relateren kosten brengt het vastgoed in exploitatie ook
andere kosten met zich mee die niet direct te relateren zijn aan deze subactiviteiten. Dit zijn echter wel
kosten die worden veroorzaakt door het feit dat de corporatie vastgoed heeft. Voorbeelden hiervan
zijn:
 Onroerende zaakbelasting;
 Saneringsheffing;
 Verzekeringskosten.

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
De post verkoopopbrengst netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de
behaalde verkoopopbrengst minus de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten.
Opbrengsten van de verkochte huurwoningen worden verantwoord op het moment van juridische
levering (passeren transportakte).

Toegerekende organisatiekosten
De post toegerekende organisatiekosten betreft de indirecte kosten welke zijn toe te rekenen aan de in
het boekjaar verkochte objecten.

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Op de post boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille wordt de boekwaarde van de verkochte
eenheden opgenomen. Deze boekwaarde betreft de marktwaarde bepaald conform het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde – Actualisatie peildatum 31 december 2016, derhalve de
marktwaarde in verhuurde staat.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door
gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot
investeringen in nieuwbouw en herstructurering.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
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 op de post niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille.
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Nettoresultaat overige activiteiten
Kosten en opbrengsten overige activiteiten
Op de post overige activiteiten worden opbrengsten en kosten gepresenteerd die zijn toe te rekenen
aan de overige activiteiten. Met overige activiteiten worden activiteiten bedoeld die niet zijn
gerelateerd aan het exploiteren, het ontwikkelen of het verkopen van vastgoed. Voorbeelden van
zulke activiteiten zijn het beheer van VvE’s, het beheer voor derden, overige dienstverlening en
incidentele opbrengsten.

Overige organisatiekosten
De overige organisatiekosten welke niet zijn te classificeren op basis van de overige categorieën in de
functionele indeling worden opgenomen in de subcategorie overige organisatiekosten. Uitgangspunt
hierbij is dat alle directe en indirecte kosten zoveel als mogelijk worden toegerekend aan de
bedrijfsactiviteiten.

Leefbaarheid
Op de post leefbaarheid worden alle kosten opgenomen welke zowel direct als indirect zijn toe te
relateren aan leefbaarheid. De indirecte kosten worden met behulp van een verdeelsleutel
toegerekend.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten en opbrengsten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging
van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoop klaar te
maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor
de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek
aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van
vervaardiging.

Belastingen en resultaat deelnemingen
Belastingen
Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare
winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening
opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen
vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen
belasting over de belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en
de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld
op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties
op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
Voor latente belastingen wordt een vordering dan wel een voorziening getroffen voor tijdelijke
verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële
verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten.
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Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er
in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke
verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen
worden per iedere verslag datum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat
het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder de financiële vaste
activa indien de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latente belastingverplichtingen zijn
opgenomen onder de voorzieningen.
De latenties worden gewaardeerd tegen nominale waarde dan wel contante waarde.
Saldering van latenties vindt plaats indien en voor zover voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen
hieromtrent art BW 2.363 en RJ 115.305 (de corporatie is bevoegd tot salderen en heeft het stellige
voornemen om te salderen en looptijd van vordering en schulden is nagenoeg gelijk, simultane
afwikkeling).

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij deze methode zijn alle
ontvangsten en uitgaven direct gekoppeld aan de activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen zonder aftrek van
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).

Bepaling reële waarden
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening van de toegelaten instelling vereist de
bepaling van de reële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Ten
behoeve van waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de
volgende methoden bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten
voor de bepaling van de reële waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op
het betreffende actief of de betreffende verplichting van toepassing is.

Vorderingen onder vaste en vlottende activa
De reële waarde van vorderingen is gelijk aan de contante waarde van de toekomstige kasstromen.

Derivaten
De reële waarde van renteruilcontracten is gebaseerd op de genoteerde marktprijs, indien
voorhanden. Indien geen genoteerde marktprijs beschikbaar is, wordt de reële waarde bepaald door
de verwachte kasstromen, gedisconteerd tegen actuele rentes waarin een opslag is opgenomen voor
de relevante risico’s, contant te maken.

Niet-afgeleide financiële verplichtingen
De reële waarde van niet-afgeleide financiële verplichtingen wordt berekend op basis van de contante
waarde van toekomstige aflossingen en rentebetalingen, gedisconteerd tegen de actuele rentevoet
voor vergelijkbare leningen.

62

2.7 Toelichting op de balans (x € 1.000)
VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
1 Computersoftware
Een overzicht van de immateriële vaste activa is onderstaand opgenomen:
Stand per 1 januari 2016:
 Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
 Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2016

63
-30
33

Mutaties 2016:
 Investeringen
 Afschrijvingen
Totaal mutaties 2016

0
-12
-12

Stand per 31 december 2016:
 Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
 Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016

63
-42
21

MATERIËLE VASTE ACTIVA
2.1 DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Een overzicht van het vastgoed in exploitatie op basis van de marktwaarde is onderstaand
opgenomen:
Exploitatie vastgoedportefeuille
Boekwaarde onroerende zaken in exploitatie 1/1
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)
Herrekende boekwaarde onroerende zaken in

DAEB
91.316
137.418

niet-DAEB
11.743
0

Totaal 2015
103.059
137.418

exploitatie 1/1
Investeringen na eerste waardering
Buitengebruikstellingen en afstotingen
Winsten of verliezen als gevolg van aanpassingen
van de marktwaarde
Boekwaarde onroerende zaken in exploitatie 31/12

