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2.097 
Labelstappen  

575 
Woningen groot 
onderhoud 

39 
Woningen NOM bij  
groot onderhoud 

7,5 
Klantoordeel (KWH) 

8,1 
Cijfer visitatie 

€ 50,5 mln 
Onderhoudsuitgaven 

0,4% 
Huurachterstand 
zittende huurders 

48% 
Woningen met  
A-label of B-label 

 2018 in cijfers 

GroenWest is actief in vier gemeenten in het Groene Hart. Daar bieden 
we ruim 12.000 huishoudens een thuis. Onder het motto ‘In verbinding’ 
werken we aan het verbeteren van onze dienstverlening en 
huurderbetrokkenheid. Daarnaast investeren we volop in betaalbaarheid 
en woningen, met een inflatievolgende huurverhoging (1 juli 2018) voor 
onze primaire doelgroep, de oplevering van 110 nieuwe woningen en 
forse investeringen in onderhoud en duurzaamheid.  
Bij de visitatie scoren we een 8,1. Een prachtig cijfer en een blijk van 
waardering voor ons werk. Onze visie en richting voor de periode na 
2018 hebben we  vastgelegd in een nieuw ondernemingsplan. Dit is een 
bijzonder traject geweest. Samen met huurders en belanghebbenden 
hebben we de maatschappelijke opgaven voor GroenWest verkend. We 
gingen letterlijk met elkaar op expeditie: de buitenwereld binnen halen. 

 

110 
Nieuwe woningen 
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1. Bestuursverslag 

 

Iedereen verdient een stevige thuisbasis. Daarom maken wij wonen in het Groene Hart betaalbaar en 
steunen wij kwetsbare doelgroepen met passende woningen. Wij gaan hierbij zorgvuldig om met ons 
maatschappelijk kapitaal.  

Dit is onze missie. In dit verslag vertellen we over de realisatie van onze ambities in 2018 en over 
onze koers voor 2019 en verder. Het was een jaar met mooie resultaten. Dat vertaalde zich ook in een 
succesvolle visitatie en een nieuw ondernemingsplan. Naast het werken aan dit nieuwe 
ondernemingsplan hebben we onze activiteiten vooral gericht op het borgen van alles wat we in gang 
hebben gezet om onze missie en koers te realiseren. Dat hebben we niet alleen gedaan. Ons 
jaarthema 2018 luidde dan ook ‘in verbinding’.  

In verbinding met huurders, ambassadeurs, bewonerscommissies, actieve bewoners in de 
werkgroepen van de huurdersvereniging en natuurlijk de Huurdersvereniging Weidelanden zelf. Maar 
ook met onze maatschappelijke partners. Op alle niveaus werken we samen. Zo organiseren we 
'Kom-aan-tafel’-gesprekken met huurders en werken we samen met wijkambtenaren, politie en andere 
belanghouders aan leefbare wijken en buurten. Het is ons gezamenlijke belang om te zorgen dat het 
voor alle huurders en hun buren goed wonen is. 

Goede dienstverlening 
We vinden het belangrijk dat onze huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. Daarom blijven 
we continu verbeteren. Dat doen we niet alleen, maar ook samen met onze huurders. Via het 
klantenpanel bij een grootonderhoudsproject horen we bijvoorbeeld de verhalen van de huurders, 
leren wij wat beter kan en krijgen we waardevolle tips. In de ontwikkeling naar een klantgerichte 
organisatie lag in 2018 de nadruk vooral op ‘hoe’ we ons werk doen.  

Forse investeringen in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming van de woningvoorraad 
We hebben fors geïnvesteerd. Er zijn 110 nieuwe woningen opgeleverd en bij ruim 1.800 woningen is 
planmatig of groot onderhoud uitgevoerd. In Woerden zijn 39 woningen bij onderhoud energieneutraal 
gemaakt (Nul-op-de-Meter). En we hebben veel labelstappen gezet, onder andere door het plaatsen 
van zonnepanelen. Inmiddels heeft 48% van onze woningen een label A of B. 

Een nieuw ondernemingsplan: Samenwerken aan een stevige thuisbasis 
Niet alleen, maar samen hebben we ons nieuwe ondernemingsplan 2019+ gemaakt. Een mooi traject. 
Samen met huurders en belanghebbenden hebben we de maatschappelijke opgaven voor GroenWest 
verkend. We zijn letterlijk met elkaar op expeditie gegaan: de buitenwereld naar binnen halen. We zijn 
trots op de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers. Er is energie en initiatief. Met excursies, 
interviews en gesprekken met huurders en netwerkpartners over datgene wat er toe doet: 
Samenwerken aan een stevige thuisbasis. Dit is dan ook ons motto voor de komende jaren. 

Een stevige thuisbasis begint nog altijd bij een huis, met een goed dak boven je hoofd. Daar zijn wij in 
de eerste plaats voor. Maar we willen meer en beter. Meer gaat over meer woningen. Er is nog steeds 
een groot tekort aan sociale huurwoningen in deze regio. We zetten daarom stevig in op nieuwbouw 
en zorgen voor de juiste woningen: passend, betaalbaar en toegankelijk. Beter gaat over een ‘thuis’. 
Daar is samenwerking voor nodig. Een manier van samenwerken waarbij de dienstverlening van 
verschillende organisaties naadloos op elkaar aansluit. Want een prettig thuis, dat maak je samen.  

In 2019 bestaan wij honderd jaar. Dit jubileumjaar vieren we met onze huurders, onze stakeholders en 
onze medewerkers. Viert u met ons mee? 

Woerden, 3 april 2019 

Karin Verdooren 
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 Focus op de kerntaak 

We zetten onze middelen maximaal in voor de volkshuisvesting. We bieden woningen aan mensen 
die dat nodig hebben: mensen met een krappe beurs of anderen die het zelfstandig niet redden op de 
woningmarkt. Onder andere door de aanhoudende vraag naar woningen in de regio en de uitstroom 
uit de maatschappelijke opvang en het huisvesten van statushouders, blijft de druk op de voorraad 
sociale huurwoningen groot. Daarom gaan we door met de uitbreiding van onze nieuwbouwproductie. 
We zorgen dat we voldoende betaalbare woningen hebben en voldoende kwaliteit door te investeren 
in onderhoud en verbetering. Daarbij verduurzamen we woningen en plaatsen zonnepanelen. 

 Visitatie: we zijn een maatschappelijk goed-presterende corporatie 

Met een gemiddelde score van 8,1 hoort GroenWest bij de best 
scorende corporaties in Nederland. In een visitatie beoordeelt een 
onafhankelijke commissie eens in de vier jaar ons maatschappelijk 
presteren. Bij de visitatie in 2018 beschreef de commissie ons als een 
doelmatige, professionele en sociaal betrokken organisatie. Ook ons 
huurbeleid, duurzaamheid en de maatschappelijke prestaties kregen een 
plus. “GroenWest is een krachtige en sterk lokaal verankerde corporatie 
met goede antennes voor de maatschappelijke opgaven”, aldus de visitatiecommissie. Ze vindt ons 
goed zichtbaar in wijken en buurten en ziet dat we stevige relaties onderhouden met 
huurders(organisaties), gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen. Dit is een compliment aan onze 
huurders(vereniging), samenwerkingspartners en niet in de laatste plaats aan alle collega’s van 
GroenWest. Door gezamenlijke inzet hebben we dit resultaat bereikt en kunnen we ook de toekomst 
met vertrouwen tegemoet zien. 

 868 verhuringen 

In 2018 zijn in totaal 868 woningen verhuurd: 812 woningen en 56 niet-woningen. Dat is een lichte 
daling (2017: 905). De verhuringen zijn zowel ‘bestaande’ woningen als de oplevering van 
nieuwbouwprojecten of een bijzondere project zoals het Thuishuis (zie kader). 

 

8,1 
Visitatiecijfer 

Figuur 1: Aantal verhuringen per huurpijscategorie 
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 Betaalbaar wonen voor de doelgroep van de huurtoeslag 

Wij wijzen onze woningen ‘passend’ toe. Dit betekent dat  
woningzoekenden die met hun inkomen recht op huurtoeslag hebben, 
alleen woningen tot een bepaalde huurprijs kunnen huren. Namelijk 
woningen met een huur tot € 597,30 (één of twee personen) of € 640,14 
(drie of meer personen). Dit voorkomt dat huishoudens met de laagste 
inkomens in te dure woningen gaan wonen. In 2018 is 99,8% van de 
woningen passend toegewezen aan de doelgroep. Dit is ruim boven de 
norm van 95%.  
 
Het neveneffect van het passend toewijzen is dat vooral de middeninkomens (woningzoekenden met 
een inkomen ‘net boven’ de inkomensgrens voor de huurtoeslag) minder kansen hebben op een 
woning. Sinds begin 2018 stellen we woningen met een huur boven € 675 open voor 
middeninkomens. 2,3% van alle vrijkomende woningen is op die manier toegewezen aan een 
huishouden met een middeninkomen.  

 Wij voldoen aan de regels voor toewijzing naar inkomen 

Wij moeten tenminste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen 
(met een huurprijs tot € 710,68) toewijzen aan ‘de primaire doelgroep’. 
Dit zijn huishoudens met een inkomen tot € 36.798. In 2018 hebben we 
96,4% van de nieuwe huurcontracten toegewezen aan de primaire 
doelgroep.  

De gemeenten in ons werkgebied hebben de verantwoordelijkheid voor 
de woonruimteverdeling aan ons gemandateerd. Zij bepalen het speelveld voor woonruimteverdeling 
via de huisvestingsverordening. In 2019 worden diverse huisvestingsverordeningen herzien. Voor ons 
een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan over de effecten van de huidige woonruimteverdeling. 
WoningNet voert namens de woningcorporaties de woonruimteverdeling in de regio Utrecht uit. 

  Inzet op het verhogen van doorstroming 

We proberen belemmeringen voor senioren om door te stromen naar een geschikte woning weg te 
nemen en zo ook weer een sociale eengezinshuurwoning voor een woningzoekende beschikbaar te 
krijgen. Daarom hebben we in De Ronde Venen ons doorstroomexperiment verlengd. In 2018 zijn met 
het doorstroomexperiment zestien eengezinswoningen vrijgekomen. Ook in de gemeente Utrecht 
loopt samen met de Utrechtse woningcorporaties al een aantal jaren een pilot met een 
verhuisadviseur voor senioren. In Woerden zijn voorbereidingen getroffen voor een vergelijkbare pilot, 
die in 2019 zal starten.  

 Huisvesting bijzondere doelgroepen en statushouders  

Het Rijk legt jaarlijks een taakstelling voor het huisvesten van 
statushouders op aan de gemeenten. In alle gemeenten is de instroom 
van asielzoekers het afgelopen jaar afgenomen. In totaal hebben we 
142 statushouders gehuisvest in 53 woningen. In Woerden hebben we 
51 statushouders gehuisvest, ruimschoots meer dan de resterende 
taakstelling van twaalf. In Utrecht hebben we conform afspraak alle 
twaalf statushouders kunnen huisvesten. In De Ronde Venen (59 van de 
68) en Montfoort (20 van de 24) was het halen van de taakstelling iets 
lastiger. Daar is vooral behoefte aan kleine woningen voor eenpersoonshuishoudens en daar hebben 
we er in deze gemeenten niet veel van. 

Begin 2018 leverden we in Woerden 32 nieuwbouwwoningen op voor zorginstelling Philadelphia. De 
woningen voor het ‘Thuishuis voor senioren’ aan de Prins Mauritssingel in Woerden zijn na een 
verbouwing ook in gebruik genomen. Dit zijn zes appartementen voor alleenstaande ouderen met een 
gemeenschappelijke ruimte. 

  

96,4% 
Toewijzingen aan 
primaire doelgroep 

142 
Statushouders 
gehuisvest 

99,8% 
Woningen  
passend toegewezen 
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 Speciale projecten 

In 2018 hebben we verschillende speciale projecten uitgevoerd, vooral op het gebied van wonen en 
zorg. Zo is de in 2017 aangekochte Oude Lindescote (Linschoten) in 2018 klaar gemaakt voor verhuur 
en vervolgens voor een tijdelijke periode verhuurd aan Abrona, voor de huisvesting en begeleiding 
van bewoners met een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn beide locaties die Philadelphia in 
Woerden achterliet aansluitend doorverhuurd. Haar bewoners zijn verhuisd naar onze nieuwbouw 
Blok 6 in Woerden. Aan de Valeriaanveld is Stichting Timon een ‘Jeugdzorgstraatje’ gestart. Zij 
verzorgt huisvesting en hulp aan jongeren en jongvolwassenen. Aan de Jan Steenstraat in Woerden 
hebben we tijdelijk onderdak kunnen verlenen aan ’s Heerenloo, een stichting voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Aan de Prins Mauritssingel in Woerden is op de begane grond het Thuishuis 
voor senioren gerealiseerd. Tot slot is in de planvorming voor een nieuwe invulling van het 
leegstaande Huize Nijevelt (De Meern) een eerste ontwerp voor een renovatie naar zelfstandige een-  
en tweekamerappartementen vastgesteld. 

 Gematigd huurbeleid: beperkte huurverhoging voor de meeste huurders 

Ondanks dat de economie herstelt, zien we dat nog niet iedereen 
hiervan profiteert. Daarom hebben we in 2018 gekozen voor een 
inflatievolgende huurverhoging van 1,4% voor huurders binnen de 
doelgroep, ofwel huishoudens met een bruto jaarinkomen tot € 41.056. 
De toegestane huurverhoging was 3,9% Hiermee ondersteunden we 
onze keuze voor betaalbaarheid. 

We ontvingen 142 bezwaren tegen de aangezegde huurverhoging, een stuk meer dan vorig jaar (51). 
Veel bezwaren waren ‘niet ontvankelijk’. De beperkte huurverhoging zorgde voor veel bezwaren, ook 
al was die inflatievolgend. De twee voorgaande jaren hebben we namelijk de huren voor deze 
doelgroep niet hoeven verhogen. Uiteindelijk was het beeld hetzelfde als in 2017: er zijn 42 bezwaren 
toegewezen (2017: 40). Honderd bezwaren zijn afgewezen, waarvan er zes nog in behandeling zijn bij 
de Huurcommissie. 

Een kleine groep huurders, de zogenaamde goedkope scheefwoners, hebben een 
inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4% gekregen. Dit zijn huurders met een inkomen boven 
€ 41.056 en een huidige netto huur onder € 710,68. Op deze manier gaan deze huurders meer naar 
draagkracht betalen voor hun woning. De extra opbrengst gebruiken wij voor investeringen in ons 
woningbezit.  

Per 1 januari 2017 geldt de huursombenadering: de stijging van de gemiddelde huur van de 
zelfstandige sociale huurwoningen over de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 mag niet meer 
zijn dan 2,4% (inflatie plus 1%). Bij de bepaling van de stijging van de gemiddelde huur zijn zowel de 
jaarlijkse huurverhoging per 1 juli als de wijziging van de huurprijs bij mutatie inbegrepen. GroenWest 
blijft hier met 1,52% ruim onder (2017: 0,35%).  

1,4% 
Huurverhoging voor 
de doelgroep 

Pieter (80) woont in het Thuishuis:  
 
"Ik ben een bofkont! Hier helpen we elkaar. Eten doen we samen in de grote woonkeuken. We 
hebben zelfs een logeerkamer en een hobbykamer en er is altijd wel iemand om een praatje mee 
te maken. Is er zorg nodig, dan kunnen we dat ook samen regelen. Als ik hier niet had gewoond, 
had ik naar een verpleeghuis gemoeten toen ik mijn heup had gebroken. Ik weet van kennissen 
hoe lastig het kan zijn als je ouder wordt of zorg nodig hebt. Je woont óf in je eigen huis, maar dan 
loop je het risico te vereenzamen als je zoals ik geen partner hebt. Of je gaat naar een 
verpleeghuis en dat is tegenwoordig alleen mogelijk als je zwaar dementeert of echt niets meer 
kan. En als je een partner hebt die nog gezond is, word je gescheiden van elkaar. Daarom vind ik 
dat ze veel meer huizen zoals dit moeten bouwen. Waar je zelfstandig woont met huisgenoten die 
je af en toe gezelschap houden en waar we een beetje op elkaar letten. Dat zijn de twee 
belangrijkste dingen. Niet per sé alleen voor ouderen, ook voor jongere mensen die misschien hulp 
of zorg nodig hebben. Dat denk ik. En wat ik zeker weet is dat je in zo'n thuis langer gezond blijft."  
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 Incassobeleid: persoonlijke aandacht voorop, met goede resultaten 

Ons incassobeleid kenmerkt zich door persoonlijke aandacht. Als er huurschuld ontstaat, zoeken we 
samen met de huurder naar een oplossing. Bij voorkeur is die oplossing betaling van de huur, al dan 
niet via een regeling. Als dat niet mogelijk blijkt, gaan we samen om tafel om alle andere alternatieven 
te bespreken. Daarbij werken we nauw samen met alle partijen die zich bezighouden met 
schuldhulpverlening en zoeken we naar een integrale oplossing voor de financiële problemen. 
Uitgangspunt is altijd het behouden van de woning voor de huurder en het voortzetten van de 
huurovereenkomst. 

Huurders met problemen bieden we extra ondersteuning. Hiervoor schakelen wij sociaal raadslieden 
en budgetcoaches in. Uit de evaluatie blijkt dat het zowel voor de huurder als voor ons goede 
resultaten geeft. Daarom gaan we budgetcoaching vaker inzetten en meer aandacht besteden aan 
goede financiële voorlichting aan onze huurders. Bijvoorbeeld door het aanbieden van workshops 
over financiën. 

 
Ondanks onze inzet op preventie en begeleiding is het ontruimen van een woning soms niet te 
voorkomen. In 2018 is tien keer (2017: 7) een woning ontruimd, waarvan eenmaal vanwege overlast. 
Elke ontruiming heeft zijn eigen verhaal en diverse oorzaken. Net als voorgaande jaren is een aantal 
keer de huurder spoorloos verdwenen zonder de huur op te zeggen (3 ontruimingen). Maar ook een 
opname in een psychiatrische inrichting of langdurige gevangenisstraf kan leiden tot het achterwege 
blijven van de huurbetalingen, waardoor een formele ontruiming op huurachterstand het gevolg is. 

Met een totale huurachterstand van ongeveer 0,50% van de jaarhuur hebben onze inspanningen 
resultaat gehad. De huurachterstand is iets gedaald ten opzichte van 2017 (0,59%). Een prima 
resultaat, ook ten opzichte van andere corporaties. Van de zittende huurders bedroeg de 
huurachterstand 0,40% (2017: 0,48%). 

 Investeren in duurzaamheid, energieneutraal in 2050 

Goede en betaalbare woningen en een zo goed mogelijk leefmilieu, daar 
gaan we voor. Daarom investeren we veel in het verduurzamen van 
onze woningvoorraad. We hebben onze ambitie voor onze 
woningvoorraad aangepast naar energieneutraal in 2050. Dat gebeurt 
stapsgewijs. Van gemiddeld energielabel B in 2020 naar gemiddeld A in 
2030. We zijn op de goede weg: eind 2018 had 48% van onze woningen 
label A of B.  