228.734
122
-699

11.743
0
0

240.477
122
-699

5.490
233.647

282
12.025

5.772
245.672

99.563

12.842

112.405

Bedrijfswaarde onroerende zaken in exploitatie 31/12

De som van de herwaardering van de onroerende zaken in exploitatie per 31-12-2015
bedraagt € 133.686 miljoen.
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Exploitatie vastgoedportefeuille
Boekwaarde onroerende zaken in exploitatie 1/1
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)
Herrekende boekwaarde onroerende zaken in

DAEB
233.647
0

niet-DAEB
12.025
1.333

Totaal 2016
245.672
1.333

exploitatie 1/1
Investeringen na eerste waardering
Buitengebruikstellingen en afstotingen
Winsten of verliezen als gevolg van aanpassingen
van de marktwaarde
Boekwaarde onroerende zaken in exploitatie 31/12

233.647
105
-697

13.357
0
0

247.005
105
-697

18.979
252.034

2.907
16.265

21.886
268.299

97.964

13.163

111.128

Bedrijfswaarde onroerende zaken in exploitatie 31/12

De som van de herwaardering van de onroerende zaken in exploitatie per 31-12-2016
bedraagt € 151.643 miljoen.
Mutatie marktwaarde
De mutatie in de marktwaarde laat zich als volgt verklaren:

Marktwaarde
1 januari
31 december
Mutatie 2016
- Huren
- Mutatiekosten
- Onderhoud
- Beheerkosten
- Belastingen en verzekeringen
- Erfpacht
- Verkopen
- Verhuurderheffing
- Eindwaarde
- Overdrachtskosten
- Overige mutaties
Totaal mutaties

2016
0
245.672
268.299
22.627
12.368
-8
-658
-773
-503
334
-9.453
-1.791
22.428
-650
1.333
22.627

De activa zijn verzekerd tegen het risico van brand- en stormschade tegen herbouwwaarde. Jaarlijks
wordt de waarde aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen, zoals dit door het CBS
wordt berekend. De roerende goederen ten dienste van de exploitatie zijn op basis van uitgebreide
inboedel verzekerd.
Het vastgoed in exploitatie is grotendeels gefinancierd met leningen onder borging van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het WSW kan op eerste verzoek hypotheek vestigen op het
ingezette onderpand. Voor deze borgstelling wordt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een
obligo per lening gevraagd. Als gevolg hiervan zijn de onroerende en roerende zaken in exploitatie
die met geborgde leningen zijn gefinancierd niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. De ultimo
boekjaar bestaande obligoverplichting is onder de “Niet in de balans opgenomen activa en
verplichtingen” opgenomen.
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De taxatiewaarde voor de onroerende zaakbelasting van de totale vaste activa in de exploitatie
bedraagt 375 miljoen, peiljaar 2016 (2015: 365 miljoen).
Ten opzichte van voorgaand verslagjaar is de bedrijfswaarde met € 1,3 miljoen gemuteerd.
Mutatie bedrijfswaarde
De mutatie in de bedrijfswaarde laat zich als volgt verklaren:
2016
Bedrijfswaarde
1 januari
31 december
Mutatie 2016

112.405
111.128
-1.277

(a) Autonome ontwikkelingen

-388

- vrijval kasstromen
- effect een jaar opschuiven

-6.642
6.254

(b) Gevolgen van aanpassingen van beleidsparameters en uitgangspunten

-1.262

- in de huurprijscomponent
- in de onderhoudslasten
- in de verhuurderheffing
- in de overige baten en lasten
- in de restwaarde-inschatting
- in de voorgenomen (des)investeringen
- in de inflatie
- in de mutatiegraad

1.737
1.222
-385
-1.495
-74
868
-4.301
1.166

(c) Gevolgen van mutaties in het bezit

373

- verkocht bezit
- verbeteringen bestaand bezit
- overige mutaties bezit

-75
-4
452

In onderstaande tabel worden de belangrijkste parameters met betrekking tot de bedrijfswaarde
gegeven.
Component
Huren
Onderhoud
Bedrijfslasten
Marktwaardeontwikkeling verkopen

2017
0,20%
1,60%
1,60%
4,50%

2018
0,60%
1,90%
1,90%
3,67%

2019
1,07%
2,20%
2,20%
2,83%

2020
1,53%
2,50%
2,50%
2,00%

Verkopen per jaar

5

5

5

5

Disconteringsvoet

5,00%
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2021 2022 e.v.
2,00%
2,00%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
5

0

2.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Een overzicht van het DAEB vastgoed in ontwikkeling is hierna opgenomen:
Stand per 1 januari 2016:
 Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
 Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2016

0
0
0

Verantwoord onder:
 Vastgoed in ontwikkeling
 Voorziening onrendabele investeringen

0
0

Mutaties 2016:
 Investeringen
 Overige waardeverminderingen en

404

terugnemingen daarvan
Totaal mutaties 2016

0
404

Stand per 31 december 2016:
 Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
 Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016

404
0
404

Verantwoord onder:
 Vastgoed in ontwikkeling
 Voorziening onrendabele investeringen

404
0

Hieronder wordt een uitsplitsing per project gegeven:
Stand per 01-01 Investeringen 2016 Waardemutaties 2016 Saldo per 31-12
Sumatrastraat 195
0
281
0
281
Voorschoterweg
0
21
0
21
De Springplank
0
67
0
67
Overige ontwikkelprojecten
0
35
0
35
0
404
0
404

In het boekjaar werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling een bedrag van € 8.055, - aan bouwrente
geactiveerd (2015: € 0, -).

66

2.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Een overzicht van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is onderstaand
opgenomen:
Stand per 1 januari 2016:
 Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
 Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2016

1.110
-917
193

Mutaties 2016:
 Investeringen
 Desinvesteringen
 Afschrijvingen
Totaal mutaties 2016

26
0
-59
-33

Stand per 31 december 2016:
 Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
 Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016

1.136
-976
160

FINANCIËLE VASTE ACTIVA (langer dan één jaar)
3 Financiële vaste activa
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Embedded lening

Overige

Totaal

Boekwaarde per
1 januari 2016

213

24

237

Mutaties 2016
Toevoegingen
Ontvangsten
Toegevoegde rente
Overige mutaties
Totaal mutaties

0
0
-65
0
-65

0
0
0
0
0

0
0
-65
0
-65

Boekwaarde per
31 december 2016

148

24

172
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VLOTTENDE ACTIVA
4 Voorraden
Stand per 1 januari 2016:
 Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
 Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2016

423
-239
184

Mutaties 2016:
 Investeringen
 Overige waardeverminderingen en

1

terugnemingen daarvan
Totaal mutaties 2016
Stand per 31 december 2016:
 Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
 Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016

-61
-60

424
-300
124

Onder voorraden zijn een tweetal grondposities op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg
opgenomen. In 2002 en 2005 heeft Ons Doel, samen met Projectontwikkeling Ymere B.V. en Synchroon
B.V., deze gronden aangekocht. Alle drie partijen zijn voor 1/3 deel eigenaar.
5 Vorderingen (korter dan één jaar)
De mutaties in de vorderingen zijn in het navolgende schema samengevat:
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
5.1 Huurdebiteuren
Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid
Boekwaarde per 31 december 2016

2016
211
-51
160

2015
250
-50
200

5.2 Overige vorderingen
Overige debiteuren
Boekwaarde per 31 december 2016

2016
388
388

2015
144
144

5.3 Overlopende activa
Overige overlopende activa
Boekwaarde per 31 december 2016

2016
455
455

2015
317
317

1.003

661

Totaal vorderingen per 31 december 2016

De post voorziening wegens oninbaarheid is opgenomen ter dekking van openstaande vorderingen
huurdebiteuren waarvan de inbaarheid onzeker is. De post huurdebiteuren bestaat uit vorderingen op
zowel actieve als niet-actieve contracten. Voor beide categorieën zijn de vorderingen beoordeeld, voor
het gedeelte waarvan niet zeker is dat deze nog geïnd gaan worden is de voorziening getroffen.
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6 Liquide middelen
Direct opvraagbaar:
Kas- en Banktegoeden

2016
11.752

2015
6.828

Totaal per 31 december

11.752

6.828

VASTE PASSIVA
7 Eigen vermogen
Eigen vermogen
Stand per 1 januari
Invloed stelselwijziging
Herrekend eigen vermogen 1 januari
Resultaat boekjaar
Eigen vermogen 31 december

2016
185.085
0
185.085
26.517
211.602

2015
37.380
137.240
174.620
10.465
185.085

Het eigen vermogen bestaat uit een herwaarderingsreserve en een overige reserve. In onderstaande
tabellen is de opbouw van beide reserves gegeven.
Herwaarderingsreserve
Stand per 1 januari
Invloed stelselwijziging
Herrekende herwaarderingsreserve 1 januari
Overboeking uit overige reserve
Herwaarderingsreserve 31 december

2016
133.686
0
133.686
17.957
151.643

2015
0
126.964
126.964
6.722
133.686

Voor de realiseerbaarheid van de waarde van de onroerende zaken in exploitatie en het hiermee
samenhangende deel van de herwaarderingsreserve verwijzen wij naar het bestuursverslag.
Overige reserves
Stand per 1 januari
Invloed stelselwijziging
Herrekende overige resevese 1 januari
Resultaat boekjaar
Realisatie uit herwaarderingsreserve
Overige reserves 31 december

2016
51.399
0
51.399
26.517
-17.957
59.959

2015
37.380
10.276
47.656
10.465
-6.722
51.399

Voorstel tot resultaatbestemming
De bestuurder stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016 ad
€ 26.517.393 ) ten gunste van de reserve te brengen.
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8 Egalisatierekeningen
PTT-zendmast

BWS-subsidie

Totaal

Boekwaarde per
1 januari 2016

93

0

93

Vrijval ten gunste
van de exploitatie

-5

0

-5

Boekwaarde per
31 december 2016

88

0

88

De BWS-subsidie is in 2015 in zijn geheel afbetaald door de gemeente Leiden.
9 Voorziening latente belastingen
2015
 Latentie te verkopen woningen

Mutatie

2016

-102

6

-96

 Latentie grondpositie

-87

-17

-104

 Latentie egalisatierekening

-19

1

-18

 Latentie embedded derivaat

-604

-253

-857

 Latentie compensabele verliezen

-8.782

1.928

-6.854

Totaal actieve latenties

-9.594

1.665

-7.929

269

74

343

 Latentie afwaardering o.b.v. WOZ-waarde

10.563

-753

9.810

Totaal passieve latenties

10.832

-679

10.153

1.238

986

2.224

 Latentie herinvesteringsreserve

Stand per 31-12

De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de verschillen
tussen commerciële en fiscale waardering van activa en verplichtingen. De latenties met een
resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 0,2 miljoen (2015: € 0,0).
De tot waardering gebrachte nominale latente belastingverplichting bedraagt € 3,5 miljoen (2015: € 2.5
miljoen). De gemiddelde looptijd van de latente belastingverplichting bedraagt 16 jaar (2015: 17 jaar).
De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2,565% (2015: 2,571%).
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10 Langlopende schulden (langer dan één jaar)
Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Bij: aflossingsverplichting komend jaar
Stand per 1 januari 2016