In 2018 zijn ruim 2.000 labelstappen gerealiseerd. De meeste labelstappen zijn gezet bij het groot 
onderhoud, omdat daar het accent ligt op het isoleren van de schil van de woningen. Dit geeft het 
grootste resultaat op het terugdringen van het energieverbruik en levert ook de grootste milieuwinst 
op. De gemiddelde energie-index van de woningen is in 2018 1,44. Onze ‘reguliere’ aanpak is zoveel 
mogelijk ‘no-regret’ op weg naar energieneutraal in 2050. Het betekent dat we er rekening mee 
houden, dat de maatregelen die we nemen ook makkelijk ‘opgeplust’ kunnen worden. Dit jaar hebben 
we tijdens groot onderhoud bij 575 woningen diverse duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd. 

Creatief rondkomen 
 
In de Stadspoort in Woerden verhuren we onzelfstandige woonruimte aan alleenwonende 
statushouders. Ieder heeft een eigen kamer met gezamenlijk gebruik van sanitair en keuken. Ze 
hebben een klein inkomen waarvan ze moeten rondkomen en ook de huur van moeten betalen. 
Dat is niet gemakkelijk en voor enkelen zelfs een groot probleem! Het probleem wordt groter als er 
een huurachterstand ontstaat. Bij een heel laag besteedbaar inkomen is bijvoorbeeld een 
betalingsregeling niet mogelijk. Samen hebben we er groot belang bij om dit te voorkomen. 
Complexbeheerder André ging in gesprek met bewoners met een huurachterstand over een 
oplossing. Ze kwamen tot de volgende oplossing: een bewoner krijgt de mogelijkheid om taken te 
verrichten in en rond de Stadspoort in ruil voor een vermindering van de servicekosten. De 
bewoner blijft hetzelfde bedrag betalen waardoor de achterstand lager wordt. Dit is win-win. 

2.097 
Labelstappen  
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In het Woerdense Schilderkwartier is tijdens groot onderhoud bij 39 woningen als pilot een ‘Nul-op-de-
Meter’-aanpak uitgevoerd. Daarin hebben we samengewerkt met de gemeente, Stedin en de provincie 
Utrecht. De gemeente en de provincie hebben ook een financiële bijdrage geleverd. De woningen zijn 
in één keer energieneutraal gemaakt. Dit vraagt grote investeringen in één keer. Net als GroenWest 
zoeken veel woningcorporaties naar een betaalbare manier om hun bestaande woningbezit op termijn 
energieneutraal te maken.  
 

 

In 2017 zijn we gestart met ons zonnepanelenprogramma. Tot 2021 voorzien we circa 5.600 
woningen van zonnepanelen. In 2018 zijn bij totaal 1.073 woningen zonnepanelen geplaatst:  
projectmatig bij grootonderhoudsprojecten en op verzoek van huurders van eengezinswoningen. Zij 
kunnen individueel zonnepanelen aanvragen. Hierop hebben we meer dan 1.000 reacties van 
individuele huurders gehad. Bij appartementengebouwen plaatsen we zonnepanelen om de 
collectieve energiekosten te verlagen. Een succesvol programma en mooie bijdrage aan 
betaalbaarheid en duurzaamheid. Door een leveringsprobleem met de zonnepanelen is nog niet alles 
geplaatst. Van 2019 tot en met 2022 worden de overige aangevraagde zonnepanelen geplaatst.  

 Forse investeringen in de kwaliteit van onze woningvoorraad  

Onze investeringen in de kwaliteit van de woningen in alle vier gemeenten zijn omvangrijk. We 
hebben een fors investeringsprogramma waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. In totaal is  
€ 50,5 miljoen aan onderhoud besteed: € 21,5 miljoen in dagelijks en planmatig onderhoud en € 29 
miljoen in groot onderhoud. Bij 1.474 woningen is planmatig onderhoud uitgevoerd (2017: 1.817) en 
bij 575 woningen groot onderhoud (2017: 353). Groot onderhoud is voor ons ook het moment om de 
woning te verduurzamen. Dit leidt tot hogere uitgaven. In totaal zijn dit jaar ruim 200 woningen meer 
aangepakt dan vorig jaar.  
 

Bij het dagelijks onderhoud (mutaties en reparaties) zijn de uitgaven per woning gestegen. Onder 
meer omdat er meer woningen zijn vrijgekomen waarin bewoners (zeer) lang hebben gewoond en 
waar nooit groot onderhoud is uitgevoerd. Ten opzichte van voorgaande jaren leidt dit een groter 
aantal woningen met investeringsbedragen flink hoger dan € 25.000. We zijn begonnen met het in 
beeld brengen van deze specifieke groep woningen om zo beter inzicht te krijgen in de te verwachten 

Zonnepanelen 
 

De Ronde 
Venen 

Woerden 
(incl. 

Kamerik) 

Montfoort Utrecht Realisatie 
2018 

Jaarplan 
2018 

 

Opgeleverd GO 65 242 26  333 400 

Opgeleverd 
individueel 

320 385 1 34 740 850 

Totaal 385 627 27 34 1.073 1.250 

Tabel 1: Aantal woningen voorzien van zonnepanelen, per gemeente 

Figuur 2: Op weg naar gemiddeld energielabel B in 2020 
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uitgaven. De reparatie-uitgaven in deze woningen zijn hoger, door onder meer grote reparaties aan of 
vervanging van vloeren, verouderde badkamers en keukens.  
 

 
 

In het planmatig onderhoud hebben we onze doelstelling gerealiseerd. Planmatig onderhoud is (vaak 
kort-cyclisch) onderhoud zoals het vervangen van dakbedekking of het uitvoeren van een 
schilderbeurt. Bij groot onderhoud wordt de uitvoering van één of meer planmatige 
onderhoudsactiviteiten gecombineerd met activiteiten met een langere cyclus. In veel gevallen gaat 
het om een gelijktijdige aanpak van het casco en het interieur van de woning, gecombineerd met het 
verbeteren van de functionaliteiten, uitstraling en energetische maatregelen. Door deze maatregelen 
kan de levensduur worden verlengd, gaan onderhoudskosten omlaag en stijgt de klantwaarde. Onze 
doelstellingen voor groot onderhoud zijn ook, op een haar na, gerealiseerd. 

 

 Langer thuis wonen 

Voor zorgbehoevende huurders die aanpassingen in hun woning nodig hebben, die de WMO niet 
(meer) vergoedt, hebben we in 2018 opnieuw een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld. We 
voorzien hiermee in de noodzakelijke aanpassingen zodat huurders langer veilig thuis kunnen wonen 
en springen zo in het gat dat de WMO achterliet. Overigens werken we bij aanvragen constructief 
samen met het WMO-loket. Ons aanbod voorziet in een grote behoefte. Daarom hebben we ervoor 

Onderhoud 2018 
 

De Ronde 
Venen 

Woerden Montfoort Utrecht Realisatie 
2018 

Jaarplan 
2018 

PO opgeleverd 323 633 112 406 1.474 1.445 

PO in voorbereiding 605 551 213 69   

GO opgeleverd 103 422 36 14 575 594 

GO in voorbereiding 131 334 0 32   

Tabel 2: Planmatig en groot onderhoud per gemeente,*PO = planmatig onderhoud, GO = groot onderhoud  

Figuur 3: Uitgaven onderhoud 
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gekozen om, ondanks overschrijding van het budget, door te gaan met deze aanpassingen. Het gaat 
om ‘beperktere’ uitgaven op woningniveau maar ook grotere uitgaven op complexniveau zoals 
deuropeners en -drangers. Deze kosten ‘lopen’ mee in het reparatieonderhoud.  

 Extra inzet op het vergroten van het woningaanbod 

Met de bouw van nieuwe woningen dragen we bij aan het vergroten van het aanbod betaalbare 
huurwoningen. In 2018 jaar hebben we 110 nieuwe woningen aan nieuwe huurders opgeleverd: 
Vinkeveld (38 woningen) en Land van Winkel (10 woningen) in De Ronde Venen en Pius X (30 
woningen) en Blok 6 (32 appartementen) in Woerden. De bouw van 70 woningen in Utrecht is gestart 
(Leeuwesteyn blok 4a en Haarzicht). De start bouw van 25 woningen in Woerden (Den Oudsten) en 
14 woningen in Vleuten (Wijk achter het Spoor) is doorgeschoven naar 2019 door vertraging in 
ruimtelijke procedures. 

 
In de periode 2014-2018 zijn er 398 nieuwe huurwoningen opgeleverd. 
Daarmee hebben we ons voornemen in het Ondernemingsplan 2014-
2018 van 400 nieuwe woningen zo goed als gerealiseerd. Een mooie 
prestatie. Uit het woningmarktonderzoek dat we hebben laten uitvoeren, 
blijkt dat de vraag naar sociale huurwoningen groot blijft in de periode tot 
2030. Niet alleen naar woningen met een huur onder € 597, maar juist 
ook naar woningen met een huurprijs tussen € 597 en € 711. Onze 
ambitie in de periode tot 2023 is om 750 nieuwe woningen te realiseren.  

 We handhaven onze ‘verkoopstop’ 

We blijven zeer terughoudend in het verkopen van huurwoningen. Vanwege de grote druk op de 
woningmarkt willen we zoveel mogelijk huurwoningen beschikbaar houden voor woningzoekenden. Er 
zijn dit jaar drie huurwoningen verkocht die niet in de sociale woningvoorraad pasten.  

GroenWest heeft tot 2013 woningen verkocht met Koopgarant. Deze regeling betekent dat wij de 
woning moeten terugkopen als de huidige bewoner wil verkopen. In 2018 hebben wij twintig 
Koopgarantwoningen teruggekocht. Vijftien Koopgarantwoningen zijn verkocht (waaronder ook  
teruggekochte Koopgarantwoningen uit 2017). Zes voormalige Koopgarantwoningen zijn terug in de  
verhuur gegaan Het is nu ook mogelijk voor Koopgarantkopers om de woningen volledig in eigendom 
te krijgen door het afkopen van Koopgarant. Drie Koopgarantkopers hebben hier gebruik van 
gemaakt. De Koopgarantportefeuille telt per 31 december 2018 nog 290 woningen. 

 We presteren naar afspraak 

GroenWest en de Huurdersvereniging Weidelanden maken met alle gemeenten in het werkgebied 
jaarlijks prestatieafspraken. We streven naar wederkerigheid in de afspraken en monitoren de 
voortgang. Zo zien we of wij en onze partners - de gemeenten - de afspraken realiseren en of 
bijsturing nodig is. Het grootste deel van de prestatieafspraken wordt gerealiseerd. Zo hadden ruim 
voldoende woningen een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen en zijn meer dan genoeg woningen 
toegewezen aan lagere inkomensklassen. Ook op het gebied van groot onderhoud en duurzaamheid 
is ruim voldoende aan de afspraken voldaan. In Woerden zijn de eerste NOM-woningen opgeleverd 
en er is een groot aantal woningen energetisch verbeterd. Voor de andere afspraken zie ook de 
informatie over beschikbaarheid, betaalbaarheid, diversiteit, duurzaamheid in dit jaarverslag.  
 

Nieuwbouw 
 

De Ronde 
Venen 

Woerden Montfoort Utrecht Realisatie 
2018 

Jaarplan 
2018 

Opgeleverd 2018 48 62 0 0 110 121 

In uitvoering  11 0 0 70 70  

In voorbereiding 16 50 0 72 138  

398 
Nieuwe huurwoningen 
2014-2018 

 

Tabel 3: Nieuwbouw per gemeente  
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Het is vooral lastig om de nieuwbouwproductie te realiseren in De Ronde Venen, Montfoort en 
Woerden. De oorzaken liggen grotendeels buiten de invloedssfeer van GroenWest: stagnatie van 
projecten in De Ronde Venen en gebrek aan bouwlocaties in de andere gemeenten. Voor 
leefbaarheid werken we nauw samen met diverse maatschappelijke partners. Om ook in de komende 
jaren goed samen te kunnen werken is het nodig om afspraken over uitwisseling van gegevens goed 
vast te leggen met elkaar. Dit is tegenwoordig ook een vereiste vanuit de AVG. Hiervoor zijn we  bezig 
met het opstellen van gezamenlijke convenanten. 
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Samenvatting realisatie voornemens ‘Focus op de kerntaak’ 
 

✓= gehaald ➢ = gehaald na 31/12/18  = niet gehaald 

 

Onderwerp Voornemen  Realisatie 

Bijzondere 
doelgroepen 

Opleveren van: 

• het Thuishuis voor senioren in Woerden. 

• 32 woningen voor Philadelphia in Woerden 

✓ 

✓ 

Kwaliteit - 
onderhoud 

Planmatig onderhoud 
Opleveren 1.445 woningen: 

• De Ronde Venen, 342  

• Woerden, 664 

• Utrecht, 334 

• Montfoort, 105  

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 Groot onderhoud 
Opleveren 594 verhuureenheden (641 incl. Nijevelt en Oude 
Lindescote)  

• De Ronde Venen, 103 

• Woerden, 422 

• Utrecht, 14 (excl. 31 Nijevelt) 

• Montfoort, 26 (excl. 16 Oude Lindescote)  

 
➢ 
 
➢ 

✓ 

✓ 

✓ 

Nieuwbouw Nieuwbouw 
Start bouw van 168 nieuwbouwwoningen 

• de Ronde Venen, 16 

• Woerden, 39 

• Utrecht, 83 

• Montfoort, 30  
Opleveren 121 verhuureenheden  

 

 

 
 
 
 
➢ 2019 
 

Duurzaamheid 

 

Verduurzamen woningvoorraad 
Realiseren 2.000 labelstappen, voornamelijk bij de uitvoering 
van groot onderhoud: 

• Aanpak van woningen met de slechtste labels eerst bij GO  

• Opleveren twee bijzondere duurzame GO projecten:  
o 39 eengezinswoningen renovatie Nul-op-de-Meter; 
o 102 woningen in galerijflats renovatie naar label A+ 

met een zogenaamde no-regret aanpak  
Zonnepanelen 
Totaal 1.400 woningen voorzien van zonnepanelen: 

• 400 woningen krijgen zonnepanelen bij groot onderhoud. 

• 850 woningen: projectmatig bij lagere hoogbouw (tot 4 
bouwlagen) of  bij eengezinswoningen op individueel 
verzoek. 

• twee hogere hoogbouw-complexen krijgen zonnepanelen 
voor het collectieve elektra-verbruik.  

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

 

✓ 

➢ 2019 

✓ 

 

Doorstroming Verlengen van het doorstroomexperiment in de Ronde Venen tot 
medio 2018. 

✓ 

Prestatie- 
afspraken 

Uitvoeren van de prestatieafspraken met de Ronde Venen, 
Montfoort, Utrecht en Woerden. 

✓ 

  
Tabel 4: Prestaties Focus op de kerntaak 
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  Naar een klantgerichte dienstverlening  

Onze huurders zijn divers, zo ook hun verwachtingen van onze dienstverlening. Een grote groep 
huurders maakt steeds meer gebruik van digitale kanalen en verwacht dat wij daar met onze 
dienstverlening op inspelen. Dat doen wij onder andere met onze digitale balie, die huurders in staat 
stelt om zelf te bepalen wanneer en hoe ze gebruik maken van onze dienstverlening. Daarnaast zien 
we dat het aantal huurders dat meer aandacht van ons vraagt toeneemt. Hierop anticiperen we door 
waar nodig persoonlijke aandacht en maatwerk te leveren 

 Huurders waarderen onze dienstverlening met minimaal een 7,8 

We werken, vooral ook samen met onze huurders, continu aan de 
verbetering van onze dienstverlening en willen dit terugzien in de 
klantwaardering. Daarvoor maken we gebruik van meetinstrumenten als 
de Aedesbenchmark en KWH. We zijn op weg. Ons streven voor 2018 
was een klantoordeel voor dienstverlening van een 7,8 (KWH) en in de 
Aedes Benchmark de B-categorie voor het onderdeel Huurdersoordeel. 

De KWH-waardering voor onze dienstverlening over het hele jaar is net als vorig jaar gemiddeld een 
7,5. Het is een ruime voldoende maar we hadden de lat hoger gelegd: een 7,8. Deze score is 
opgebouwd uit diverse deelscores. De acties op het gebied van klantgerichtheid en klanttevredenheid 
hebben we meer in samenhang gebracht door er een programma van te maken. Zo willen we sneller 
de beoogde resultaten behalen. 

Het verbeteren van onze dienstverlening doen we door in gesprek te gaan en te horen wat er beter 
kan. Bijvoorbeeld met het klantenpanel bij een van de grootonderhoudsprojecten. Door de verhalen 
kregen we echt een beter beeld van wat zo’n project met een bewoner doet en wat er beter kan.  

Huurdersoordeel GroenWest  

doel 

GroenWest 

2016 

GroenWest 

2017 

GroenWest 

2018 

% tevreden 

huurders 

Klantcontact      

Alg. dienstverlening* * * * 7,1 79% 

Verhuizen       

Woning zoeken 7,4 7,3 7,6 7,6 95% 

Nieuwe woning 7,5  7,5 7,4 7,5 92% 

Huur opzeggen 7,4 7,3 7,6 7,6 89% 

Onderhoud      

Reparaties 7,8 7,5 7,5 7,6 89% 

Onderhoud 7,8 7,6 7,6 7,4 88% 

Gem. alle cijfers 7,8 7,5 7,5 7,5  

Landelijk gem.  - 7,7 7,7  

 Aedes-benchmark: goed op orde, huurderoordeel biedt nog ruimte voor verbetering 

De Aedes Benchmark geeft inzicht in de prestaties van corporaties. Wij scoorden in deze benchmark 
op drie van de vijf prestatievelden een bovengemiddelde A-score. Een mooie score. Het laat zien dat 
al onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, bedrijfslasten en beschikbaarheid & 
betaalbaarheid hun vruchten afwerpen. Het oordeel van de huurders is met een C-score gelijk 
gebleven, al is de waardering van nieuwe huurders wel sterk toegenomen in vergelijking met vorig 
jaar. Het algemene oordeel van onze huurders lag met een 7,4 maar net onder het gemiddelde (7,5).  
Nieuwe huurders zijn nu positiever over GroenWest dan vorig jaar. Huurders die een reparatieverzoek 
indienden, gaven ons helaas een iets lagere score dan vorig jaar en op dat vlak kunnen we ons nog 

7,5 
Klantoordeel KWH 

Tabel 5: Klanttevredenheid KWH,  * meetsystematiek is gewijzigd 
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verder verbeteren. Daar zijn we elke dag mee bezig. Vertrokken huurders hebben ons dezelfde score 
gegeven als vorig jaar. 

 
 

 Focus op klantgerichte houding 

In de ontwikkeling naar een klantgerichte organisatie ligt de nadruk niet alleen op ‘wat’ we doen, maar 
vooral ook op ‘hoe’ we het doen: onze klantgerichte houding. Niet voor niets kwam uit het 
ondernemingsplantraject met medewerkers en huurders uitstekende dienstverlening als een van de 
belangrijkste thema’s naar voren. Onze aanpak is gericht op team- en individueel niveau met 
maatwerk ondersteuning in de vorm van coaching on the job, het aansluiten bij een planbordsessie of 
bij een werkoverleg. Kernwaarden als regie voeren en eigenaarschap staan centraal. Het gaat niet 
alleen om handelen vanuit regels, beleid en processen, maar vanuit de bedoeling. Daardoor kunnen  
medewerkers zelfstandig afwegingen maken in het belang van de huurders (en GroenWest). Daarbij 
houden we rekening met wat de huurder van ons verwacht of juist nodig heeft. Denk aan het verschil 
tussen de meer digitaal georiënteerde huurder of de huurder voor wie dit juist allemaal niet zo 
vanzelfsprekend is. 

 Digitale dienstverlening 

We hebben op meerdere manieren de digitale mogelijkheden voor tijds- en plaatsonafhankelijke 
dienstverlening vergroot. Huurders kunnen ons nu ook via WhatsApp bereiken. Onze digitale balie, 
het klantportaal, is uitgebreid. Bij het verhuren van woningen streven we ernaar dat de huurder direct 
digitaal over alle correspondentie kan beschikken zoals bijvoorbeeld het huurcontract. Voor de 
huurder die dat wil, kan dit nog op papier maar digitaal wordt de nieuwe standaard. Met deze 
‘verhuurapp’ gaan we in 2019 verder. 

 De Huurcommissie 

Huurders en verhuurders kunnen de Huurcommissie inschakelen, over bijvoorbeeld een verschil van 
mening over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten van de huurwoning. Het aantal 
verzoeken voor huurverlaging wegens onderhoudsgebreken steeg iets naar zes (2017: 4). Er lopen 
nog vier procedures (drie verzoeken voor huurverlaging wegens onderhoudsgebreken en een 
procedure toetsing aanvangshuurprijs). 
  

Figuur 4: Klanttevredenheid Aedes-benchmark 
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 Regionale klachtencommissie 

Is een huurder niet tevreden over hoe wij een klacht afhandelen? Dan kan hij terecht bij een 
onafhankelijke regionale klachtencommissie, de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht 
(KWRU). De KWRU neemt een klacht pas in behandeling als de corporatie eerst de gelegenheid heeft 
gehad om zelf de klacht te behandelen. De KWRU probeert op de hoorzitting in overleg met de 
huurder en GroenWest tot een oplossing te komen en afspraken te maken. Lukt dat niet, dan stuurt zij 
een advies naar de directie van GroenWest. De klachtencommissie legt in haar eigen jaarverslag 
uitgebreid verantwoording af over haar werkzaamheden: KWRU. 

In 2018 heeft de KWRU veertien klachten over GroenWest in behandeling genomen en er liepen nog 
enkele klachten uit 2017. De klachtencommissie heeft drie adviezen uitgebracht. Drie klachten zijn 
gegrond/ gedeeltelijk gegrond. Voor twee klachten is bemiddeling geweest. Vijf klachten zijn 
ingetrokken voor de zitting en één klacht is stopgezet. Vijf klachten lopen nog door in 2019. 

 Samenvatting realisatie voornemens ‘Klantgerichte dienstverlening’ 

Type geschil Aantal Uitspraak Huurcommissie 

Verzoek huurverlaging wegens 
onderhoudsgebreken 

6 1 x is het verzoek niet ontvankelijk verklaard. 
2 x huurder in het gelijk gesteld, de huurprijs is 
tijdelijk verlaagd 
3 x GroenWest in het gelijk gesteld. De 
gebreken zijn niet ernstig genoeg om huurprijs 
tijdelijk te verlagen. 

Verzoek huurverhoging na 
woningverbetering 

1 Verzoek is door de huurder ingetrokken 

   

Onderwerp Voornemen  Realisatie 

Klantoordeel • Verbeteren van de dienstverlening en dit terug zien in  het 
klantoordeel: 
o De KWH-score voor  dienstverlening is eind 2018 een 

7,8.  
a. Streven naar een score B voor het huurdersoordeel op 

de Aedesbenchmark. 

 

 

 

Klantportaal • Het klantportaal uitbreiden met twee selfservice-elementen. 

• In gebruik nemen WhatsApp-kanaal. 
✓ 

✓ 

Verhuurproces • Optimaal inzetten digitale mogelijkheden (verhuurapp) bij 
het  verhuurproces vanuit het perspectief van de huurder. 

➢ 2019 

 

Klantgerichtheid • Continueren programma ontwikkelen klantgerichte 
houding. 

• Overeenkomen strategische doelstellingen 
klanttevredenheid met de ketenpartners in het 
contractonderhoud: schoon, groen, installaties en riool. 

✓ 

✓ 

 

✓= gehaald ➢ = gehaald na 31/12/18  =  niet gehaald 

Tabel 6: Geschillen bij de huurcommissie  

Tabel 7: Prestaties Klantgerichte dienstverlening 

mailto:https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvrezWtZjgAhWEIlAKHZetB6UQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kwru.nl%2F&usg=AOvVaw1VBZU6cNe6wb8uX7hoGcPM&subject=KWRU
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 Meer in samenwerking 

Voor de realisatie van onze maatschappelijke doelstellingen werken we samen. Samen met 
maatschappelijke organisaties, leveranciers, maar vooral ook met onze huurders en 
huurdersvereniging. Met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid. We zijn continu in gesprek 
met belanghouders en investeren in huurderbetrokkenheid, resultaatgerichte samenwerking en 
verbinding met onze belanghouders. 

 Huurderbetrokkenheid sterker vorm gegeven  

We willen weten wat huurders belangrijk vinden. Afhankelijk van de situatie of het onderwerp doen we 
dat op de manier die daar het beste bij past. Denk aan onze bijeenkomsten op locatie, de 
bewonerscommissie, het netwerk van ambassadeurs of juist de huurdersvereniging met haar 
klalnkbordgroep en werkgroepen.  

In gesprek met huurders: Kom-aan-tafel  

Een van de manieren waarop we in gesprek gaan, zijn onze ‘Kom-aan-tafel’ bijeenkomsten. We gaan 
naar gebouwen of straten waar we weinig beeld hebben bij wie onze huurders eigenlijk zijn en wat 
hen bezighoudt of waar iets speelt op het gebied van leefbaarheid. Het doel is een open gesprek en 
leren van de verhalen: problemen oplossen, leefregels samen bespreken, initiatieven aanwakkeren 
enzovoorts. Afhankelijk van de situatie of het thema vragen we ook een van onze netwerkpartners 
zoals een wijkagent of wijkambtenaar aan te schuiven. Er is veel waardering voor deze gesprekken 
(2018: 9). 

 
Actieve bewonerscommissies en ambassadeurs 

In de loop van 2018 waren er twintig bewonerscommissies actief (2017: 
23). Ook hebben we regelmatig contact met 48 ambassadeurs. 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de huurders die actief zijn in één van 
de werkgroepen van de huurdersvereniging. Al deze actieve bewoners  
zijn voor ons ogen en oren in de wijk of woongebouw. Zij signaleren en 
bieden ons een schat aan informatie over wat er leeft en waar 
(technische) knelpunten zitten. Dit is een belangrijke bijdrage aan het 
prettig wonen en leven.  
 
Jaarlijks organiseren we een bijeenkomst voor onze bewonerscommissies, ambassadeurs en leden 
van de klankbordgroepen. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van samenleven in de wijk en het 
nieuwe ondernemingsplan. De opkomst was groot. 

 Goede samenwerking met Huurdersvereniging Weidelanden 

De Huurdersvereniging Weidelanden heeft dit jaar een aantal belangrijke stappen gezet in haar 
ontwikkeling. We hebben veel waardering voor de wijze waarop het bestuur van de 
huurdersvereniging zich hier vol energie voor inzet.  

‘Kom-aan-tafel’ met woonconsulent Tamar 

“In november hebben wijkbeheerder Alex en ik een inloopavond georganiseerd voor huurders in 
Harmelen. Samen met de dorpsambtenaar, wijkagenten en consulenten van Woerden Wijzer 
voerden we gesprekken. Wat is er belangrijk om prettig te wonen en welke suggesties zijn er voor 
het vergroten van de leefbaarheid? Met ruim veertig bewoners een goed bezochte bijeenkomst en 
een goede sfeer! Meteen een goed moment om te laten zien dat we nauw samenwerken met politie 
en gemeente. Door die brede vertegenwoordiging konden we onderwerpen vanuit verschillende 
invalshoeken belichten. Naast de vele gesprekken kregen we ook de nodige suggesties in onze 
ideeënbus. De opbrengst en acties van de avond hebben we samen, met elkaar, opgepakt”. 

20 
Bewonerscommissies 
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Werkwijze van Huurdersvereniging Weidelanden 

Het bestuur heeft een klankbordgroep van actieve en geïnteresseerde huurders om zich heen 
geformeerd. Een groep waarmee zij periodiek overlegt en die zij ook betrekt bij haar werk. Vanuit deze 
klankbordgroep zijn vier werkgroepen actief, die samen met medewerkers van GroenWest 
meewerken aan een aantal actuele thema’s: leefbaarheid/kwetsbare huurders, duurzaamheid, wonen 
& zorg en het nieuwe ondernemingsplan van GroenWest. De opbrengst van deze werkgroepen heeft 
een plek gekregen in het beleid en de werkwijzen van GroenWest. Het werken met de klankbordgroep 
en werkgroepen is goed bevallen en na evaluatie is besloten om hiermee door te gaan. Er worden 
nieuwe werkgroepen op actuele thema’s geformeerd.  
 
Naast de reguliere overleggen heeft de huurdersvereniging periodiek overleg gevoerd met een 
delegatie van de Raad van Commissarissen. 
 
Samenstelling van het bestuur 

Er zijn dit jaar diverse wijzigingen in de samenstelling van het bestuur geweest. Een van de leden 
heeft haar lidmaatschap beëindigd en er zijn een aantal nieuwe (aspirant)bestuursleden toegetreden.  
We zijn blij met hun komst. Tot ons verdriet hebben we ook afscheid moeten nemen van de voorzitter 
Jacques Dekker. Eind 2018 overleed hij vrij onverwacht. Het bestuur heeft de voormalig voorzitter 
bereid gevonden op te treden als interim-voorzitter zolang de werving van een nieuwe voorzitter loopt.  
 
In alle vier de gemeenten in ons werkgebied heeft de huurdersvereniging meegewerkt aan het 
vormgeven van de prestatieafspraken. Uiteindelijk heeft ze deze ook mede ondertekend. Daarnaast 
heeft het bestuur advies uitgebracht over een groot aantal beleidsonderwerpen: het 
ondernemingsplan 2019+, de portefeuillestrategie, het jaarplan en de begroting 2019, het jaarverslag 
2017, de 80-10-10 regeling bij woningtoewijzing, de jaarlijkse huurverhoging 2018, de verlenging van 
het doorstroomexperiment in De Ronde Venen en het opzetten van een soortgelijk experiment in de 
gemeente Woerden. 

 Verder bouwen aan verbinding met onze belanghouders 

Op verschillende manieren zoeken we verbinding naast de ‘reguliere’ contacten in het werk. 
Verbinding door de belanghoudergesprekken bij de visitatie of de betrokkenheid bij de totstandkoming 
van ons nieuwe ondernemingsplan. In het najaar zijn we met de (nieuwe) raadsleden in de gemeenten 
Woerden, Montfoort en De Ronde Venen op excursie gegaan om ze kennis te laten maken met het 
werk van GroenWest. In Utrecht heeft samen met de STUW-corporaties een kennismaking met de 
raadsleden plaatsgevonden. 

 Investeren in leefbaarheid met onze partners 

Onze leefbaarheidsinzet is erop gericht om de complexen en/of de woonomgeving samen met onze 
huurders schoon, heel en veilig te houden. Daarbij signaleren en stimuleren we bewonersinitiatieven. 
Kleinschalige leefbaarheidsprojecten vallen onder verschillende categorieën: groen, schoon, sociaal 
en veilig. Denk aan activiteiten als een bijdrage aan verbetering van groenvoorzieningen gericht op 
verbeterde uitstraling van de wijk, het veilig en schoon houden van gemeenschappelijke ruimtes of het 

Beheer in eigen hand 

Tijdens een Kom-aan-tafel gesprek hebben we een stevige discussie met bewoners over het 
gebruik en beheer van een afsluitbare ruimte in de flat voor de opslag van oud papier. Er staat 
een grote papiercontainer. In een ver verleden werd deze door een wijkhuismeester eens in de 
zoveel tijd naar buiten gereden. Het beheer van deze ruimte en het naar buiten rijden van de 
container ligt nu bij de huurders/bewoners zelf. Dat gaat niet helemaal goed. De bewoners willen 
dat wij de ruimte schoonhouden en de regels over het gebruik van de ruimte controleren en 
handhaven. Politieagent spelen, dat is niet onze insteek. We vinden het belangrijk dat bewoners 
zelf initiatief nemen en verantwoordelijkheid. Na een lang gesprek was het mooi om te zien dat 
ook ruimte ontstond waardoor een aantal bewoners zelf het voortouw namen om het beheer te 
gaan doen. Een mooi resultaat na een stevig gesprek. 
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aanbrengen van extra verlichting. De uitgaven waren dit jaar aanzienlijk hoger. Dit heeft een duidelijke 
relatie met de stijging van het aantal kwetsbare huurders en de complexe problematiek die daarbij 
komt kijken. Activiteiten om de leefbaarheid ook voor omwonenden ‘goed’ te houden, zoals het 
opknappen van een verwaarloosde tuin (sociaal tuinieren) of het verwijderen van afval en spullen in 
een huis of tuin (hoarding) brengen extra uitgaven met zich mee. In totaal gaven we in 2018 ruim 
€1,314 miljoen uit aan leefbaarheid, gemiddeld € 106 per verhuureenheid.  
 
Wonen met begeleiding 

Niet voor iedereen is het wonen in een ‘gewone’ huurwoning vanzelfsprekend. Er is een toename van 
huurders die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar een reguliere 
woning. Met veel van deze huurders wordt een (tijdelijk) huurcontract met een begeleidingscontract 
afgesloten (15). Het doel is dat deze huurders een goede start kunnen maken, met begeleiding waar 
nodig. Daarbij werken we samen met verschillende maatschappelijke partners zoals het Leger des 
Heils met de Pitstop woning. Dit is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen die tijdelijk een 
plek nodig hebben. Doordat het in de eigen wijk is, blijft de bestaande sociale structuur in tact. Dit jaar 
hebben we het Leger des Heils ook een huurcontract afgesloten voor een ‘Vrouw-kind Pitstop’. 
Vrouwen met een kind en (hoofdzakelijk geld-)problemen kunnen hier maximaal zes maanden blijven 
wonen met ambulante begeleiding van het Leger des Heils. In de woning woont ook een 
hoofdbewoner (een vrijwilliger) als ondersteuner. 
 
Deelname Innovatie Challenge leefbare wijken  

In onze deelname aan de Innovatie Challenge leefbare wijken van Aedes, KWH en het BlomBerg 
Instituut, gaan we met een team van deskundigen op zoek naar wat bewoners belangrijk vinden als 
het gaat om een leefbare, sociale wijk waar iedereen zich thuis voelt. Wat kunnen bewoners en wij als 
corporaties en instanties – ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid – bijdragen aan een 
buurt waar bewoners met plezier wonen en zich thuis voelen? Deze Challenge loopt in 2018 en 2019. 
 
Vergroten arbeidsparticipatie: evaluatie Projecten Service Team 

Onder de naam Projecten Service Team werken we in Utrecht samen met UW en onze 
onderhoudspartners. In onze projecten doen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
werkervaring op en stromen zij eventueel door naar regulier werk. Het Projecten Service Team loopt 
in samenwerking met Bouwmensen en Stifo (Stimuleringsfonds Leren/Werken gebouwde omgeving). 
Zij verzorgen de instroom en opleidingen. We zitten daarmee nu meer in de regierol. Datzelfde geldt 
voor het project om in de regio meer opleidingsplaatsen in het MBO te creëren en meer jeugd toe te 
leiden naar MBO-functies in de bouw. Daarvoor hebben we diverse opleidingen en gemeente bij 
elkaar gebracht. Met onze contractpartners in groen - en schoonmaakonderhoud hebben we 
afspraken over social return. Mensen met een Wajong-uitkering of een IVA-indicatie krijgen zo (weer) 
een kans. 

 Samenwerken aan veilig en prettig wonen 

Voorkomen van overlast 

Iedereen moet veilig en prettig kunnen wonen. Dat gaat vaak goed, maar soms ook niet. Bij overlast 
vragen we bewoners om eerst met elkaar het gesprek aan te gaan. Centraal in onze aanpak staat 
zelfredzaamheid van bewoners. Daarbij kunnen huurders ondersteuning krijgen van 
Buurtbemiddeling: onafhankelijke bemiddeling door getrainde vrijwilligers. GroenWest en de 
gemeenten financieren dit samen. Vaak zijn deze gesprekken voldoende om er samen uit te komen. 
Bij ernstige overlast nemen wij zelf de regie en werken actief samen met onze netwerkpartners zoals 
gemeente, buurtteams, politie en hulpverlening- en welzijnsinstanties. 
 
In 2018 hebben wij 305 overlastdossiers behandeld waarvan er aan het einde van het jaar 178 zijn 
afgehandeld en 127 nog lopend (eind 2017: 132). De meest voorkomende vormen van overlast in 
2018 zijn geluidsoverlast, burenruzies en psychische problemen. We zien een stijging in de 
aanmeldingen bij Buurtbemiddeling. We zijn in 2018  in totaal vijf gerechtelijke procedures wegens 
overlast gestart. Er is een toename in de begeleidingsovereenkomsten waarbij we als corporatie er 
meer bovenop zitten. Dit doen we door evaluatiemomenten af te spreken met huurder en begeleider.  

https://www.legerdesheils.nl/midden-nederland/de-pitstop
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/innovatiechallenge-leefbare-wijken-en-buurten-2018-2019.html
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Aanpak woonfraude 
 
De druk op de woningmarkt is groot. Daarom zijn we er scherp op dat onze woningen worden 
bewoond door mensen die daar recht op hebben. Signalen van woonfraude pakken we actief op: 
onderhuur, leegstand, onrechtmatig gebruik van een woning. De meeste meldingen zijn vermoedens 
van onderhuur. Dit heeft geleid tot zeven huuropzeggingen. Daarnaast komt illegale hennepteelt 
steeds vaker voor. In 2018 is in 22 woningen hennep gevonden en is het huurcontract beëindigd. 
Daarbij werken we nauw samen met bijvoorbeeld de politie en Stedin. Onze samenwerkingsafspraken 
staan in het Regionaal Hennepconvenant. In 2018 zijn er 36 nieuwe meldingen van woonfraude 
gedaan en hebben we gewerkt aan 113 woonfraudedossiers (2017:132). 

 Professioneel samenwerken met leveranciers 

Met de onderhoudspartners in resultaatgerichte samenwerking (RGS) hebben we gezamenlijk 
strategische doelstellingen vastgesteld en stappen gezet in het efficiënter organiseren van onze 
samenwerking. We zijn gestart met de transitie naar twee bedrijfsbureaus bij onze ketenpartners die 
medio 2019 moeten gaan draaien. Daarmee komen wij als opdrachtgever meer in de regierol. Het 
actualiseren van ons inkoopbeleid doen we in samenhang met de ontwikkeling van de samenwerking 
met de ketenpartners. Daarmee verschuift het naar 2019.  
  