284
60.246
1.196
61.726

Mutaties in het boekjaar:
 Nieuw opgenomen leningen
 Aflossingen
Saldo mutaties

0
1.196
-1.196

Leningen overheid en kredietinstellingen
Af: aflossingsverplichting komend jaar
Stand per 31 december 2016

60.530
-2.057
58.473

Looptijd van:
< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar

Leningen overheid en kredietinstellingen
Vastrentende leningen
Basisrenteleningen
Stand per 31 december 2016

368
9.711
50.451
60.530

32.930
27.600
60.530

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van renteinstrumenten, bedraagt 3,420% (2015: 3,428%).
De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het
renteherzieningsmoment. Het risico van deze leningen betreft:
• Op het moment van renteherziening indien deze hoger is dan de oude contractrente;
• De herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening
met een hogere rente.
Overige schulden
Als gevolg van de stelselwijziging in 2014 wordt deze vastrentende periode gezien als een embedded
derivaat en dient deze te worden afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de jaarrekening
worden verwerkt als een derivaat.
De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente
en een liquiditeitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De
liquiditeitsopslag geldt voor de overeengekomen periode.
Voor één basisrentelening met een hoofdsom van € 5 miljoen is een vastrentende periode afgesproken
zonder een liquiditeitsopslag. In de overeenkomst is opgenomen dat op moment van herziening van
de liquiditeitsopslag de geldgever eenmalig het recht heeft de lening te beëindigen. Maakt de
geldgever van dit recht geen gebruik dan wordt de lening gecontinueerd als basisrentelening met een
basisrente en een liquiditeitsopslag. Als de geldgever hier wel gebruik van maakt, dan wordt de
lening afgelost en eventueel geheel of gedeeltelijk geherfinancierd tegen een hogere rente, met een
kortere of langere looptijd.
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2016
3.709
3.709

Embedded derivaat
Totaal overige schulden

2015
2.753
2.753

Het bedrag van € 3,7 miljoen is opgebouwd uit twee componenten, namelijk:
• De reële waarde van de receiver swaption (vastrentende periode) ultimo 2015
• De mutatie van de reële waarde in 2016.
De reële waarde van de receiver swaption bedraagt ultimo 2015 op balansdatum € 2.752.867,(negatief). Als gevolg van de licht gestegen rentecurve ultimo 2016 is de negatieve waarde van de
swaption opgelopen tot een bedrag van € 3.709.432, -. Het verschil ten opzichte van de waardering
ultimo 2015 wordt ten laste van het renteresultaat 2016 gebracht, ofwel een bedrag van € 956.565, -.
De resterende looptijd van het derivaat bedraagt 3 jaar.
Renterisico bij herfinanciering
Het rente- en looptijdenbeleid van Ons Doel is erop gericht jaarlijks niet meer dan 15% renterisico bij
herfinanciering te lopen. Het WSW had in het verleden ook deze 15% als richtlijn waar elke corporatie
aan moest voldoen. Zij hebben besloten dat zij deze richtlijn niet meer gebruiken als richtlijn waaraan
elke individuele corporatie moet voldoen. WSW handhaaft wel de 15% als risicomaatstaf voor de
maximum herfinanciering voor WSW op het collectief aan corporaties. Het renterisico (in % van de
restant hoofdsom aan het begin van het jaar) wordt berekend als de som van:
• Het bedrag aan aflossingen van leningen in een jaar, vermeerderd met
• De restant hoofdsom van rente typisch langlopende financiering die in een jaar een
renteaanpassing krijgen, én
• De restant hoofdsom van rente typisch kortlopende financiering (zijnde variabel rentende
leningen) die in een jaar minimaal één renteaanpassing krijgen.
• Eindaflossingen worden geherfinancierd (simulatie).
Op basis van de leningenportefeuille ziet het renterisico er voor de komende 10 jaar als volgt uit:
Verloop huidige
leningportefeuille

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Exposure niet afgedekt
t.o.v. portefeuille (%)
Risiconorm (%)

1,8
15,0

2,5
15,0

8,5
15,0

6,8
15,0

6,1
15,0

9,7
15,0

8,6
15,0

6,9
15,0

7,8
15,0

0,0
15,0

13,2

12,5

6,5

8,2

8,9

5,3

6,4

8,1

7,2

15,0

Beschikbare ruimte
t.o.v. norm (%)

Het renterisico voor de komende jaren bedraagt maximaal 9,7% in 2022. Hiermee blijft het risico onder
het gestelde maximum van 15% per jaar.
Tegenpartijrisico
De partijen bij wie de leningen zijn afgesloten zijn de volgende instellingen:
Leningen overheid en kredietinstellingen
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Nationale Waterschapsbank N.V.
Overige

21.973
36.600
1.957

Stand per 31 december 2016

60.530

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het tegenpartij risico is geconcentreerd bij BNG en NWB. De
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N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is een bank van en voor overheden en instellingen van
maatschappelijk belang. BNG is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn
uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen
van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Nederlandse Waterschapsbank N.V. is een
financiële dienstverlener voor de overheidssector. Alle aandelen van de bank zijn in handen van
overheden. Het tegenpartijrisico is hiermee gemitigeerd.
Looptijd
De gewogen gemiddelde looptijd van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2016 25 jaar (2015: 26
jaar).
Rentederivaten
Ons Doel heeft, naast de eerdergenoemde basisrentelening, nog acht leningen waar sprake is van een
embedded derivaat. Deze behoeven echter niet te worden afgescheiden van het basiscontract.
Zekerheden
Ons Doel is geen onderpandverplichtingen (een zogenaamde margin call-verplichting), dan wel
andersoortig verplichtingen aangegaan en heeft geen zekerheden naast de borging van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) verstrekt.

VLOTTENDE PASSIVA
11 Kortlopende schulden (korter dan één jaar)

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

2016
2.057
1.064
300
773
1.645
5.839

2015
1.196
824
225
308
1.556
4.109

De 'Overige schulden' en 'Overlopende passiva' bestaan uit

Nog niet opeisbare rente
Vooruitontvangen huren
Nog af rekenen stook-/servicekosten
Facturen ontvangen in 2017
Betaling leveranciers onderweg
Nog te ontvangen facturen 2016
Overig

2016
1.200
168
125
97
554
212
62
2.418

In 2016 bedraagt de beschikbaar gestelde kredietfaciliteit in rekening-courant door de ING Bank
€ 3,5 miljoen. De vrije borgingsruimte dient tenminste € 3,5 miljoen te bedragen. Ultimo 2016 zijn geen
trekkingen ten laste van het krediet genomen.
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2.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerend goed (het kantoor
van Ons Doel) bedraagt in 2016 € 147.700 per jaar inclusief servicekosten. Dit bedrag wordt jaarlijks
geïndexeerd.

Bankgarantie
Ons Doel heeft per 31 december 2016 bankgaranties verstrekt voor een bedrag € 100.000 (31.12.2015:
€ 100.000). De garantie is verstrekt aan de verhuurder van het kantoorpand waar Ons Doel is
gehuisvest.

Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw
De obligo uit hoofde van geborgde leningen door de borgsteller bedraagt ultimo 2016 € 2,3 miljoen
(2015: € 2,3 miljoen). De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85% (2015: 3,85%) over het
schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het leningtype variabele hoofdsom en
voor collegiale financiering. Dit obligo is opeisbaar indien blijkt dat het totale risicovermogen van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet voldoende is om de aanspraken op het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw te dekken.

Onderhandelaarsakkoord
Voortvloeiend uit de raamovereenkomst met de gemeente Leiden heeft Ons Doel een gelimiteerd
trekkingsrecht op het overeenkomen herstructureringsfonds voor elke geplaatste tijdelijke woning,
een toegevoegde sociale huurwoningen of woning voor bijzondere doelgroep. Daarnaast zijn er
stimuleringsbijdragen voor duurzaamheidsmaatregelen afgesproken: een bedrag voor innovatieve
duurzaamheidsmaatregelen en een bijdrage voor iedere woningen die op label-A is gebracht. Na een
onttrekking van € 210.000 in 2016 bedraagt het saldo van dit fonds € 6.074.211.

Vennootschapsbelasting
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving.
De specifieke invulling van de belastingplicht is voor woningcorporaties vastgelegd in de VSO 1 en
VSO 2. VSO 2 heeft VSO 1 opgevolgd en had oorspronkelijk een looptijd tot en met 31 december 2012.
Ons Doel heeft besloten om de VSO 2 (vooralsnog) tot en met 31 december 2014 toe te passen in het
verlengde van het voorstel van de Belastingdienst om de VSO 2 voor de jaren 2013 en 2014 te
verlengen. In onderstaande opstelling is uitgegaan van de huidige VSO 2 regelgeving, ook voor de
periode na 31-12-2014, aangezien de VSO 2 ten tijde van het opstellen van de fiscale positie in de
commerciële jaarrekening 2014 de vigerende regelgeving betreft.
Vooralsnog is onvoldoende duidelijk wat de consequenties zijn van het aflopen van VSO 2 en de
fiscale wetgeving na 31 december 2014.
De VPB aanslag 2008 is ontvangen en door middel van het zogeheten metatoezicht met de
Belastingdienst afgestemd. Deze aanslag bevat tevens de fiscale resultaten van 2006 en 2007. Het
fiscale resultaat volgens de definitieve aanslagen 2008 tot en met 2014 bedraagt nihil door de
toepassing van de herbestedingsreserve.
Bij het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting 2012 is een definitieve keus gemaakt met
betrekking tot de omvang van de afwaardering op basis van WOZ-waarden en de te verwachten
fiscale resultaten. Indien het onroerend goed waarvan de WOZ-waarde meer dan 15% is gedaald,
wordt afgewaardeerd.

74

Op dit moment is de voorlopige berekening dat de verrekenbare verliezen ultimo 2016 circa
€ 29 miljoen bedragen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen voortgedaan die nog van invloed kunnen zijn op de jaarrekening.
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2.9 Toelichting op de winst- en verliesrekening (x € 1.000)

Belastingen/resultaat deelnemingen

Financiële baten en lasten

Leefbaarheid

Overige organisatiekosten

Overige activiteiten

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Verkoop vastgoedportefeuille

Verkocht vastgoed in ontwikkeling

Exploitatie vastgoedportefeuille

Met ingang van het boekjaar 2016 is het verplicht de winst- en verliesrekening op te stellen conform
het functionele model, Ons Doel hanteerde in het verleden altijd het categorale model. Hieronder
vindt u een schematische kostenverdeelstaat die de relatie tussen het categorale en het functionele
model weergeeft:1