Meer kwetsbare huurders 

Youssef (58), huurder in Vleuten: "Ik woon al heel lang in Vleuten, sinds een paar jaar in deze 
straat. Mijn buurvrouw Tineke, iedereen zegt Tinus, is een beetje een zielig geval. Kwetsbaar, 
zeggen de hulpverleners. Zo iemand die haar leven maar net op orde kan houden. Haar huis 
was hartstikke vies, met al die katten, papieren en troep. Daar kwam ik liever niet. We hielpen 
d'r wel hoor, als goeie buren doe je dat. Kopje koffie of effe het gras maaien, dat soort dingen. 
Iedereen was lief voor haar. De laatste tijd zag ik haar steeds minder buiten. Soms zette ze 
de tv keihard, belde ik aan, deed ze niet open. Ik zag wel dat overdag de gordijnen steeds 
vaker dicht bleven. En dat er allerlei onfrisse types in en uit liepen. Dat ging wekenlang zo 
door. Op een vroege winterochtend hoorde ik geschreeuw buiten op straat. Ik keek uit het 
raam, stond Tinus daar te tieren, in badjas en op blote voeten, terwijl het ijskoud was. Ze leek 
echt helemaal de weg kwijt. Hier vlakbij is een school. De conciërge van school heeft haar 
toen thuisgebracht. Later hoorde ik dat ze opgenomen was geweest voor haar verslaving en 
intussen haar huis illegaal had onderverhuurd omdat ze geldproblemen had. Dat verzin je 
toch niet, wat moet je daar nu mee aan?” 
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 Samenvatting realisatie voornemens ‘Meer in samenwerking’ 

✓= gehaald ➢ = realisatie na 31/12/18  = niet gehaald 

 

Onderwerp Voornemens  Realisatie 

Huurder- 

betrokkenheid 

We willen weten wat huurders belangrijk vinden. Afhankelijk 
van situatie of onderwerp zoeken we de methode die daar het 
best bij past.  

• Onderzoek toegevoegde waarde en passende 
vorm/methode digitaal klantenpanel.  

• Organiseren van tenminste vier maal bijeenkomsten bij 
huurders op locatie met het luisterbankje 

• Verder uitbreiden van het netwerk van ambassadeurs.  

✓ 

 

➢ 2019 

✓ 

 

✓ 

 HV Weidelanden 

• De professionalisering van de huurdersvereniging heeft 
concrete vorm gekregen. 

 

✓ 

Belanghouders • In gesprek gaan met  belanghouders over hun 
verwachtingen voor de komende jaren. 

• Organiseren van een bijeenkomst voor  
bewonerscommissies en ambassadeurs. 

✓ 

✓ 

Samenwerking • Doorgaan met het project serviceteam van onze 
ketenpartners 

• Invoeren social return in projecten met contractpartners in 
groen- en schoonmaakonderhoud.  

✓ 

✓ 

Inkoopbeleid • Met de onderhoudspartners in resultaatgerichte 
samenwerking (RGS) gezamenlijke  strategische 
doelstellingen vaststellen en  de samenwerking efficiënter 
organiseren. 

• Actualiseren van het inkoopbeleid uit 2013. 

✓ 

 

 

➢ 2019 

 
  Tabel 8: Prestaties Meer in samenwerking 
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 Scherper sturen 

Wij hebben onze organisatie klaargemaakt voor de toekomst, door haar wendbaarder en 
professioneler te maken. Met daarbij veel aandacht voor ontwikkeling en vaardigheden van 
medewerkers. We hebben de inrichting en structuur van ons primaire registratiesysteem op orde en 
zijn nu klaar voor de implementatie van nieuwe mogelijkheden om bedrijfsinformatie en datastromen 
beter te kunnen analyseren. Dit gebruiken we bij de financiële & vastgoedsturing, zodat we ons 
vermogen optimaal inzetten. Een van de andere doelen is beter in beeld te krijgen wie onze klant is en 
hoe we daar op in kunnen spelen. 

 Een wendbare en professionele organisatie 

Om als organisatie goed te kunnen reageren op de maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen, 
moeten we een wendbare en professionele organisatie zijn. We vragen medewerkers om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. We ondersteunen hen daarbij en 
faciliteren individuele, team- en organisatieontwikkeling op verschillende manieren. In 2018 hebben 
we het werkgeluk van onze medewerkers opnieuw gemeten. Het was goed te constateren dat 
medewerkers met plezier bij GroenWest werken. 

 Scherp sturen op onze beheerlasten  

We willen een maximale inzet van ons vermogen voor onze volkshuisvestelijk opgave. Daarom zijn we 
scherp op onze beheerlasten. We streven ernaar om in de Aedesbenchmark voor het onderdeel 
‘overige bedrijfslasten’ in de A-categorie te blijven. Dat is gelukt. Met € 676 per verhuureenheid blijven 
we tot de groep meest efficiënte corporaties behoren. We verwachten onze kosten op dit niveau te 
kunnen handhaven. 

 Verbeteren van onze vastgoedsturing en actualiseren van de portefeuillestrategie 

In 2018 hebben we onze portefeuillestrategie geactualiseerd. Kort samengevat continueren we ons 
gematigde huurbeleid, gaan we de komende vijf jaar 750 woningen bouwen en koersen we op een 
gemiddeld energielabel B in 2020 en A in 2030. Onze duurzaamheidsaanpak kenmerkt zich door 
stapsgewijs en ‘no-regret’ in bestaande bouw en energieneutraal in nieuwbouw. 

Om beter sturing te kunnen geven aan onze woningvoorraad en bijvoorbeeld onze inspanningen rond 
leefbare wijken hebben we een wijkenmonitor geïmplementeerd. In 2019 gaan we  
complexstrategiëen en complexbeheerplannen verder vormgeven.  

 Wij verbeteren onze digitalisering en informatisering: informatiebeleidsplan 

Digitalisering speelt een grote rol bij het verbeteren van onze dienstverlening en onze 

organisatieontwikkeling. In 2018 hebben we een nieuw informatiebeleidsplan opgesteld. Onze digitale 

strategie voorziet in ontwikkellijnen op het gebied van applicaties en data. We willen als smart adopter 

naar een 24/7 digitale en datagedreven dienstverlening. 

 Gegevensbescherming belangrijk: AVG succesvol geïmplementeerd 

We respecteren en beschermen de privacy van onze huurders. Daarom is veel aandacht besteed aan 
een goede implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze trad in 
werking op 25 mei 2018. Vanaf dat moment is ons nieuwe privacybeleid van kracht. De uitvoering 
daarvan is belegd bij onze privacy officer. De controle op naleving wordt door onze interne 
toezichthouder gegevensbescherming gedaan. Het project heeft een stevige wissel getrokken op de 
organisatie omdat het iedereen aangaat en omdat de wet gedetailleerde vastleggingen en procedures 
vereist. De borging van de nieuwe regels in al onze systemen vraagt op onderdelen nog een 
automatiseringsslag. Hierin acteren wij als smart adopter: we gebruiken ‘zich bewezen’ oplossingen. 

 Ontwikkelingen in personeelsbestand 

We streven naar een flexibele en wendbare formatie met een flexibele schil waar nodig. Het 
aantrekken van de economie en daarmee de arbeidsmarkt gaat ook niet ongemerkt aan ons voorbij. 

https://www.groenwest.nl/over-groenwest/privacy/privacy-bij-groenwest/
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Gelukkig zijn wij een aantrekkelijke werkgever en kunnen we vacatures (nog) goed vervullen. In 2018 
hebben wij 21 nieuwe medewerkers aangenomen en 23 medewerkers hebben de organisatie 
verlaten. Hiervan zijn er twee met (flex)pensioen zijn gegaan. Een verdrietige gebeurtenis was het 
overlijden van een collega. 

Het personeelsbestand bestond op 31 december 2018 uit 109 personen, gelijk aan 97,4 fte (2017: 112 
personen, 100,7 fte). De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was 45 jaar en het gemiddeld aantal 
dienstjaren was acht. Vergeleken met 2017 is dit ongewijzigd. Het ziekteverzuim in 2018 (5,85% 
totaal) is vrijwel gelijk aan dat van 2017. Het. kort verzuim, 1,7%, valt onder onze norm van ≤ 2,0%. 
Het aantal langdurig zieken is in de loop van het jaar behoorlijk gedaald, maar bedraagt nog wel 
4,15% (norm ≤ 3,0%). 

 
 

 Vertrouwenspersonen 

GroenWest heeft twee vertrouwenspersonen. Daarvan was er één ‘vacature’ ontstaan vanwege het 
aanvaarden van een andere werkkring. Najaar 2018 is een nieuwe vertrouwenspersoon benoemd en 
daarmee is het duo weer compleet. Er zijn door de vertrouwenspersonen geen meldingen over 
integriteit of fraude gedaan. De vertrouwenspersonen hebben begin 2019 deelgenomen aan een 
driedaagse cursus Vertrouwenspersonen. 
 
Van de vertrouwenspersonen: 
“In 2018 hebben de vertrouwenspersonen met een aantal medewerkers gesprekken gevoerd. De 
vertrouwenspersonen zijn dit jaar met name geraadpleegd als klankbord. Een onderwerp van gesprek 
is dat het niet voor alle collega’s gemakkelijk is om zich uit te spreken. Dat een open en eerlijke 
communicatie nog niet overal vanzelfsprekend is. Dit is meegegeven aan de directie. We hebben 
samen met de directie verkend hoe we dit kunnen verbeteren.”  

 Governancestructuur is niet gewijzigd  

Onze governancestructuur is gericht op het realiseren van onze volkshuisvestelijk doelstellingen. 
Daarbij houden we ons aan de principes en bepalingen van de Woningwet en de Aedes/VTW 
Governancecode. In 2018 hebben we onze statuten en reglementen aangepast aan de nieuwe regels 
uit de Woningwet. De structuur is hiermee gelijk gebleven aan vorig jaar. 

Figuur 5: Samenstelling personeelsbestand in cijfers 
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In verband met het einde van de benoemingsperiode van de huidige accountant hebben we in 2018 
KPMG als nieuwe accountant benoemd voor de periode van 2019 – 2022. Deloitte was sinds de fusie 
(2011) onze externe accountant en controleerde daarvoor de jaarrekening van één van de 
rechtsvoorgangers van GroenWest. 
 
Integriteit 

We besteden regelmatig aandacht aan integriteit, onder andere door het bespreken van casussen 
tijdens kwartaalbijeenkomsten. Het is een onderwerp in de plannings- en beoordelingscyclus. Ook 
houden we intern een register van meldingen bij. Dit register wordt periodiek in de organisatie aan de 
orde gebracht. Hierdoor ontstaat de ‘moresprudentie’ van GroenWest. 

 Risico’s in beeld 

GroenWest heeft een laag risicoprofiel  

Onze kerntaak is het beschikbaar stellen van betaalbare woningen voor onze doelgroepen in het 
werkgebied. Daartoe hebben we ons vermogen geïnvesteerd in een goede woningportefeuille. Dit 
vermogen houden we in stand door behoedzame nieuwbouw, betaalbaar huurbeleid, goed 
onderhoud, sobere bedrijfsvoering en een passende leningenportefeuille. De risico’s die we hierbij 
aangaan, zijn weloverwogen en beperkt. 

Uit onze eigen beoordeling van de business risks zoals het WSW die hanteert, blijkt dat we op 3-4 van 
de 24 aandachtsgebieden een gemiddelde risicoscore hebben. Alle andere risicogebieden hebben 
een lage risicoscore. Hiermee houden we (ten opzichte van 2017) een onveranderd laag risicoprofiel. 
We hebben in 2018 geen activiteiten ontplooid die ons risicoprofiel significant hebben verhoogd.  

Risk appetite (risicobereidheid) ontwikkelt zich van laag naar neutraal 

Als kapitaalintensieve organisatie kunnen we stevige risico’s opvangen. Maar we gaan zorgvuldig om 
met ons kapitaal. De tolerantie en bereidheid om die risico’s aan te gaan is dan ook minder groot. Bij 
investeringsbeslissingen nemen we risico’s die passen bij het lage rendement dat we realiseren. Maar 
we nemen ze wel. In die zin heeft onze risicobereidheid zich de afgelopen jaren ontwikkeld van laag 
naar neutraal. Vooral op het gebied van projectontwikkeling en de (energetische) verbetering van 
onze woningen. We hanteren een stevige set van maatregelen om de risico’s die we daarbij lopen 
tijdig te identificeren en beheersbaar te maken. 

  

Figuur 6: Governancestructuur  
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Management control framework in beeld gebracht 

In 2018 hebben we ons management control framework, waarmee we de risico’s beheersen, in beeld 
gebracht en vastgelegd volgens het COSO-model. De elementen in het framework ondersteunen de 
organisatie in het effectief en efficiënt realiseren van onze doelstellingen, binnen de geldende wet- en 
regelgeving en zodanig dat we ons adequaat verantwoorden. 

Ons operationele risicomanagement hebben we ingericht volgens het three lines of defence model. 
Hierin is de eerste lijn verantwoordelijk voor de primaire beheersing van de risico’s die ze aangaat. Zo 
kennen beslisdocumenten en -rapportages over vastgoedprojecten een risicoparagraaf en 
inventariseren proceseigenaren jaarlijks de belangrijkste operationele risico’s. De tweede lijn wordt 
gevormd door de business controllers die de eerste lijn ondersteunen met risk assessments, analyses, 
interne controles en rapportages. De bedrijfscontroller (belast met de wettelijke control-functie) stelt 
vast dat het spel tussen de eerste en tweede lijn goed gespeeld wordt en formuleert een oordeel over 
de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering. 

Aan de hand van de tweede kwartaalrapportage en de jaarstukken bespreken bestuur en raad van 
commissarissen een actualisatie van de strategisch-tactische risicobeoordeling. 

Externe ontwikkelingen hebben grote impact 

Externe ontwikkelingen waarop we weinig tot geen invloed hebben, kunnen grote impact op de 
realisatie van onze doelstellingen hebben. Dit zijn veelal risico’s die voor alle corporaties gelden en 
waarvan de beheersing vooral bestaat uit anticiperen en accepteren. De belangrijkste zijn:  

• De politieke situatie en de regelgeving en belastingheffing die daaruit voortvloeien.  

• De conjuncturele ontwikkelingen (waaronder inflatie, rente, woningmarkt en de 
inkomensontwikkeling van onze huurders). 
 

De belastingdruk is in 2018 verder verzwaard. We gaan nog meer verhuurderheffing betalen door de 
toegenomen WOZ-waarde (die in onze regio al hoog is). En met de inwerkingstelling van ATAD (Anti-
Tax Avoidance Directive) kunnen we onze interestlasten niet meer volledig in aftrek brengen voor de 
vennootschapsbelasting. Met deze extra belastingheffing is voor ons jaarlijks circa € 12 miljoen 
gemoeid. In investeringskracht betekent dit dat we jaarlijks 100 woningen minder kunnen bouwen of 
500 woningen minder kunnen verduurzamen. 

Inflatie is voor onze financiële sturing van cruciaal belang. Ons huurbeleid is erop gebaseerd. Maar 
ook voor het bepalen van onze rendementseis zijn we afhankelijk van een goede inschatting van de 
inflatieontwikkeling. In lijn met de voorgaande jaren is de inflatie in 2018 laag gebleven. We rekenen 
daarom met een voorzichtige huurprijsontwikkeling van gemiddeld 2% in onze lange termijn 
verwachtingen. In 2018 hebben we onze huren (inflatievolgend) 1,4% verhoogd. Daarmee zijn we 
onder de gemiddelde cao-loonstijging van 2,1% gebleven. 

De aanhoudend lage rentestand krijgt langzamerhand een steeds grotere impact op onze rentelasten. 
We lossen deze jaren een relatief groot deel van onze leningenportefeuille af. De herfinanciering 
realiseren we tegen lage rentetarieven. Als de rente zich de komende jaren blijft ontwikkelen volgens 
de uitgangspunten in de sector, daalt ons gemiddelde rentetarief naar 2,85%. 

In de jaarrekening (4.8 Financiële instrumenten) zijn de risico’s rond financiële instrumenten en prijs-, 
krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s nader uitgewerkt. 

We beheersen onze risico’s 

We identificeren de volgende belangrijke risico’s: 

• portefeuillestrategie – niet realiseren transitieopgave (beschikbaarheid en kwaliteit) 

• personeelsrisico’s – werving goed personeel en ontwikkeling potentieel personeel in dienst; 

• proces- en operationele risico’s; 

• compliance risico’s – voldoen aan wet- en regelgeving; 

• tijdigheid / betrouwbaarheid en relevantie van de interne informatie. 
 

https://www.vtw.nl/data/media/files/Handreiking_Voorbeeld_van_een_management_control_framework_voor_corporaties.pdf
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In onze portefeuillestrategie hebben we een ambitieus programma voor nieuwbouw en verbetering 
van onze woningportefeuille opgenomen. Gezien de afhankelijkheid van externe - / 
omgevingsfactoren is er een verhoogde kans dat we die opgave niet realiseren. De impact daarvan is 
groot voor de beschikbaarheid en kwaliteit (waaronder duurzaamheid) van onze woningen. In de 
nieuwbouw zetten we daarom extra in op de acquisitie van locaties. De realisatie van onze 
duurzaamheidsopgave bewaken we door een gecontroleerde en gezamenlijke inzet op innovatie. 

De medewerkers van GroenWest zijn bepalend voor een goede dienstverlening en een adequate 
bedrijfsvoering. De impact van het wegvallen of niet beschikbaar zijn van goede medewerkers is dan 
ook groot. En in de huidige personeelsmarkt is de kans dat zich dit voordoet hoger dan gemiddeld. De 
uitkomsten van de visitatie en het onderzoek naar het werkgeluk van onze medewerkers (beide met 
een hoge score), stemmen tot tevredenheid en zijn een stimulans om door te gaan op de ingeslagen 
weg. Dat betekent dat we blijven investeren in de werving en ontwikkeling van ons 
personeelsbestand. In de werving gaat diversiteit een steeds belangrijkere rol innemen. 

In 2018 heeft de schaarste van grondstoffen en goed personeel stevige impact gehad op de 
bouwkosten. We hadden al eerder geconstateerd dat de kans hierop hoog was. Door de lange termijn 
afspraken die we in het kader van ketensamenwerking maken, zijn we in staat de gevolgen van die 
schaarste nog redelijk op te vangen. In de samenwerking met onze ketenpartners richten we ons 
steeds meer op het optimaliseren van processen en het elimineren van verstoringen. Met als gevolg 
een (licht) stijgende klanttevredenheid. Voor de nieuwbouw geldt dat de stichtingskostenstijging van 
dien aard is dat we tegen de grenzen van onze rendementseisen aanlopen. 

Bij onze investeringen schatten we de risico’s van kostenoverschrijding (zowel kans als impact) op 
gemiddeld in. Daarom blijft onze ontwikkeling in professioneel opdrachtgeverschap van belang. We 
doen minder zelf en ketenpartners doen waar ze goed in zijn. Daarmee kunnen wij onze aandacht 
richten op de voorkant van projecten, waar ook de meeste risico’s worden gelopen. Met een 
onderbouwde portefeuille- en complexstrategie zijn we in staat onze volkshuisvestelijke doelstellingen 
te realiseren, de projectrisico’s te beheersen tegen verantwoord financieel rendement. 

De kans dat liquiditeitsrisico’s zich voordoen bij vastgoedprojecten is relatief hoog door de 
afhankelijkheid van externe partijen. Door de verdeling van dit risico over veel projecten is de impact 
van een project dat niet conform planning verloopt op de liquiditeitspositie relatief laag. We 
ondervangen dit risico door een nauwe samenwerking tussen onze projectleiders, de projectcontroller 
en onze treasurer. Samen met onze ketenpartners blijven we de kwaliteit van onze 
meerjarenonderhoudsbegroting verbeteren. 

De kans van scherpe rentefluctuaties achten we gemiddeld, maar als dit zich voordoet, is de impact 
hoog. We beheersen de financieringsrisico’s door een passende leningenportefeuille (qua 
samenstelling en looptijden) met scherpe rentetarieven. Dit is de belangrijkste opgave voor onze 
treasurycommissie. Daarnaast willen we gebruik blijven maken van de borgingsfaciliteiten binnen de 
volkshuisvesting. Dat betekent dat we nadrukkelijk focussen op compliance met de WSW-normen en 
de toewijzingscriteria. In 2018 hebben wij dan ook 96,4% (2017: 98%) van de nieuwe huurcontracten 
gesloten met huurders uit de primaire doelgroep. 

We blijven geconfronteerd worden met nieuwe regelgeving (kans is hoog). En dit heeft grote impact 
op de bedrijfsvoering. Een goed voorbeeld is de inwerkingtreding van de AVG maar ook passend 
toewijzen of het nieuwe huurakkoord. We passen onze bedrijfsvoering aan om steeds aan de 
regelgeving te kunnen blijven voldoen. 

De impact van niet betrouwbare of onvoldoende tijdige informatie schatten we in op medium maar de 
kans erop is laag. Belangrijke beheersmaatregelen hierin zijn optimalisering van het gebruik van ons 
primair registratiesysteem, de toepassing van business intelligence tools en onze control-functie. 

 Financiële verslaggeving is afhankelijk van schattingen 

In de jaarrekening lichten we toe waar we in de rapportage afhankelijk zijn van schattingen. Daarnaast 
bestaat er een inherent rapportagerisico: het risico dat onjuiste of onvolledige informatie wordt 
verstrekt. Gezien de aard van onze activiteiten, focus op de volkshuisvestelijke doelstelling en 
continuïteit, achten wij dit de impact van dit risico medium maar de kans laag. Onze administratieve 
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organisatie is er mede op gericht dit risico tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Primair gaat 
dit om de aanwezigheid van elementaire functiescheidingen en (geautomatiseerde) controles in ons 
informatiesysteem. Daarnaast worden expliciete interne controles op de betrouwbaarheid van 
verstrekte informatie uitgevoerd. Verder rapporteert onze externe accountant zijn bevindingen over de 
door hem uitgevoerde controles. 

 Samenvatting realisatie doelstellingen ‘Scherper sturen’ 

✓= gehaald ➢ = realisatie na 31/12/18  = niet gehaald 

 

Onderwerp Doelstelling Realisatie 

Vastgoedsturing • Herijken  portefeuillestrategie en  huurbeleid in samenhang. 
Vervolgens herijken complex strategieën:  

o implementeren en vullen van de wijkmonitor. 
o actualiseren complexbeheerplannen. 
o ontwikkelen beleid voor niet-daeb segment. 

• Vernieuwen van het duurzaamheidsbeleid. 

✓ 

 

✓ 

➢2019 
➢2019 

✓ 

Bedrijfslasten • Streven naar max EUR 700 - 720 geharmoniseerde 
beïnvloedbare bedrijfslasten per verhuureenheid (positie in 
de A categorie Aedesbenchmark). 

✓ 

Informatisering • Vernieuwen van het informatiebeleidsplan en vaststellen 
visie op informatisering en digitalisering.  

✓ 

Organisatie • Opstellen nieuw ondernemingsplan 2019-2022. 

• Laten uitvoeren van de visitatie. 

• Continueren ontwikkel- en leiderschapsprogramma. 

• Onderzoek naar medewerkerbetrokkenheid (‘werkgeluk’) 

• Privacy wetgeving: voldoen aan vereisten van de AVG bij 
inwerkingtreding op 25 mei 2018. 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 
 
 

Tabel 9: Prestaties Scherper sturen 
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 We zetten ons vermogen maximaal in 

Als corporatie bedienen we bijna 29.000 inwoners van het Groene Hart met ruim 12.000 verhuurbare 
eenheden en iets meer dan 100 medewerkers. We leveren een belangrijke meerwaarde voor onze 
huurders met een ‘korting’ op de maximale huurprijs van gemiddeld 30% en een onderhoudsbeleid dat 
is gericht op verbetering van kwaliteit en duurzaamheid. Hiermee realiseren we een hoog 
maatschappelijk rendement terwijl ons financiële rendement precies genoeg is om dit beleid in 
continuïteit voort te zetten. 

 We realiseren een lager dan begroot operationeel resultaat 

Onze financiële resultaten worden sterk beïnvloed door de ontwikkelingen in de woningmarkt. De 
populariteit van ons woningmarktgebied leidt tot stevige waardestijgingen, die ook in ons resultaat tot 
uitdrukking komen. In 2018 gaat dat om ongekend grote bedragen: ruim € 215 miljoen. Ons resultaat 
na belastingen bedraagt daarmee bijna € 206 miljoen (2017: € 122 miljoen). In de begroting 2018 
hebben we de waardeontwikkeling, na eerdere stijgingen, conservatief benaderd en gingen we uit van 
een resultaat van € 89 miljoen. Voor onze huurders en onze bedrijfsvoering telt vooral het 
operationele resultaat (uit exploitatie, overige organisatiekosten, leefbaarheid en de rente). Dat is in 
2018 met € 13,4 miljoen per saldo € 6,2 miljoen lager uitgekomen dan begroot (€ 19,6 miljoen). In 
hoofdlijnen zijn hiervoor drie oorzaken te benoemen. 

Allereerst verantwoorden we onze onderhoudsuitgaven scherper. Met de invoering van de 
marktwaardesystematiek sturen we nu ook de investeringen in woningverbeteringen aan op basis van 
het rendement dat we kunnen realiseren. Bij groot onderhoudsprojecten leidt dat tot een scherper 
onderscheid tussen instandhoudingsingrepen en daadwerkelijke verbeteringen. Een deel van de groot 
onderhoudsuitgaven verantwoorden we daarom nu als onderhoudskosten ten laste van het resultaat. 
Hiermee is in 2018 € 3,4 miljoen gemoeid. Dit effect kon ten tijde van de begroting nog niet worden 
bepaald. 

In het dagelijks onderhoud leidt de optelsom van een aantal relatief kleine overschrijdingen in 
reparaties en mutaties (zie ook 1.2.1.11) tot een totale overschrijding van € 1,8 miljoen. 

De derde grote overschrijding van € 1,0 miljoen betreft de heffingen en overige bedrijfslasten. Deze 
bestaat voor € 0,4 miljoen uit hogere heffingen (verhuurderheffing en saneringssteun), voor € 0,4 
miljoen uit hogere beheerlasten en voor € 0,2 miljoen uit overige lasten die verband houden met 
verhuur en beheer van het bezit.  

In de toelichting van de jaarrekening gaan we nader in op de ontwikkelingen ten opzichte van vorig 
jaar. De resultaten van 2018 in vergelijking met begroting en 2017 kunnen als volgt worden 
gerecapituleerd.  

Resultaten (x 1.000)  Realisatie 
2018  

 Begroting 
2018  

 Verschil 
begroting 
realisatie  

 Realisatie 
2017  

     

 Netto resultaat exploitatie     27.425       33.638          -6.213         34.560  

 Netto resultaat verkoop           1.086            860             226              525  

 Waardeveranderingen       194.269        71.809       122.460        103.527  

 Netto resultaat overige activiteiten                40              -27                67                72  

 Overige organisatiekosten          -1.458         -1.151             -307           -1.376  

 Leefbaarheid          -1.314        -1.409                95           -1.348  

 Saldo financiële baten en lasten        -11.301      -11.461              160         -11.705  

     

Resultaat voor belastingen      208.747        92.259       116.488        124.255  

Belastingen en resultaat deelnemingen        -3.245         -2.820             -425          -2.039  

     

Resultaat na belastingen     205.502        89.439       116.063        122.216  

Tabel 10: Financiële resultaten 2018 vs. begroting en 2017 



Jaarstukken 2018 Pagina 35 van 113  

 De waardeontwikkeling heeft beperkt effect op onze investeringscapaciteit 

De totale marktwaarde van onze woningportefeuille is met € 236 miljoen gegroeid naar ruim € 1.909 
miljoen ultimo 2018. Dit betreft een waardegroei in 2018 van 12,9%. De positieve waardeontwikkeling 
is vooral het gevolg van een verder aangetrokken koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte 
resulteren in een groei van de leegwaarde per m2 van onze vastgoedportefeuille (van € 2.404 naar € 
2.712 per m2) en daarmee samenhangend ook de markthuur (van € 848 naar € 870). De lage 
rentestand is hier mede een bepalende factor in. Mutaties in de voorraad door nieuwbouw, 
verbeteringen (bij groot onderhoud), ver- en aankoop en sloop spelen een kleinere rol in de 
waardegroei. 

Voor onze huurders zelf heeft de waardeontwikkeling nauwelijks effect. Ons huur- en 
onderhoudsbeleid staat immers los van de waardeontwikkeling van ons vastgoed. Als gevolg van een 
hogere waarde is er wel sprake van een verruiming van de geborgde financieringsruimte en daarmee 
onze mogelijkheden om te investeren. Voor de bepaling van de financieringsruimte is de WSW-
beleidswaarde relevant: de contante waarde van kasstromen van ons eigen beleid bepaald volgens 
de systematiek van de marktwaarde. De beleidswaarde-systematiek is gedurende 2018 ingevoerd en 
is nog in ontwikkeling. De beleidswaarde bedraagt ultimo 2018 € 900 miljoen. In 2017 werd de 
geborgde financieringsruimte nog bepaald op basis van de bedrijfswaarde. Die bedroeg toen € 579 
miljoen. De introductie van de beleidswaarde betekent voor GroenWest bij een gelijkblijvend 
normenkader derhalve een verruiming van de geborgde financieringsruimte.  

Aangezien de verschillen tussen corporaties groot blijken te zijn, is de systematiek voor de bepaling 
van de beleidswaarde en/of de normering van de financieringsruimte op dit moment nog onderwerp 
van onderzoek door de Autoriteit woningcorporaties en het WSW. Vooralsnog gaan wij uit van de 
beleidswaarde en de normering zoals nu bekend. 

Verdere aanpassingen van het waardebegrip kunnen de komende perioden, maar naar verwachting 
vooral met ingang van 2019, leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde. Dit hangt samen met:  

• Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie 
van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. In de praktijk bepalen wij 
bij mutatie de nieuwe huur mede rekening houdend met passend toewijzen en afspraken met de 
huurdersvereniging over huursomstijging. Dit betekent dat de in de beleidswaarde ingerekende 
streefhuur niet altijd zal worden toegepast. 

• De disconteringsvoet uit de marktwaarde is ook toegepast in de beleidswaarde. Door het 
inrekenen van een lagere huur en hoger onderhoud dan gebruikelijk voor marktpartijen, ontstaat 
een ander risicoprofiel. Dat is nu (nog) niet in de disconteringsvoet tot uitdrukking gebracht. 

• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus 
investeringen en/of toerekening van niet direct vastgoed-gerelateerde bedrijfslasten. 

• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten. 
 

De huidige waardeontwikkeling van de markt heeft beperkte impact op de beleidswaarde. De 
voornaamste parameters (leegwaarde en markthuur) voor de marktwaarde hebben namelijk geen 
effect op de beleidswaarde, omdat in de berekening van de beleidswaarde uit wordt gegaan van het 
scenario waarin de woningen in exploitatie blijven (geen verkopen, waardoor de leegwaarde niet wordt 
gerealiseerd) en de huren worden verhoogd volgens ons eigen huurbeleid (in plaats van tegen de 
markthuur). Hoewel onze streefhuren zijn gestegen, blijft deze stijging achter op die van de markthuur 
door een gematigd huurbeleid en passend toewijzen. Hiermee geven wij invulling aan onze 
maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid.  

Door de populariteit van ons woningmarktgebied neemt het risico van investeren in onze woningen af. 
Dit vertaalt zich in een lagere disconteringsvoet die ultimo 2018 voor de woningcomplexen gemiddeld 
4,92% bedraagt (2017: 5,28%). Daardoor neemt de beleidswaarde en daarmee onze 
financieringsruimte wel iets toe. 

Eind 2018 bestaat ons eigen vermogen uit € 379 miljoen (gerealiseerde) overige reserves en € 1.133 
miljoen (ongerealiseerde) herwaarderingsreserves. De herwaarderingsreserve geeft het verschil weer 
tussen de marktwaarde in verhuurde staat en de historische kostprijs van onze vastgoedportefeuille. 
De realisatie van de ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid. De 
mogelijkheden voor GroenWest om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de 
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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 huurwoningen. Daarnaast willen wij de sociale woningvoorraad zo groot mogelijk 
houden. Daarom handhaven we de verkoopstop voorlopig. Op langere termijn zullen we beperkt 
verkopen bijvoorbeeld om nieuwbouw te financieren. Bij mutatie van woningen zullen wij slechts in 
uitzonderingssituaties de huur verhogen tot de markthuur. Tevens zijn de werkelijke onderhouds- en 
beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde. Dit vloeit voort uit een hoger beoogd 
kwaliteitsniveau en beheersituatie (zoals leefbaarheidskosten) van GroenWest, evenals het bedienen 
van een andere doelgroep en het inzetten op langdurige exploitatie. In de toekomst zullen we van de 
ongerealiseerde reserves naar verwachting, gegeven de uitgangspunten onder de beleidswaarde van 
de huidige woningportefeuille, circa € 100 miljoen realiseren. 

Het verschil tussen de marktwaarde en beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

 

 
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de volgende 
stappen: 

• Stap 1: beschikbaarheid (doorexploiteren) 

• Stap 2a:  betaalbaarheid (huur) 

• Stap 2b:  betaalbaarheid (verhuurderheffing) 

• Stap 3:  kwaliteit (onderhoud) 

• Stap 4:  beheer (kosten) 
  
Een nadere toelichting is te vinden in de jaarrekening onder de bepaling beleidswaarde.   

 We zetten ons vermogen maximaal in en onze kasstromen en financiële positie blijven gezond 

Voor de beoordeling van onze kasstromen en financiële positie hanteren we twee ratio’s; de interest 
coverage ratio (ICR) en de loan to value (LtV o.b.v. beleidswaarde). Daarnaast geven het directe 
rendement en de dekkingsratio (leningen vs. marktwaarde) aanvullende informatie. Deze ratio’s laten 
voor de periode 2016 – 2020) het volgende verloop zien. 

Het resultaat uit exploitatie afgezet tegen de rentelast geeft onze interest coverage ratio weer; de 
belangrijkste indicator voor de gezondheid van de kasstromen van een corporatie. In 2018 neemt 
onze ICR af door het lagere resultaat uit exploitatie (zie 1.2.5.1).  

Voor de beoordeling van de financiële positie is vooral de loan to value van belang. Deze ratio laat in 
2018, door de introductie van de beleidswaarde, een trendbreuk zien. Voorheen lag de LtV op basis 
van bedrijfswaarde rond de 65%. Nu de “value” is gebaseerd op de beleidswaarde (zoals 
voorgeschreven door het WSW) beweegt deze ratio zich rond de 50%. 

Figuur 7: Verloop van marktwaarde naar beleidswaarde 
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In 2018 hebben we ons investeringsprogramma 
voortgezet. We hebben € 38 miljoen geïnvesteerd en 
dit voor circa 50% met vreemd vermogen gefinancierd. 
Onze leningenportefeuille is hierdoor toegenomen met  
€ 23 miljoen tot ruim € 392 miljoen. Dit betekent een 
toename van onze LtV (op basis van de 
beleidswaarde) van 43% naar 44%. We blijven 
hiermee op dit moment ruim binnen de grenzen van 
ons financiële kader (75%). Wij verwachten de 
komende jaren wel een gestage toename van de LtV 
omdat we ons investeringsprogramma in combinatie 
met de verkoopstop en een gematigd huurbeleid 
continueren. 

De toename van de loan to value komt volledig voor 
rekening van de bovengenoemde toename in de 
leningenportefeuille. De beleidswaarde van onze 
vastgoedportefeuille (€ 900 miljoen) is nagenoeg gelijk 
gebleven aan 2017 (€ 868 miljoen). De totale stijging 
van de beleidswaarde van € 32 miljoen wordt voor € 
11 miljoen verklaard door de toevoeging van nieuw 
bezit en voor € 14 miljoen door de stijging van de 
gewenste huren, hoofdzakelijk in de niet-daeb tak.  

De stijging van de marktwaarde van het vastgoed heeft 
impact op de dekkingsratio (schuldpositie vs. 
marktwaarde) en ons directe rendement 
(exploitatiekasstroom vs. marktwaarde). Beide ratio’s 
laten door die waardestijging een dalende lijn zien. 

Onze portefeuille vastgoed in exploitatie is ultimo 2018 
per saldo € 236 miljoen meer waard dan ultimo 2017. 
Deze toename wordt voor bijna € 21 miljoen bepaald 
door mutaties in de voorraad door nieuwbouw en 
verbeteringen (bij groot onderhoud). Het overgrote 
deel van de waardegroei komt voor rekening van 
ontwikkelingen in de markt: totaal € 215 miljoen 
(12,9%).  

Als we ons rendement afzetten tegen een marktconform rendement, figuur 9, is duidelijk dat we met 
onze huurkorting een stevig maatschappelijk rendement realiseren. Afgezet tegen de marktwaarde 
van ons vastgoed laten we daarmee 3,8% rendement liggen, gemiddeld € 3.600 per woning per jaar. 

Verder besteden we meer geld aan onderhoud en beheer omdat we ouder bezit blijven exploiteren (in 
plaats van verkopen) en omdat we meer tijd aan onze huurders besteden. Per saldo scheelt dit 1,1% 
rendement of € 1.472 per woning per jaar. Onze uitgaven aan leefbaarheid bedragen 0,1% van de 
marktwaarde (€ 106 per woning per jaar). 

In kasstromen gemeten zou een marktconform rendement ons  
€ 7.250 (2017: € 6.700) per gewogen verhuureenheid per jaar 
opleveren. Wij realiseren in 2018 een positieve kasstroom van ruim  
€ 2.000 (2017: € 2.700). Deze daling wordt veroorzaakt door de hogere 
onderhoudskosten dit jaar. Per saldo is ons rendement precies genoeg 
om op de lange termijn het effect van inflatie op ons vermogen te 
compenseren en om rente en aflossing te kunnen blijven betalen. 
  

Figuur 8: ICR, LtV, rendement  

1,5% 
Direct rendement 
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 Waar besteden we de huurinkomsten aan? 

In het licht van de grote bedragen die ruim 12.000 verhuurbare eenheden opleveren, is het goed te 
belichten hoe wij de huur die wij van onze huurders ontvangen nu besteden. Gemiddeld ontvangen wij 
€ 555 huur per woning per maand. Daar betalen we het onderhoud aan de woningen (€ 157), onze 
medewerkers en organisatiekosten (€ 109), zakelijke lasten (€ 38), de verhuurderheffing (€ 80) en 
rente (€ 77) van. Van de huur blijft dan € 94 over, ons operationele resultaat.  

Ons investeringsprogramma kostte in 2018 gemiddeld per woning per maand € 241 plus € 5 voor 
Koopgarantwoningen die we weer in exploitatie hebben genomen. En we hebben leningen afgelost 
voor € 184 gemiddeld per maand.  

Samen met het operationele resultaat hebben we gemiddeld € 336 per woning per maand extra 
geleend om het investeringsprogramma en de aflossingen te kunnen betalen.  

Figuur 10: De financiering van investeringen met het operationele resultaat en nieuwe leningen 

Figuur 9: Direct rendement GroenWest afgezet tegen markconform direct rendement  
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 Treasury-management 

De belangrijkste doelstellingen van het treasury-management zijn het waarborgen van een blijvende 
toegang tot de kapitaalmarkt, het beheersen van financiële risico’s, het realiseren van zo laag 
mogelijke rentekosten en het zekerstellen van voldoende liquiditeit. 