Categorale indeling
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Netto verkoopresultaat
Ov. waardeveranderingen
Geactiveerde productie
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten

15.965
759
16
598
0
13
246
17.597

15.965
759
16

19

0

BEDRIJFSLASTEN
Afschrijvingen M.V.A.
Overige waardeveranderingen
Erfpacht
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Overige bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten

71
61
1
1.376
201
196
3.596
133
759
3.806
10.200

-65

-1

BEDRIJFSRESULTAAT

23.219
13
-3.126
20.107

Resultaat voor belastingen

27.504

Jaarresultaat

0
13
226

1

-4

-2

-65
-10
-9

-116
-17
-16

-61
-1
-1.182
-173
-168
-3.596

-13
-2
-2

-133
-759
-3.617

-13

-64

-73

-39

7.397

Niet-gerealiseerde waardeverand.
Rentebaten
Rentelasten
Totaal financiële baten en lasten

Belastingen

598

23.219
13
-3.126

-986
26.517

-986
7.199

0

567 23.158

87

-73

-322 -3.113

-986

1 Het verschil tussen beide modellen is de wijze van presentatie. De modellen hebben geen invloed op de resultaatbepaling;

de hoogte van het ‘resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening’ en daarmee ook het ‘resultaat na belastingen’ is gelijk in beide
modellen.
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Bij het opstellen van de kostenverdeelstaat is per post en waar nodig per grootboekrekening (in de
categorale indeling) een onderscheid gemaakt tussen direct toerekenbare opbrengsten en kosten en
niet direct toerekenbare opbrengsten en kosten. Het centrale uitgangspunt van de functionele indeling
is de verdeling naar activiteiten. Opbrengsten die direct zijn toe te wijzen aan de activiteiten zijn
bijvoorbeeld de huren, de opbrengsten servicecontracten en de verkoopopbrengsten. Kosten die direct
zijn toe te wijzen zijn bijvoorbeeld de kosten van servicecontracten en de onderhoudskosten.
Voor het verdelen van de niet direct toerekenbare opbrengsten en kosten wordt gebruik gemaakt van
een verdeelsleutel. Ons Doel heeft als verdeelsleutel het aantal fte’s gekozen. Aan de hand van de
functieomschrijvingen en interviews met de medewerkers is het aantal fte’s verdeeld over de diverse
activiteiten. De personeelskosten, zoals lonen en salarissen en overige personeelskosten, zijn middels
deze verdeelsleutel verdeeld (Toegerekende kosten salarissen & overige personeelskosten). Voor de
overige opbrengsten en kosten is een correctie op deze verdeelsleutel gemaakt, dit is gedaan omdat
bijvoorbeeld de overheadkosten niet per definitie hetzelfde verdeeld moeten worden over de
activiteiten als op basis van deze personeelskosten (Toegerekende overige bedrijfslasten).
Hieronder is per activiteit weergegeven uit welke opbrengsten en kosten deze is opgebouwd. Hierbij
zijn de direct toe te rekenen opbrengsten en kosten plus de, op basis van de verdeelsleutel,
toegerekende kosten weergegeven.

12. EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE
Exploitatie vastgoedportefeuille
12.1 Huuropbrengsten
12.2 Opbrengsten servicecontracten
12.3 Lasten servicecontracten
12.4 Overheidsbijdragen
12.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten
12.6 Lasten onderhoudsactiviteiten
12.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

2016
15.965
759
-759
16
-3.527
-4.411
-844
7.199

2015
15.579
773
-774
20
-4.265
-3.232
-818
7.283

2016
15.453
602
-74
-16
0
15.965

2015
15.212
552
-119
-43
-23
15.579

12.1 Huuropbrengsten
Huuropbrengsten
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaarheid
Af: dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Totaal huuropbrengsten

De te ontvangen netto huur is gewijzigd als gevolg van:
 De reguliere huurverhoging per 1 juli 2016 ad 0,6%
 Verkoop van 6 woningen;
 Huurverhoging als gevolg van individuele woningverbeteringen;
 Aanpassing van de netto huur bij mutaties tot een niveau van 80% van de maximaal redelijke
huurprijs, zolang deze niet hoger is dan de van toepassing zijnde aftoppingsgrens.

77

12.2 Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten
Overige goederen, leveringen en diensten
Af: opbrengstenderving wegens leegstand
Af: te verrekenen met huurders
Totaal opbrengsten servicecontracten

2016
888
-4
-125
759

2015
912
-3
-136
773

2016
-316
-352
-82
-9
-759

2015
-289
-382
-94
-9
-774

2016
5
11
16

2015
8
12
20

2016
-1.493
-1
-138

2015
-1.530
0
-70

-1.153
-742
-3.527

-1.512
-1.153
-4.265

2016
-673
-690
-124
-392
-1.717

2015
-553
-519
0
0
-1.385

-497
-318
-4.411

-453
-322
-3.232

12.3 Lasten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Stookkosten
Servicekosten
Niet verrekenbare kosten
Administratiekosten
Totaal lasten servicecontracten

12.4 Overheidsbijdragen
Overheidsbijdragen
Vrijval egalisatierekening BWS-subsidie
Overige rijksbijdragen
Totaal overheidsbijdragen

12.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Verhuurderheffing
Erfpacht
Overige huurgerelateerde directe kosten
Toegerekende kosten salarissen & overige
personeelskosten
Toegerekende overige bedrijfslasten
Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten

12.6 Lasten onderhoudsactiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Reparatieonderhoud
Mutatieonderhoud
Calamiteitenonderhoud
Contractonderhoud
Planmatig onderhoud
Toegerekende kosten salarissen & overige
personeelskosten
Toegerekende overige bedrijfslasten
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten
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12.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Belastingen
Verzekeringen
Bijdrage Aedes/Aw
Overige
Totaal overige directe operationele lasten

2016
-736
-72
-36
0
-844

2015
-746
-72
0
0
-818

2016
1.388
-94
1.294
-697

2015
1.435
-111
1.324
-699

-18
-12
567

-22
-16
587

13. VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE
Verkoop vastgoedportefeuille
Opbrengst verkopen
Af: Directe verkoopkosten
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Af: Marktwaarde verkopen
Af: Toegerekende kosten salarissen &
overige personeelskosten
Af: Toegerekende overige bedrijfslasten
Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille

In 2016 werden 6 woningen verkocht (2015: 7 woningen).

14. WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE
Waardeveranderingen vastgoedprotefeuille
 Afboeking grondpositie Valkenburg
 Afboeking stopgezette projecten
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2016
-61
0
-61

2015
-1
-56
-57

 Waardemutatie DAEB vastgoed in exploitatie
 Waardemutatie Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

18.979
4.240

5.490
282

vastgoedportefeuille

23.219

5.772

Totaat waardeveranderingen vastgoedportefeuille

23.158

5.715
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15. OVERIGE ACTIVITEITEN
15.1 Opbrengst overige activiteiten
Beheerdiensten
Dekking projecturen
Teruggave belastingdienst
Overig opbrengsten

2016
211
13
0
14
238

2015
270
26
232
55
583

15.2 Kosten overige activiteiten
Toegerekende kosten salarissen & overige
personeelskosten
Toegerekende overige bedrijfslasten
Overig kosten

2016
0
-91
-60
0
-151

2015
0
-135
-80
0
-215
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368

2016
-73
-73

2015
0
0

Nettoresultaat overige activiteiten

16. OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN & LEEFBAARHEID
16.1 Overige organisatiekosten
Overige organisatiekosten
Afboeking garantstelling DIGH

Dit betreft kosten van de afkoop van een lening waar Ons Doel, samen met 4 andere
woningcorporaties met bezit in Leiden, garant voor stond. De lening liep via het DIGH.
16.2 Leefbaarheid
Leefbaarheid
Sociaal beheer: Ondersteuning derden
Sociaal beheer: Dagelijks beheer
Sociaal beheer: Buurtontmoetingsruimten
Sociaal beheer: Buurtschouwen
Overige directe kosten
Toegerekende kosten salarissen & overige
personeelskosten
Toegerekende overige bedrijfslasten

2016
-6
-23
-20
-14
-70

2015
0
0
0
0
-93

-161
-28
-322

-135
-40
-268

Met ingang van 2016 worden de kosten leefbaarheid onderverdeeld in diverse posten. Dit betreft de
volgende onderdelen:
 Ondersteuning derden: Bijvoorbeeld Leiden Buitengewoon Veilig, Huismeesterpost en
Schuldhulpmaatje
 Dagelijks beheer: Bijvoorbeeld spontane schoonmaakacties en verlichting achterpaden.
 Buurtontmoetingsruimten: Bijvoorbeeld de BOP, de Meelbox en Su & An.
 Buurtschouwen: Tijdens jaarlijkse buurtschouwen worden, in overleg met
bewonerscommissies, diverse werkzaamheden ingepland.
 Overige directe kosten: Bijvoorbeeld tuinonderhoud en glasbewassing.
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17. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
17.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten rekening-courant en deposito's
Rentebaten embedded lening
Toegevoegde rente deurwaarder
Toegerekende rente tijdens de bouw
Renteopbrengsten BWS-subsidies

2016
3
0
2
8
0
13

2015
19
68
17
0
0
104

2016

2015

-6

-6

-13
-2.105
-1.022

-13
-2.340
0

1.220
-1.200
-3.126

1.315
-1.220
-2.264

2016
-1.664
678
-986

2015
-2.248
1.188
-1.060

17.2 Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Toegevoegde rente egalisatierekeningen
- Overig
Rente langlopende schulden
- Leningen overheid
- Leningen kredietinstellingen
- Embedded lening
Transitorische rente
- per 01-01-2016
- per 31-12-2016

18 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering

 Mutatie actieve latenties
 Mutatie passieve latenties
Mutatie belastinglatenties

De effectieve belastingdruk in 2016 bedraagt 3,8% van het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor
belastingen (in 2015 was dit 10,1%).
In de winst- en verliesrekening zijn de volgende personeels- en afschrijvingskosten opgenomen:
Personeelskosten
Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
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2016
1.376
201
196
1.773

2015
1.640
211
258
2.109

Ultimo 2016 had Ons Doel 25 werknemers in dienst (2015 = 27), het gemiddelde aantal fte’s in 2016
was 22,1 (2015 = 24,9).
De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:

Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Toegerekende organisatiekosten (verkoopactiviteiten)
Leefbaarheid
Overige organisatiekosten

2016
1.065
458
17
149
84
1.773

2015
1.413
423
21
126
126
2.109

De medewerkers hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij SPW. Deze pensioenregeling
betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging)
van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen
van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de
omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven kan het bestuur besluiten tot het
korten van aanspraken. De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als
uitkeringsovereenkomst.
Per 31 december 2016 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van SPW 104%. Het SPW berekent de
beleidsdekkingsgraad als gemiddelde van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De
actuele dekkingsgraad per eind december 2016 bedraagt ruim 109%.
Bestuurder en commissarissen
De bezoldiging van de heer C. Klap over 2016, conform de regeling bezoldigingscomponent WNT,
bedroeg in totaal € 128.792.
Naam