In 2018 hebben we ruim € 27 miljoen van onze leningenportefeuille afgelost en € 50 miljoen aan 
nieuwe leningen aangetrokken. De aflossingen bestonden in zijn geheel uit reguliere contractueel 
overeengekomen aflossingen. 

 Verbindingen 

Wij voeren onze activiteiten in principe volledig uit in de stichting al kan het uit hoofde van 
risicomanagement of omwille van een samenwerking noodzakelijk zijn activiteiten in verbindingen 
onder te brengen. Ultimo 2018 hebben we geen verbindingen waar wij invloed van betekenis kunnen 
uitoefenen. 

• CV Uithof III - Aandeel GroenWest 0% (2017: 10,55%) 
Wij hebben ons belang van 10,55% in CV Uithof III verkocht. Ultimo 2018 hebben wij ons aandeel 
in het gestorte kapitaal (totaal € 24,7 miljoen) van € 2,6 miljoen retour ontvangen. Tevens hebben 
wij net als voorgaande jaren € 78.000 vergoeding over het gestorte kapitaal ontvangen.  

 

• WoningNet - Aandeel GroenWest < 1% 
WoningNet voert voor GroenWest de woonruimteverdeling uit. In WoningNet is een deelneming 
verworven die in verhouding staat tot de grootte van GroenWest ten opzichte van andere 
deelnemende corporaties. Hierdoor kunnen we de diensten van WoningNet BTW vrij afnemen. 
GroenWest heeft een deelname van € 96.414 in WoningNet. In de jaarrekening is deze 
deelneming verantwoord tegen nominale waarde. 

• Coöperatie Smart Finance – aandeel GroenWest 2,2% 
GroenWest participeert sinds 2013 in de Coöperatie Smart Finance door de toepassing van de 
Starters Renteregeling (per eind 2013). De entreekosten voor de Startersrenteregeling bedroegen  
€ 15.000. De uitvoering van die regeling is belegd bij 100% dochtermaatschappij van de 
coöperatie, Social Finance NV. Per afgesloten startersrentelening betaalt GroenWest 1,2% van 
het hypotheekbedrag en € 520 aan Social Finance NV. GroenWest heeft stemrecht in de 
ledenraad van de Coöperatie. Bij start deelname van GroenWest namen 45 corporaties deel in de 
coöperatie. Iedere corporatie heeft één stem. 

 Financiële ondersteuning buitenlandse instellingen 

GroenWest staat garant voor een lening van totaal € 0,7 miljoen (2017: € 0,7 miljoen) die de Bank 
Nederlandse Gemeente heeft verstrekt aan de Stichting Dutch International Guarantees for Housing 
(DIGH). Dit betreft een sociale woningbouwproject in Armenië. Bij deze garantstelling zijn we een 
uitwintraject van onze zekerheden gestart, omdat de betreffende buitenlandse corporatie al enkele 
jaren niet in staat is haar rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen, waardoor onze garantstelling 
is aangesproken. 

Een nadere toelichting op deze garantstelling en de waardering daarvan is opgenomen in de 
jaarrekening onder voorzieningen (4.10.8) en niet uit de balans blijkende verplichtingen (4.10.11). 

 Externe toezichthouders 

Autoriteit woningcorporaties (Aw) 
De Aw beoordeelt corporaties op good governance, integriteit, rechtmatigheid en financiële 
continuïteit. Na de integrale beoordeling 2017/2018 heeft de Aw geen aanleiding gezien voor nader 
onderzoek of interventies. 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
In januari 2019 heeft het WSW de beoordeling van GroenWest afgerond. GroenWest voldoet aan de 
eisen die het WSW stelt en is hiermee borgbaar bevonden. In de jaren 2019 en 2020 zullen we een 
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deel van onze investering met eigen middelen financieren. Echter door de ingeplande investeringen 
zal onze leningenportefeuille sterk groeien. Het ter beschikking gestelde borgingsplafond eind 2020 
stijgt door de ingerekende investeringen naar € 475 miljoen.  

 Bestuursverklaring 

Het bestuur van GroenWest verklaart dat GroenWest in 2018 uitsluitend werkzaam is geweest op het 
gebied van de volkshuisvesting. De batige saldi zijn uitsluitend bestemd voor werkzaamheden op het 
gebied van de volkshuisvesting. 

Woerden, 3 april 2019 

 

 

 

Bestuur GroenWest 

Origineel getekend door mevrouw drs. K.L. Verdooren MBA 
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2. Verslag van de Ondernemingsraad 

 

Op 1 februari 2018 eindigde de zittingstermijn van de OR-leden. In het vierde kwartaal van 2017 zijn 
we gestart met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Voor de zeven zetels hebben zich zeven 
kandidaten opgegeven waarvan zes zich voor een nieuwe zittingstermijn herkiesbaar hebben gesteld. 
Hierdoor is het niet tot verkiezingen gekomen en zijn de zeven kandidaten voor een nieuwe termijn 
aangesteld. We hebben het OR-reglement aangepast: de zittingstermijn is verlengd van drie naar vier 
jaar waarbij om de twee jaar de helft van de OR-leden zal aftreden. Daarmee willen we meer 
continuïteit in de Ondernemingsraad brengen. Helaas moesten we afscheid nemen van een collega 
die na ziekte is overleden. Door het jaar heen zijn, mede als gevolg het vertrek van enkele leden, 
zetels vrijgekomen. Hiervoor zijn nieuwe kandidaten gevonden. Eind 2018 bestond de 
Ondernemingsraad uit zes leden en is er nog één zetel beschikbaar. 
 

 

Maandelijks is er overleg met het bestuur. Afwisselend is dit ‘regulier’ en benen-op-tafel. Deze 
overleggen verlopen constructief en zijn positief kritisch met ruimte voor wederzijdse inbreng. We 
hebben ook geparticipeerd in de voorbereiding van een aantal onderwerpen zoals het werving- en 
selectie beleid, het beoordelingssysteem en het Arbobeleid. 
 

 

In 2018 heeft de OR vijf instemmingsverzoeken en adviesaanvragen ontvangen van het bestuur, 
conform de Wet op de Ondernemingsraden. Na goed overleg hebben we ingestemd met of positief 
advies gegeven over deze verzoeken: 

• Aanpassing personeelshandboek: stagevergoedingen, aanpassing ‘Gebruikersovereenkomst 
elektronische communicatiemiddelen’ mobiele werplekken en AVG (instemming); 

• Beleid werving en selectie (instemming); 

• Benoeming nieuwe voorzitter raad van commissarissen (advies); 

• Ondernemingsplan 2019+ (advies); 

• Organisatiewijziging aansturing stafadviseurs (advies). 

 

Er zijn ook diverse onderwerpen besproken zonder dat daar (al) een instemmingsverzoek of 
adviesaanvraag aan ten grondslag lag. Onder andere de volgende punten: 
 

• Jaarverslag 2017 en jaarplan/begroting 2019; 

• Ontwikkelingen binnen de organisatie; 

• Vacatures en werving & selectie; 

• Visie vernieuwde ketensamenwerking; 

• Beoordelingscyclus en het beloningsbeleid; 

• Nieuwe applicatie beoordelingssysteem I-talent 3.0; 

• Uitkomsten visitatieonderzoek; 

• Cao-onderhandelingen; 

• Jaarplan P&O; 

• Arbo (RIE en plan van aanpak); 

• Agressieprotocol; 

• Uitkomsten en aanbevelingen MTO/werkgelukonderzoek; 

• Gezondheidsonderzoek/Health check (opzet, uitkomsten en aanbevelingen). 
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In 2018 heeft een nieuw OR-lid een basiscursus ‘OR’ gevolgd en begin 2019 volgen we een OR-brede 
cursus. Verder nemen we deel aan het regionaal kennisnetwerk voor ondernemingsraden binnen 
woningcorporaties. Doel is het delen en leren van elkaars ervaringen en kennis, het bespreken van 
nieuwe onderwerpen en (waar nodig) het gezamenlijk volgen van trainingen. 
 

 

Naast de eigen overleggen en de reguliere overleggen met het bestuur, heeft de Ondernemingsraad 
ook diverse keren overleg gevoerd met een delegatie van de Raad van Commissarissen. Daarnaast 
hebben we kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van de RvC. 
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3. Verslag van de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij 
GroenWest. Ook staat de Raad als sparringpartner het bestuur met advies terzijde en is werkgever 
van het bestuur. 2018 stond in het licht van het bepalen van de nieuwe ondernemingsstrategie en 
daarbij horende portefeuillestrategie, financieringsstrategie en de visitatie. Verder heeft de Raad veel 
aandacht besteed aan onderwerpen zoals klantgerichte dienstverlening en diverse 
investeringsbeslissingen. Het was ook het jaar waarin met veel waardering afscheid werd genomen 
van Ivone Bergsma als voorzitter van de RvC. 

 

 De Governancecode en de Woningwet 

De Raad van Commissarissen hecht groot belang aan goed, verantwoord en transparant bestuur en 
toezicht en ziet er op toe dat GroenWest de principes van de Governancecode naleeft en de 
bepalingen van de Woningwet op de juiste wijze implementeert. GroenWest leeft de governancecode 
volledig na en hanteert geen ‘leg uit’ opties bij de bepalingen daarvan. De Raad heeft, mede door de 
periodieke rapportages daarover van de bedrijfscontroller, geconstateerd dat GroenWest de 
governancecode in 2018 heeft nageleefd. 

Met de opvolging van specifieke acties onder regie van de bestuurssecretaris en de bestuurder, de 
managementrapportages, de rapportages van de bedrijfscontroller en de rapportages van de 
accountant heeft de Raad geconstateerd dat GroenWest de Woningwet in 2018 juist heeft toegepast. 

 Verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen 

 Toezichthouder, werkgever, adviseur/klankbord 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en de 
algemene gang van zaken binnen GroenWest. Hierin adviseert de Raad het bestuur gevraagd en 
ongevraagd, is verantwoordelijk voor de (her)benoeming, eventuele schorsing en ontslag van het 
bestuur en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. Daarnaast geeft de Raad opdracht aan 
de accountant voor de controle van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening voor de visitatie 
goed.  

 Legitimatie 

Het handelen van de Raad is op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. In 
het reglement Raad van Commissarissen staat zijn werkwijze beschreven. Hierin is ook opgenomen 
dat de Raad met commissies werkt: de remuneratiecommissie en de auditcommissie.  

De commissies adviseren de Raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden 
de besluitvorming van de Raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en 
door de Raad onverlet. 

 Toezichtskader 

Bij het uitoefenen van zijn taken hanteert de Raad van Commissarissen een toezichts- en 
toetsingskader. Dit bestaat onder andere uit de Governancecode, de statuten, het reglement Raad 
van Commissarissen, het bestuursreglement, het reglement financieel beleid en beheer, het treasury-
statuut en financieel kader en het integriteitsbeleid- en de klokkenluidersregeling. Daarnaast omvat 
het de besturings- en beheersingskaders, zoals onder andere het ondernemingsplan, het meerjaren 
investeringsplan, de portefeuillestrategie, de financieringsstrategie, het  huurbeleid, het jaarlijkse 
activiteitenplan, de (meerjaren)begroting, het investeringsstatuut en het treasury-jaarplan. Ten slotte 
toetst de bedrijfscontroller de werking van voorgaande door periodieke onderzoeken als onderdeel 
van zijn controleplan. De bedrijfscontroller rapporteert daarover aan de bestuurder en aan de Raad. 
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 Eigen visie op toezicht 

In zijn toezicht richt de Raad van Commissarissen zich vooral op het bewaken van de 
maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, visie en missie van de corporatie en 
uitgewerkt in het ondernemingsplan. Hierbij richten de commissarissen zich naar het belang van de 
corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken 
belanghebbenden, primair de bewoners en woningzoekenden en de gemeenten in het werkgebied 
van GroenWest. 
 
Daarbij hanteert de Raad vijf uitgangspunten:  

• een gezamenlijke en eenduidige visie op de maatschappelijke rol en opdracht van GroenWest; 

• vertrouwen in het bestuur met respect voor rollen en verantwoordelijkheid van bestuur en 
toezichthouder; 

• passend samenspel met de directeur-bestuurder; 

• proactief opereren; 

• aandacht voor cultuur en gedrag binnen de RvC. 
 

Dit jaar heeft de voorzitter van de RvC een presentatie gegeven over de Veranderende rol van 
Toezicht in een netwerkorganisatie.  

 Toezicht op strategie 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de inhoud van de strategie van GroenWest en de 
mate waarin deze wordt gerealiseerd. In het jaarplan 2018 zijn de concrete voornemens voor 2018 
verwoord. De Raad volgt de voortgang via de RvC-vergaderingen, door onder andere de 
verantwoording in de kwartaalrapportages en gesprekken met de bestuurder en medewerkers in de 
organisatie.  
 
In 2018 heeft de organisatie gewerkt aan het opstellen van een nieuw ondernemingsplan. De Raad 
heeft grote waardering voor het gevoerde proces. Centraal stond het vergroten van het eigenaarschap 
van medewerkers, versterken van verbinding met buiten en blijvende aandacht voor klantgerichtheid. 
Daarom zijn de interne en externe stakeholders nadrukkelijk betrokken. In de aanpak was een grote 
rol weggelegd voor medewerkers, huurders(vereniging) en stakeholders zoals gemeenten, zorg- en 
welzijnsinstellingen. De thema’s uit de initiële medewerkers-interviews sloten heel mooi aan bij 
thema’s die stakeholders en huurders eerder benoemden: duurzaamheid, betaalbaarheid, 
beschikbaarheid, kwetsbare huurders en leefbare wijken en dienstverlening.  
 
In  het proces is nadrukkelijk aangesloten op en samenhang gecreëerd met de reeds ingezette 
organisatieontwikkeling, de focus op klantgerichtheid, de visitatie en herijking van de 
portefeuillestrategie. Een klankbordgroep van huurders is door het jaar heen in verschillende fasen 
betrokken. In de periode tot de zomer hebben medewerkers diverse ‘expedities’ georganiseerd om 
thema’s uit te diepen en zijn de opbrengsten en dilemma’s gedeeld met alle medewerkers, de 
klankbordgroep huurders en enkele leden van de RvC. In het najaar van 2018 heeft een brede 
consultatieronde plaatsgevonden over de nieuwe speerpunten. 
 
Op verschillende manieren is de Raad meegenomen in de totstandkoming. Onder andere door 
rapportage over de voortgang tijdens de vergaderingen, discussies tijdens de strategiesessie en 
deelname aan bijeenkomsten met medewerkers en overige stakeholders over de uitgangspunten en 
bevindingen op thema’s. In april is een strategiesessie geweest onder leiding van een extern adviseur 
van Atrivé. Het doel was nadere duiding geven aan vraagstukken rond de portefeuille, 
duurzaamheidstransitie en kwetsbare bewoners; thema’s die ook in het nieuwe ondernemingsplan 
2019+ centraal staan. Dat gebeurde aan de hand van de ontmoeting met interne en externe sprekers 
(zoals een vertegenwoordiger van een RIBW-instelling en een wethouder). Daarbij hebben de RvC-
leden met elkaar en het bestuur, de MT-leden en de sleutelfiguren verkend wat de impact van deze 
onderwerpen is op de strategie van GroenWest. In de stakeholderbijeenkomst van november zijn de 
verschillende thema’s besproken met de stakeholders. 
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 Toezicht op implementatie Woningwet 

De Autoriteit woningcorporaties heeft op 1 mei 2018 in het “Beoordelingskader statutenwijziging 
Veegwet toegelaten instelling” een nadere interpretatie gegeven van een aantal wijzigingen uit de 
Veegwet die op 1 juli 2017 in werking is getreden. Onze statuten waren 30 december 2017 in lijn 
gebracht met de Veegwet. Wij hebben onze  statuten tegen het Beoordelingskader van mei 2018 
gehouden. Dit zorgde voor een paar beperkte, inhoudelijk niet significante, aanpassingen in de 
statuten. De statuten en reglement RvC, AC zijn daar op aangepast. Tevens is het Treasurystatuut 
aangepast.  

 Toezicht op financiële en operationele prestaties en beheersing van risico’s 

De auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad. Deze rapporteert haar bevindingen aan de 
Raad van Commissarissen en adviseert de directeur-bestuurder onder andere over financiën, 
prestatie- en risicomanagement en treasury. De auditcommissie bespreekt het werkplan van de 
bedrijfscontroller en de rapportages over de voortgang daarvan. De bedrijfscontroller informeert de 
Raad gevraagd en ongevraagd bij belangrijke afwijkingen. Tenslotte bespreekt de auditcommissie het 
auditplan van de accountant en geeft hiervoor input. 
 
In de auditcommissie zijn de jaarrekening 2017, het jaarverslag 2017 en het accountantsverslag 
besproken met de directeur-bestuurder in het bijzijn van de accountant (Deloitte). Voorafgaand aan de 
RvC-vergadering op 17 april 2018 heeft het jaarlijks gesprek tussen de Raad en de accountant 
plaatsgevonden (buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder). Daarnaast zijn in de 
auditcommissie als voorbereiding op de verantwoording over 2018 onder andere het auditplan 2018 
(en de opdracht aan de accountant) en de managementletter 2018 op basis van de interim-controle 
besproken. De begroting 2019, inclusief de meerjarenprognose zijn op 27 november door de Raad 
goedgekeurd. 
 
Twee maal per jaar bespreekt de Raad de ontwikkeling van de belangrijkste risico’s van GroenWest 
met de bestuurder. Dit is gebeurd in maart aan de hand van de herziene strategische risico-
inventarisatie en in september bij de bespreking van de 2e kwartaalrapportage, die een update van de 
strategische risico-inschatting bevat. Beide zijn voorafgaand besproken in de auditcommissie. Via de 
kwartaalrapportages ontvangen de Raad van Commissarissen en de auditcommissie informatie over 
de ontwikkeling van de financiële en niet-financiële prestaties. Onder andere op basis van informatie 
van de accountant, het bestuur en de bedrijfscontroller komt de Raad van Commissarissen tot het 
oordeel dat GroenWest de risico’s in de realisatie van de doelstellingen afdoende beheerst. Dit jaar 
heeft ook de selectie voor de nieuwe accountant plaatsgevonden (zie ook 3.2.8). De auditcommissie 
vormde samen met de directeur-bestuurder de selectiecommissie. 

 Toezicht op maatschappelijke en volkshuisvestelijke prestaties 

 Algemeen 

In 2018 is de Raad periodiek geïnformeerd over de (voortgang in de) prestatieafspraken met de 
diverse gemeenten in het werkgebied van GroenWest. Het bod op de prestatieafspraken is in het 
voorjaar besproken en de prestatieafspraken zijn in november ter goedkeuring voorgelegd. Dit jaar is 
het maatschappelijk presteren ook beoordeeld in de vierjaarlijkse onafhankelijke visitatie. De Raad is 
blij met de goede uitkomsten: een hoge waardering van belanghebbenden voor de prestaties van 
GroenWest, goede resultaten in het realiseren van opgaven en ambities, een doelmatige inzet van 
middelen en een Governance die goed op orde is. Een compliment aan de organisatie voor het 
bereikte resultaat. 
 
Een aantal belangrijke prestaties van de organisatie wil de Raad benoemen: 

• De totstandkoming van het nieuwe Ondernemingsplan 2019+en bijbehorende portefeuillestrategie 
en financieringsstrategie 

• Het goede resultaat behaald in de visitatie, gemiddelde score 8,1.  

• De grote aandacht voor huurderbetrokkenheid o.a. met onze kom-aan-tafel gesprekken 

• Blijvend scherp sturen op de bedrijfslasten: een A-score in de Aedesbenchmark.  

• De productie in nieuwbouw en onderhoud: oplevering van 110 nieuwe woningen, start bouw van 
70 woningen, groot onderhoud bij 575 woningen en planmatig onderhoud bij 1.474 woningen. 
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• Het realiseren van de duurzaamheidsambities: realisatie van circa 2.000 labelstappen en start van 
de uitvoering van het zonnepanelenprogramma, de oplevering van groot onderhoud 39 woningen 
naar Nul-op-de-Meter in Woerden (pilot). 

 Klachtenbehandeling 

Op 25 september 2018 is het jaarverslag van de regionale klachtencommissie besproken in de 
vergadering van Raad van Commissarissen. 

 Toezicht op de stakeholderdialoog 

In 2018 is er op verschillende manieren vorm gegeven aan de stakeholderdialoog. Zo waren er voor 
het nieuwe ondernemingsplan diverse bijeenkomsten en expedities waar naast de medewerkers, ook 
de RvC en huurdersvereniging hebben deelgenomen. De commissarissen voerden periodiek overleg 
met de huurdersvereniging en de Ondernemingsraad en woonden de jaarlijkse bijeenkomst met 
betrokken bewoners (ambassadeurs) en de bewonerscommissies bij. Verder wordt de Raad via de 
bestuursmededelingen op de hoogte gehouden van onder andere de diverse contacten met 
stakeholders en bestuurlijke overleggen met gemeenten. 

 Toezicht op verbindingen 

GroenWest neemt deel in een zeer beperkt aantal verbindingen. GroenWest heeft samen met de 
andere participanten, in het verslagjaar haar participaties in Casa Confetti (CV de Uithof III) verkocht 
aan de SSH Utrecht, de beherend vennoot. Het betreft 377 verhuureenheden op het terrein van de 
Utrechtse Universiteit. Hieraan heeft de RvC goedkeuring verleend.  

 Opdrachtgeverschap externe accountant 

Deloitte is de externe accountant van GroenWest tot en met de jaarrekening 2018. Deloitte is sinds de 
fusie accountant van GroenWest en daarvoor bij één van de toenmalige fusiepartners. Daarom heeft  
de Raad besloten afscheid te nemen van Deloitte als accountant en hen niet uit te nodigen voor het 
selectietraject. In 2018 heeft de Raad KPMG benoemd als accountant voor de periode 2019 – 2022. 
Hiervoor is een zorgvuldig selectietraject gelopen in het najaar van 2018. In de 
aanbestedingsprocedure hebben drie partijen een offerte ingediend en aan de selectiecommissie 
gepresenteerd. De selectiecommissie heeft unaniem geconcludeerd dat KPMG het beste scoorde op 
de kwalitatieve gunningscriteria en financieel de meest voordelige inschrijving heeft neergelegd. In de 
selectiecommissie zaten namens de auditcommissie; de heer De Vries, de heer Dijkstra en verder de 
directeur-bestuurder geadviseerd door de manager Financiën & Bedrijfsvoering, de business 
controller en de inkoper/contractmanager. 
 
De jaarlijkse contacten met de accountant verlopen als volgt:  
 

Wat AC RvC 

Auditplan accountant Telefonisch contact voorzitter 
AC met accountant; 
Bespreking auditplan in AC 

Auditplan ter informatie aan 
RvC. 

Managementletter Accountant bij bespreking 
aanwezig 

Bespreking zonder 
aanwezigheid accountant 

Accountantsverslag 
(Rapportage Jaarrekening / 
jaarverslag) 

Accountant bij bespreking 
aanwezig 

Accountant bij bespreking 
aanwezig 

Gesprek RvC / accountant 
zonder directeur-bestuurder 

Geen Accountant spreekt jaarlijks met 
RvC zonder bestuur 
(voorafgaand aan bespreking 
accountantsverslag bij de 
jaarrekening)  

  Tabel 11: Jaarlijkse contacten met de externe accountant 
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 Invulling werkgeversrol bestuur 

De Raad vervult de werkgeversrol van de directeur-bestuurder. Mevrouw Verdooren is als directeur-
bestuurder in dienst getreden op 1 december 2012 en herbenoemd per 1 december 2016 voor een 
periode van vier jaar. De beloning van de directeur-bestuurder is conform de Sectorbrede 
Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties en de Wet Normering Topinkomens. Aan de directeur-
bestuurder zijn geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke verstrekt. In het afgelopen jaar is 
er geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen dan wel transacties waarin tegenstrijdige 
belangen zouden kunnen spelen met betrekking tot de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder 
heeft ook haar nieuwe nevenfuncties afgestemd met de RvC.  
 
De remuneratiecommissie heeft 14 februari 2019 een beoordelingsgesprek gevoerd met de directeur-
bestuurder over 2018 aan de hand van het bestuurs-prestatiecontract. Daarvoor heeft zij mede 
gebruik gemaakt van input van de gesprekken die door de verschillende RvC-leden zijn gevoerd met 
de Ondernemingsraad, het managementteam en het bestuur van de Huurdersvereniging 
Weidelanden. Over dit gesprek is gerapporteerd aan de voltallige RvC in de vergadering in april 2019. 
De Raad van Commissarissen is tevreden over het functioneren van de directeur-bestuurder in 2018. 
De RvC is de directeur-bestuurder erkentelijk voor haar inzet, wijze van (samen)werken en oog voor 
belangen van verschillende actoren.  
 

Drs. K.L. (Karin) Verdooren, geboren 19 oktober 1962 

Functie Directeur-bestuurder 

Benoemd 1 december 2012 voor 4 jaar tot en met 30 
november 2016 
Herbenoemd voor 4 jaar per 1 december 2016 

PE-punten 2016-2018 158 

Nevenfuncties Lid dagelijks bestuur van Stichting 
Woonruimteverdeling Utrecht  (tot 1 juli 2018) 
Voorzitter Nederlandse Vereniging Bestuurders 
Woningcorporaties (NVBW). 

 

De specificatie van de bezoldiging (volgens de WNT) is opgenomen in 4.12.3.  

 Organisatiecultuur 

Er is een open en integere cultuur in de organisatie waarbinnen ruimte is voor reflectie en 
tegenspraak. Het bestuur en het managementteam zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en de 
bijdrage daarbij aan de gewenste organisatiecultuur. De organisatiecultuur is aan de orde geweest in 
de gevoerde gesprekken en het open gesprek van de Raad met de bedrijfscontroller. Ook heeft de 
Raad de bevindingen van de accountant op het gebied van cultuur en gedrag en met name de ‘tone at 
the top’ besproken naar aanleiding van de managementletter 2018. Het managementteam is actief in 
het uitvoeren en doorleven van haar integriteitsbeleid. Daarvoor wordt het overzicht ‘moresprudentie’ 
gebruikt dat ook jaarlijks in de Raad wordt besproken. Dit is een overzicht van meldingen die 
medewerkers van GroenWest bij hun leidinggevenden doen, de besprekingen in werkoverleggen en 
meldingen op MT-niveau. Het heeft als doel de belangrijkste en meest actuele dilemma’s inzichtelijk 
en bespreekbaar te maken, zodat hier intern van geleerd kan worden en in voorkomende gevallen 
eenduidig mee kan worden omgegaan. Er was in 2018 geen sprake van integriteitsmeldingen of 
belangenverstrengeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 12: Gegevens directeur-bestuurder 
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 Samenstelling 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is pluriform. Hij bestaat uit leden met specifieke 
deskundigheid op terreinen als volkshuisvesting, financiën en bedrijfseconomie, 
vastgoedmanagement en –ontwikkeling, en management en organisatie. De Raad borgt dat diverse 
leden ook een regionale binding hebben. Naast hun specifieke deskundigheid zijn de leden op alle 
terreinen voldoende deskundig om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. De 
leden zijn benoemd aan de hand van een profielschets.  
 
Per 1 november 2018 is de heer Schouten benoemd als voorzitter van de RvC. Hij volgt daarmee 
mevrouw Bergsma op die per 31 oktober 2018 aftrad en niet meer herbenoembaar was. De Raad is 
mevrouw Bergsma zeer erkentelijk voor haar inzet van de afgelopen acht jaar. Hier is op een 
bijzondere manier aandacht aan gegeven met een inspirerende spreker en lezing voor alle 
medewerkers over het op een creatieve manier vormgeven van maatschappelijk ondernemerschap. 
Daarnaast eindigde de eerste termijn van mevrouw Frijters op 31 december 2018. Vanwege het 
aanvaarden van een andere nevenfunctie heeft zij aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een 
tweede termijn. De Raad is ook mevrouw Frijters erkentelijk voor haar inzet van de afgelopen vier jaar. 
 
Hieronder de samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2018: 
 
 

Samenstelling Raad van Commissarissen Stichting GroenWest, per 31 december 2018 

 functie termijn 

Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H Voorzitter 01-11-2014 tot 01-11-2018 

De heer mr. C.E. Schouten Voorzitter 01-11-2018 tot 01-11-2022 *h 

De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS Vicevoorzitter 02-04-2017 tot 02-04-2021 

Mevrouw drs. I.M.S. Frijters Lid 01-01-2015 tot 01-01-2019  

De heer mr. B. de Vries Lid (op voordracht van 
Huurdersorganisatie) 

01-01-2016 tot 01-01-2020 *h 

Mevrouw ir. M. Huffstadt Lid (op voordracht van 
Huurdersorganisatie) 

01-01-2017 tot 01-01-2021 *h 

* h=herbenoembaar 
 

De heer mr. C.E. Schouten, geboren op 9 januari 1961 

Functie Voorzitter per 1 november 2018 

Commissie / expertise Remuneratiecommissie / Juridische Zaken / Governance 

Benoemd 1 november 2018 

Aftredend per 1 november 2022 (herbenoembaar) 

PE-punten 2018 - 

Functie dagelijks leven legal controller / directie adviseur Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen 
BV in Warmenhuizen 

Nevenfuncties - 

 

Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H, geboren op 2 juni 1956 

Functie Voorzitter tot 1 november 2018 

Commissie / expertise Remuneratiecommissie / Management en Organisatie / Governance 

Benoemd 1 november 2010, herbenoemd 1 november 2014 

Aftredend per 1 november 2018 (niet herbenoembaar) 

PE-punten 2018 18 

Functie dagelijks leven Leiderschapscoach en consultant 

Nevenfuncties Vicevoorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie De 
Kernen, Hedel 
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Rivierenland 
(OPO-R) 
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De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS, geboren op 12 mei 1962 

Functie Lid, vicevoorzitter vanaf mei 2015 

Commissie / expertise Voorzitter Remuneratiecommissie / Vastgoed 

Benoemd 2 april 2013, herbenoemd 2 april 2017 

Aftredend per 2 april 2021 (niet herbenoembaar) 

PE-punten 2018 13 

Functie dagelijks leven Partner bij Real Return BV 

Nevenfuncties Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonstichting SSW in De 
Bilt 
Lid Investment Committee van de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) tot oktober 2018 
Lid Investment Committee Woningfonds MDH I vanaf december 2018 
Lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors. 

 

Mevrouw drs. I.M.S. Frijters, geboren op 20 juni 1970 

Functie Lid 

Commissie / expertise Voorzitter Auditcommissie / financieel-economisch 

Benoemd 1 januari 2015 

Aftredend per 31 december 2018 (niet herbenoembaar) 

PE-punten 2018 20 

Functie dagelijks leven Zelfstandig organisatie adviseur & interim manager 

Nevenfuncties Voorzitter Financiële commissie van de Vereniging Toezichthouders 
bij Woningcorporaties (VTW). 
Lid Raad van Toezicht ROC Nova College 
Lid Raad van Commissarissen WoonVisie, voorzitter Auditcommissie 
Lid Raad van Toezicht Het Raamwerk, voorzitter Auditcommissie, per 
1 september 2018. 

 

De heer mr. B. de Vries, geboren op 13 september 1958 

Functie Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie) 

Commissie / expertise Auditcommissie / Financieel-Economisch 

Benoemd 1 januari 2016 

Aftredend per 31 december 2019 (herbenoembaar) 

PE-punten 2018 8 

Functie dagelijks leven Managing director Finamar B.V. en exploitant van B&B Droomgaerd 

Nevenfuncties Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Krimpenerwaard 
Lid Raad van Commissarissen Stichting Humanitas Huisvesting 
Voorzitter Raad van Commissarissen Nederlands Beleggingsfonds 
voor Zeeschepen (NBZ) 
Lid Raad van Commissarissen Qua Wonen, Bergambacht. 

 

Mevrouw ir. M. Huffstadt, geboren op 5 januari 1954 

Functie Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie) 

Commissie / expertise Volkshuisvesting / Vastgoed 

Benoemd 1 januari 2017 

Aftredend per 31 december 2021 

PE-punten 2018 22 

Functie dagelijks leven Partner Breebaart & Huffstadt bv / directeur van de 
Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW) 

Nevenfuncties Lid bestuur Eurostevo studiereizen 
Restauratie en herbestemming van industrieel erfgoed 
Strategisch adviseur focuswijken Nationaal Programma Rotterdam 
Zuid 

 
  

Tabel 13: Toelichting op samenstelling Raad van Commissarissen 2018 
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 Functioneren 

 Integriteit en onafhankelijkheid 

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van GroenWest (conform artikel 30.6 
van de Woningwet). Leden van de Raad zijn onafhankelijk conform de criteria van de 
Governancecode (bepaling III.22).  

 Aanspreekbaarheid 

De RvC hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Een ieder is uitgenodigd zich tot de RvC te 
wenden als daartoe aanleiding is.  

 Zelfevaluatie 

De zelfevaluatie van de Raad is onder externe begeleiding en buiten aanwezigheid van de directeur-
bestuurder. In december heeft de externe begeleider met alle leden en de directeur-bestuurder een 
gesprek gevoerd. Zij heeft een bespreking gehad met de voorzitter van de RvC om de zelfevaluatie 
verder voor te bereiden. De afrondende bijeenkomst heeft plaats gevonden in januari 2019.  
Onderwerpen van de zelfevaluatie waren onder andere: de wijze van samenwerken en toezicht 
houden van de Raad in haar nieuwe samenstelling en daarmee de wens tot actualiseren van de visie 
op besturen en toezicht houden. De thema’s die de RvC extra focus wil geven: toezicht op de  
realisatie van de ambities in het ondernemingsplan en specifiek de maatschappelijke opgave rondom 
leefbaarheid en kwetsbare huurders en de organisatieontwikkeling. Er is waardering en aandacht voor 
de klankbordrol en het samenspel tussen auditcommissie en RvC. Het gewenste profiel van het vijfde 
nog te werven lid is besproken.  

 Permanente educatie 

De leden van de Raad hebben in 2018 voldaan aan het Reglement Permanent Educatie van de 
Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Alle toen zittende leden hebben deelgenomen 
aan de strategiesessie in april over portefeuillestrategie, duurzaamheidstransitie en kwetsbare 
bewoners. 
 
Er zijn bijeenkomsten bezocht van onder meer de VTW: ‘het ongezegde in de boardroom’, ‘Anders 
vasthouden’, ‘toezicht op duurzaamheid’ en ‘de Aedes benchmark’. Leden hebben daarnaast 
deelgenomen aan masterclasses waaronder de rol van de RvC bij bouwen en renoveren, nieuwe 
ontwikkelingen in het toezicht, financiële continuïteit, risicomanagement, belegger en valuation, 
maatschappelijk vastgoed bestaat niet, mobiliteit, next generation woonwijken en woonvisie. Een van 
de leden heeft het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit 
afgerond met de modules. De nieuwe voorzitter is per 1 november benoemd en zal de PE punten van 
2018 behalen in 2019.  

 Bezoldiging van de Raad 

De bezoldiging over 2018 voor de voorzitter is vastgesteld op € 20.250. Voor de overige leden is de 
honorering vastgesteld op € 13.500 per lid. De honorering past binnen de Honoreringscode 
commissarissen van de VTW zoals ook opgenomen in de Aedes Governancecode Woningcorporaties 
en de Wet Normering Topinkomens.  
 
De specificatie van de bezoldiging (volgens de WNT) is opgenomen in 4.12.3 

 Vergaderingen en overleg 

In het verslagjaar heeft de Raad zes maal vergaderd. Daarnaast zijn er enkele bijzondere 
bijeenkomsten geweest, waaronder de strategiesessie en het eindgesprek van de visitatie. Bij de juni 
vergadering zijn verschillende vastgoedprojecten van GroenWest in Woerden bezocht. Er is 
maandelijks overleg tussen de voorzitter en de directeur-bestuurder. De voorzitter heeft in overleg met 
de directeur-bestuurder de agenda vastgesteld.  
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De belangrijkste onderwerpen tijdens de (reguliere) vergaderingen waren: 
 

• Beleid 
Onder meer goedkeuring van de bestuursbesluiten ondernemingsplan 2019+, 
portefeuillestrategie, financieringsstrategie, het jaarplan 2019 inclusief de begroting, treasury 
jaarplan en de prestatieafspraken met de gemeenten. 
  

• Goedkeuring 
De Raad van Commissarissen heeft daarnaast zijn goedkeuring verleend aan onder meer de 
volgende bestuursbesluiten: 

• Afwegingskader vastgoedinvesteringen.  

• Definitiefases nieuwbouw Leeuwesteyn blok 12a en Haarzicht in Utrecht, Futenlaan in 
Vinkeveen en de locatie Pionierschool in Zegveld. 

• Verwerving grond FNV locatie Woerden en stationslocatie Mijdrecht. 

• Definitiefases groot onderhoud Talingenlaan, Vinkeveen en Hoekse straat Montfoort. 

• Aanpassing statuten en treasury statuut. 

• Beëindiging participatie CV de Uithof III.  

• Vestiging zakelijk recht van opstal Zuster den Hertoglaan 8 Mijdrecht. 
 

• Verslaglegging 
Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2017, kennisgenomen van de 
accountantsrapportage en controleverklaring en decharge verleend aan de directeur-bestuurder 
voor het gevoerde beleid 2017. De Raad heeft besloten om KPMG te benoemen als accountant 
voor de controle van de jaarrekeningen 2019-2022. Verder heeft de Raad de kwartaalrapportages, 
het jaarverslag Geschillencommissie, de rapportages van de bedrijfscontroller en de 
managementletter van de accountant besproken.  
 

• Interne zaken 
Onder meer de werving  en selectie en benoeming van de nieuwe voorzitter, rooster van aftreden, 
het vacant komen van een positie lid van de RvC, samenstelling commissies, beperkte 
aanpassing de reglementen RvC en auditcommissie, de zelfevaluatie van de Raad van 
Commissarissen, de permanente educatie voor commissarissen, de beoordeling van de directeur-
bestuurder, het bestuurs-prestatiecontract 2018, compliance kalender en de Governancecode. 
 

• Informatievoorziening 
De Raad heeft jaarlijks overleg met de bedrijfscontroller, bij afwezigheid van de directeur-
bestuurder. Gesprekspunten waren de ontwikkeling van cultuur en gedrag (soft controls), de 
belangrijkste risico’s vanuit het perspectief van de bedrijfscontroller en de algemene ontwikkeling 
van de interne beheersing binnen GroenWest. Verder is de Raad geïnformeerd via beleidsstukken 
en commentaren van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties. Ook 
beleidsstukken, informatie en commentaren van deskundigen op het gebied van volkshuisvesting 
hebben voorzien in de informatiebehoefte van de Raad.  
 