Christoffel Klap

Functie(s)

Directeur-bestuurder

Duur dienstverband in 2016

1-1 / 31-12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Gewezen topfunctionaris

nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

Individueel WNT-maximum

131.000

Bezoldiging 2016
Beloning

109.061

Belastbare onkostenvergoeding

0

Beloningen betaalbaar op termijn 19.367
Totaal bezoldiging

128.429

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015

1-5 / 31-12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Bezoldiging 2015
Beloning

72.567

Belastbare onkostenvergoeding

0

Beloningen betaalbaar op termijn 14.100
Totaal bezoldiging
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86.667

Onder de Wet Normering Topinkomens valt de bestuurder onder de bezoldigingsklasse E.
De maximale bezoldiging in deze klasse bedraagt € 131.000.
De bezoldiging van de heer Klap is hiermee lager dan het naar rato toepasselijke WNT-maximum.
Ons Doel kwalificeert de leden van de Raad van Commissarissen als ‘Toezichthoudende
topfunctionarissen’.
De totale bezoldiging in 2016 voor de leden van Raad van Commissarissen kan als volgt worden
gespecificeerd:
E.W.F. van
J.Spithoven Bockel

A. Ottolini H. Michels C van Soest J. H. Kets

A. Verlaan

Functie (s)

Voorzitter

Commissaris Commissaris Commissaris Commissaris Commissaris Commissaris

Duur dienstverband

1-1/ 31-12

1-1/30-09

Individueel WNT-maximum

1-1/ 31-12

1-1/ 31-12

27-9/31-12 15-11/31-12

n.v.t

19.650

9.834

13.100

13.100

3.410

1.651

0

Bezoldiging
Beloning

6.850

3.439

4.585

4.585

1.197

586

0

Belastbare onkostenvergoeding

0

0

0

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

0

0

6.850

3.439

4.585

4.585

1.197

586

0

Totaal bezoldiging
Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015
Bezoldiging 2015

1/1 -31/12
6.850

1/1 -31/12
4.571

1/1 -31/12
4.571

1/1 -31/12
4.571

n.v.t.

n.v.t.
0

1/1 -20/11
0

4.571

Voornoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.
Aan de leden van de Raad van Commissarissen of de directeur-bestuurder zijn geen persoonlijke
leningen of garanties verstrekt.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
In 2015 waren er twee topfunctionarissen die in het kader van de WNT in de jaarrekening 2015 zijn
opgenomen. Deze functionarissen zijn in 2016 niet meer werkzaam bij Ons Doel. Het betrof de
volgende personen:
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Naam

C. Vrouwe

Ben Noorlander

Functie

Manager vastgoed

Adviseur van de RvC

Duur dienstverband in 2016

n.v.t.

n.v.t.

0,00

0,00

Beloning

0

0

Belastbare onkostenvergoeding

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

Totaal bezoldiging 2016

0

0

Individueel WNT-maximum bezoldiging

0

0

Omvang dienstverband (in fte)
Bezoldiging

Gegevens 2015
Functie in 2015

Manager vastgoed

Duur dienstverband in 2015

Adviseur van de RvC

1/1 - 31/12

1/1 - 30/6

0,89

1,00

104.708

55.379

Omvang dienstverband (in fte)
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding

0

0

18.601

10.538

Totaal bezoldiging 2015

123.309

65.917

Individueel WNT-maximum bezoldiging

116.234

64.763

Beloningen betaalbaar op termijn

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten
Immateriële vaste activa
Bedrijfspand
Kantoorinventaris

2016
13
10
48
71

2015
13
10
79
102

2016
45
19
1
2
4
71

2015
73
20
1
3
5
102

De afschrijvingskosten zijn als volgt gealloceerd:

Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Toegerekende organisatiekosten (verkoopactiviteiten)
Leefbaarheid
Overige organisatiekosten
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Honoraria accountant
De volgende honoraria van Baker Tilly Berk Accountants zijn ten laste gebracht van de onderneming,
één en ander bedoeld in artikel 2:382a BW.

Controle van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet controlediensten
Totaal 2015

Baker Tilly Berk
2016
62
8
0
0
70

Deloitte
2015
64
12
0
0
76

De kosten voor de controle jaarrekening betreffen de kosten die gemaakt moeten worden om de
jaarrekening over het boekjaar te controleren, toegerekend aan het boekjaar waarop de jaarrekening
van toepassing is. Voor de na het boekjaar uit te voeren (controle)werkzaamheden is een post ‘te
betalen accountantskosten’ opgenomen.
Alle overige (advies)werkzaamheden worden uitgevoerd door een accountantsorganisatie anders dan
hierboven genoemd en zijn daarom niet in dit overzicht opgenomen.
Leiden, 26 juni 2017

C. Klap
Directeur-bestuurder Woningstichting Ons Doel
mr. J.P.A. Spithoven
Voorzitter Raad van Commissarissen

ir. A.M. Ottolini
Commissaris

mr. H.C. Michels
Commissaris
drs. C. J. van Soest
Commissaris
ir. J.H. Kets MiF
Commissaris
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Deel 3: Overige gegevens
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Statutaire bepaling inzake de resultaatbestemming:
In de statuten is geen artikel opgenomen betreffende de resultaatbestemming. De stichting heeft als
doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant:
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is op de volgende pagina opgenomen.
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3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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