Alle besluiten worden geregistreerd. De besluitenlijst wordt, net als het verslag, tijdens een volgende 
vergadering vastgesteld. 

 Vergaderingen van de commissies 

De Raad van Commissarissen had in 2018 een remuneratie- en een auditcommissie. Het 
onderhouden van contacten met stakeholders gebeurt door alle leden van de Raad. 
 

• Remuneratiecommissie 
In 2018 bestond de remuneratiecommissie uit de heer Dijkstra (voorzitter) en mevrouw Bergsma. 
De remuneratiecommissie heeft het beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder gevoerd. 
Ze heeft de besluitvorming van de Raad over de beoordeling, beloning van de directeur-
bestuurder en de vergoeding van de Raad voorbereid, evenals hieraan gerelateerde 
onderwerpen. Daarnaast is gesproken over de voorbereiding van de zelfevaluatie. 
De werving en selectie van een nieuwe voorzitter is voorbereid door de heer Dijkstra en mevrouw 
Huffstadt en uitgevoerd door een externe partij. De heer Casper Schouten is per november 
benoemd als nieuwe voorzitter. Daarnaast volgde uit het rooster van aftreden het einde van de 
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eerste termijn van mevrouw Frijters op 31 december 2018. Vanwege het aanvaarden van een 
andere nevenfunctie heeft zij afgezien van een tweede termijn.  
 

• Auditcommissie 
De auditcommissie bestond in 2018 uit mevrouw Frijters (voorzitter) en de heer De Vries. De 
commissie is vier maal bijeen geweest. De auditcommissie heeft gesprekken met de accountant 
gevoerd over de concept accountantsrapportage bij de jaarrekening en de managementletter 
2018. De voorzitter van de auditcommissie heeft contact gehad met de accountant over diens 
auditplan 2018. Belangrijke onderwerpen in de vergaderingen waren het management control 
framework, de managementrapportages, de rapportages van de bedrijfscontroller, de jaarstukken 
2017, het activiteitenplan en de begroting 2019, het controleplan 2018, de selectie nieuwe 
accountant, projectrapportages nieuwbouw en groot onderhoud, notities rendementseis 
investeringen en de beleidswaarde.  

 

• Contacten met stakeholders 
De Raad heeft vaste contactpersonen voor de Huurdersvereniging Weidelanden. De overige 
contacten zoals met de Ondernemingsraad worden verdeeld over de leden. De heer De Vries en 
mevrouw Huffstadt onderhielden contact met de huurdersvereniging. Beiden zijn tweemaal 
aanwezig geweest bij een vergadering. De belangrijkste gespreksonderwerpen op deze 
vergaderingen waren: de huurverhoging 2018, het jaarverslag, de begroting, het 
professionaliseren van en het betrekken van meer huurders bij het werk van de 
huurdersvereniging, het ondernemingsplan.  
 
De heer Schouten heeft als nieuwe voorzitter van de RvC in het najaar van 2018 uitgebreid 
kennisgemaakt met de organisatie en met de huurdersvereniging. Hij heeft deelgenomen aan 
onder meer de avond huurderbetrokkenheid en de stakeholderbijeenkomst als nieuwe voorzitter. 
De RvC-leden de heer Dijkstra en mevrouw Bergsma hebben in het verslagjaar eenmaal, 
respectievelijk tweemaal overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. Tijdens deze vergaderingen 
is onder andere gesproken over de algehele gang van zaken, het jaarverslag, het 
ondernemingsplan, het activiteitenplan en de begroting 2019 en werd input opgehaald voor de 
beoordeling van de bestuurder.  
 

 

De middelen van GroenWest 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 stichting. De woongelegenheden 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.  
 
De Raad van Commissarissen bedankt alle medewerkers van GroenWest van harte voor hun inzet in 
2018.  
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4. Jaarrekening 

 

(na resultaatbestemming) 

 Ref. 31-12-2018  31-12-2017 

Actief  * € 1.000  * € 1.000 
     

Vaste activa     
Immateriële vaste activa  4.9.1    
Licenties   216  322 

  216  322 
     

Vastgoedbeleggingen  4.9.2    
Daeb-vastgoed in exploitatie   1.812.544  1.584.399 
Niet-daeb-vastgoed in exploitatie   96.604  88.745 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden   58.853  57.738 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie   4.040  10.007 

  1.972.041  1.740.889 
     
Materiële vaste activa 4.9.3    
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  3.964  3.934 

     
     

Financiële vaste activa  4.9.4    
Andere deelnemingen   96  2.696 
Latente belastingvordering   2.277  5.570 
Leningen u/g   198  198 

  2.571  8.464 
      

Som van de vaste activa   1.978.792  1.753.610 
     
     

Vlottende activa      
Voorraden      
Vastgoed bestemd voor de verkoop  4.9.5 1.764  2.641 

     
Vorderingen  4.9.6    
Huurdebiteuren   292  339 
Overheid  51  9 
Overige vorderingen   65  91 
Overlopende activa   1.610  1.536 

  2.018  1.975 
     

Liquide middelen  4.9.7 12.742  8.013 
      

Som van de vlottende activa  16.524  12.6288 
     

Totaal activa  1.995.316  1.766.238 
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  Ref.  31-12-2018  31-12-2017 

Passief   * € 1.000  * € 1.000 
     

Eigen vermogen  4.9.8    
Overige reserves   368.910  350.180 
Herwaarderingsreserve   1.142.732  955.960 

  1.511.642  1.306.140 
     
     

Voorzieningen  4.9.9    

Voorziening onrendabele investeringen  16.329  16.676 
Voorziening garantieverplichtingen   450  450 
Overige voorzieningen  392  468 

  17.171  17.594 
     

Langlopende schulden  4.9.10    
Leningen kredietinstellingen   351.699  346.242 
Terugkoopverplichting woningen verk. onder voorwaarden   57.537  57.472 

  409.236  403.714 
     

Kortlopende schulden  4.9.11    
Schulden aan overheid  65  170 
Schulden aan kredietinstellingen   40.543  23.013 
Schulden aan leveranciers   5.723  3.931 
Belastingen en premies sociale verzekeringen   1.245  1.377 

Schulden terzake van pensioenen  90  319 
Overige schulden   291  323 
Overlopende passiva   9.310  9.657 

  57.266  38.790 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totaal passiva  1.995.316  1.766.238 
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 Ref.  2018   2017 

   * € 1.000   * € 1.000 
       
Huuropbrengsten  4.10.1.1 80.274   78.418  
Opbrengsten servicecontracten   1.358   1.174  
Lasten servicecontracten  -1.352   -1.179  
Lasten verhuur en beheeractiviteiten  4.10.1.2 -6.170   -5.516  
Lasten onderhoudsactiviteiten 4.10.1.3 -28.886   -22.743  
Overige directe operationele lasten 
exploitatie bezit 4.10.1.4 -17.799  

 
-15.594  

Netto resultaat exploitatie 
vastgoedportefeuille   27.425 

 
 34.560 

       
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  5.435   6.008  
Toegerekende organisatiekosten  -122   -122  
Boekwaarde verkochte 
vastgoedportefeuille  -4.227  

 
-5.361  

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 4.10.2  

 
1.086 

 
 525 

       
Overige waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille  -21.927  

 
-27.789  

Niet-gerealiseerde waardeverandering 
vastgoedportefeuille  215.194  

 
130.164  

Niet-gerealiseerde waardeverandering 
vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden  1.002  

 

1.152  
Niet-gerealiseerde waardeverandering 
vastgoedportefeuille bestemd voor 
verkoop  -   

 

-  

Waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 4.10.3  194.269 

 
 103.527 

       
Opbrengst overige activiteiten  203   198  
Kosten overige activiteiten  -163   -126  

Netto resultaat overige activiteiten 4.10.4  40   72 
       
Overige organisatiekosten 4.10.5  -1.458   -1.376 
Leefbaarheid 4.10.6  -1.314   -1.348 
       
Opbrengst van vorderingen die tot de 
vaste activa behoren  49  

 
48  

Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten  4  

 
4  

Rentelasten en soortgelijke kosten  -11.354   -11.757  

Saldo financiële baten en lasten 4.10.7  -11.301   -11.705 
        

Resultaat voor belastingen   208.747   124.255 
       
Belastingen 4.10.8 -3.323   -2.117  
Resultaat deelnemingen 4.10.9 78   78  

    -3.245   -2.039 
       
       

Resultaat na belastingen    205.502   122.216 

 

  



Jaarstukken 2018 Pagina 58 van 113  

 

(directe methode)   2018   2017 

   * € 1.000   * € 1.000 
Kasstroom uit operationele activiteiten       
Ontvangsten:       
Huren  80.971   78.745  
Vergoedingen  1.514   1.174  
Overige bedrijfsontvangsten  106   131  
Renteontvangsten  81   82  

   82.672   80.132 
Uitgaven:       
Erfpacht   7   7 
Personeelsuitgaven:       
Lonen en salarissen  5.791   5.719  
Sociale lasten  963   841  
Pensioenlasten  1069   660  

   7.823   7.220 
Onderhoudsuitgaven   23.390   17.082 
Overige bedrijfsuitgaven   12.480   12.090 
Rente-uitgaven   11.486   11.614 
Sectorspecifieke heffing   1045   73 
Verhuurdersheffing   11.857   10.491 
Leefbaarheid niet investeringsgebonden   555   367 

   68.643   58.944 
        

Kasstroom uit operationele activiteiten   14.029   21.188 
       

Investeringsactiviteiten       
Ontvangsten materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen: 

 
  

   

Verkoopontvangsten bestaand bezit  692   2.020  
Verkoopontvangsten woningen (VOV)  4.664   4.002  
Verkoopontvangsten grond  1   -  
(Des)investeringsontvangsten overig  130   -  

   5.487   6.022 
Uitgaven materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen: 

 
  

   

Nieuwbouw  10.760   13.720  
Verbetering bestaand bezit  24.303   19.060  
Aankoop woon- en niet woongelegenheden  1181   475  
Aankoop woningen(VOV) voor doorverkoop  3.008   3.843  
Investeringen overig  730   574  
Externe kosten bij verkoop  49   20  

   40.031   37.691 

   -34.544   -31.669 
Financiële vaste activa       
Ontvangsten overig  2.612   -  
Uitgaven overig                  -      -  

   2.612   - 

Kasstroom uit (des)investeringen   -31.932   -31.669 
       
Financieringsactiviteiten       
Ontvangsten       
Nieuw te borgen leningen   50.000   64.000 
Uitgaven       
Aflossing geborgde leningen   27.368   52.156 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   22.632   11.844 
        

Kasstroom   4.729   1.363 

       
Liquide middelen per 01-01   8.013   6.650 
Liquide middelen per 31-12   12.742   8.013 
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Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. De 
bedragen in deze jaarrekening zijn x € 1.000, tenzij anders vermeld. 

 Activiteiten 

Stichting GroenWest is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Wij 
hebben specifieke toelating in de door de overheid toegewezen regio U16 en zijn werkzaam binnen de 
juridische regelgeving van de Woningwet (Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting). 
De statutaire vestigingsplaats is Woerden. De activiteiten worden uitgevoerd vanuit de 
vestigingsplaats Woerden. 

GroenWest staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30039900. 

 Verwerking verplichtingen 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 
Hiervan is sprake wanneer interne goedkeuring heeft plaatsgevonden en uitingen namens de 
corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande 
verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw- en groot onderhoudsprojecten. 

 Schattingswijzigingen  

Met ingang van 2018 worden de instandhoudingsingrepen die bij groot onderhoud worden uitgevoerd 
als onderhoudskosten in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Dit is het gevolg van het feit dat 
investeringsbeslissingen rond groot onderhoud gebaseerd worden op hetzelfde afwegingskader als 
dat van investeringen in nieuwbouw. In dit afwegingskader worden maatschappelijk en financieel 
rendement tegen elkaar afgezet. Doelstelling is een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement bij 
een zo minimaal noodzakelijk financieel rendement. Om een goede investeringsbeslissing te nemen is 
een zuivere inschatting van de daadwerkelijke uitgaven voor verbetering nodig.  
 
In 2018 zijn de onderhoudslasten daarom € 3,4 miljoen hoger dan op basis van de oude werkwijze 
verantwoord zou zijn, waardoor het netto resultaat exploitatievastgoedportefeuille en daarmee tevens 
het resultaat na belastingen voor een gelijk bedrag lager uitvallen. Doordat de 
instandhoudingsingrepen niet meer als investering maar als last worden behandeld, nemen de 
kasstromen uit investeringen met een gelijk bedrag af. Het nieuwe kader heeft geen effect op de 
fiscale behandeling van onderhoudslasten. 
 
Gegeven de aard van de schattingswijziging kan niet worden bepaald welke invloed deze heeft op de 
komende jaren. 

 Oordelen en schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 
van GroenWest zich verschillende oordelen en schattingen die een belangrijke invloed hebben op de 
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is wordt de aard van de door de leiding gevormde oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen toegelicht.  

 Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
het voorgaande jaar met uitzondering van de toegepaste schattingswijziging zoals is toegelicht onder 
4.4.3.  
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 Presentatiewijziging 

De herwaarderingsreserve van het voorafgaande boekjaar is ter wille van de vergelijkbaarheid 
herzien. De herziening heeft betrekking op het vormen van een herwaarderingsreserve met betrekking 
tot het vastgoed verkocht onder voorwaarden.   

 Toelichting daeb/niet-daeb opgenomen 

Met ingang van 2018 wordt in de jaarrekening verantwoording afgelegd over de daeb- en niet-daeb-
activiteiten. Hiertoe worden van de administratief gescheiden activiteiten de balans, de winst-en-
verliesrekening en het kasstroomoverzicht opgenomen. De grondslagen voor waardering van activa 
en passiva en voor de resultaatbepaling van de gescheiden activiteiten zijn gelijk aan die van de 
toegelaten instelling als geheel, zoals nader uiteengezet onder 4.5 en 4.6. 

Om tot een gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzichten te komen worden 
een aantal uitgangspunten gehanteerd. Een aantal direct toe te rekenen posten worden in 
overeenstemming met het dd. 22 september 2017 goedgekeurde scheidingsvoorstel volledig aan de 
daeb- dan wel aan de niet-daeb activiteiten toegerekend. Voor andere niet direct toe te rekenen 
posten in de gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht wordt uitgegaan van 
een aantal veronderstellingen. De belangrijkste veronderstellingen zijn onderstaand nader 
uiteengezet: 

Grondslag voor scheiding  Posten in gescheiden verantwoording  

Directe scheiding op VHE-niveau. De 
opbrengsten/ kosten en kasstromen 
van individuele transacties worden 
direct toegerekend aan de individuele 
VHE die staat geclassificeerd als daeb 
dan wel niet-daeb.  

Balans:  
- Vastgoedbeleggingen 
- Voorziening onrendabele investeringen  
- Terugkoopverplichting VoV 
- Belastinglatenties 
 
Winst-en-verliesrekening:  
- Huuropbrengsten  
- Opbrengsten servicecontracten  
- Verkoopopbrengsten en -lasten  
- Verhuurderheffing 
 
Kasstroomoverzicht:  
- Ontvangsten verhuur en servicecontracten  
- Desinvesteringskasstromen  

Toerekening op complexniveau en 
gescheiden naar de daeb en niet-daeb 
activiteiten op basis van de relatieve 
verdeling van eenheden in het 
betreffende complex.  

Winst-en-verliesrekening:  
- Lasten servicecontracten  
- Lasten onderhoudsactiviteiten  
- Overige directe lasten exploitatie bezit  
 
Kasstroomoverzicht:  
- Uitgaven servicecontracten  
- Uitgaven onderhoud  
- Investeringskasstromen 

Gescheiden op basis van borging van 
de achterliggende financiering 
(bijvoorbeeld WSW borging). Geborgde 
leningen classificeren als daeb, niet 
geborgde leningen als niet-daeb.  
 

Balans:  

- Schulden/leningen kredietinstellingen  
 
Winst-en-verliesrekening:  
- Rentebaten en rentelasten  
 
Kasstroomoverzicht:  
- Financieringskasstroom  
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Grondslag voor scheiding  Posten in gescheiden verantwoording  

Gescheiden op basis van omvang 
activiteiten in de daeb/ niet-daeb tak op 
basis van een algemene 
splitsingsfactor gebaseerd op de 
totaalverdeling van verhuureenheden in 
daeb/ niet-daeb 
De hierbij gehanteerde verdeling daeb/ 
niet-daeb is: 95%/5% 

Balans:  
- (Im)materiële vaste activa 
 
Winst-en-verliesrekening:  
- Lasten verhuur en beheeractiviteiten  
- Opbrengsten en kosten overige activiteiten  
- Toegerekende organisatiekosten  
- Leefbaarheid 
 
Kasstroomoverzicht:  
- Personeelsuitgaven  
- Overige bedrijfsuitgaven 

 

 

De jaarrekening van GroenWest is opgesteld volgens de bepalingen van de Woningwet, het Besluit 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting. In het BTIV wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens 
enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening opgesteld volgens de door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
(RJ645) en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (‘WNT’).  

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.  
 
In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met 
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-
verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd. 

 Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa 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. 

 Vastgoedbeleggingen 

 Vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat 

Vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde gebaseerd op marktwaarde in 
verhuurde staat. Deze marktwaarde wordt onder meer gebaseerd op beschikbare marktgegevens en 
samengesteld door externe taxateurs. Wij laten jaarlijks een derde deel van het bezit taxeren door een 
externe taxateur wat betekent dat elke verhuureenheid minimaal eens per drie jaren volledig 
getaxeerd wordt. Het overige twee derde deel is met een hertaxatie gewaardeerd, waarmee de full 
versie van het waarderingshandboek wordt gehanteerd. 

De waardering tegen marktwaarde is gebaseerd op de relevante feiten en omstandigheden van de 
markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het 
waarderingshandboek (bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV)). 
De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele 
verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed. De overige (na de 
contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de 
markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn.  

Als waardebegrip van de marktwaarde in verhuurde staat geldt de volgende definitie: de waarde 
waartegen een onroerende zaak in de gebruiksstaat waarin die zich bevindt wordt overgedragen in 
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een situatie waarin partijen volledig geïnformeerd, prudent en niet onder enigerlei dwang handelen 
(art. 1 lid 1 BTIV). 

 Vastgoed in exploitatie (daeb en niet-daeb) 

De classificatie daeb/niet-daeb is conform het door de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurde 
scheidingsvoorstel. Daeb-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs bij aanvang van 
het huurcontract onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale 
vastgoed. De huur van een woning met een aanvangshuur onder de huurtoeslaggrens kan door 
individuele huurstijging voorbij die grens stijgen. Deze woning blijft dan een daeb-woning. 

Maatschappelijk vastgoed is onroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 
waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is 
vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 
15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 
Al het andere vastgoed in exploitatie wordt tot de niet-daeb-portefeuille gerekend. 

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, 
worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.  

Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een 
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen 
de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed 
in exploitatie waar de reserve betrekking op heeft. 

 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VoV) zijn 
overgedragen aan een derde en waarvoor GroenWest een terugkoopplicht kent worden aangemerkt 
als financieringsconstructie. De betreffende onroerende zaken worden gewaardeerd tegen actuele 
waarde zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs (eerste waardering) en daarna de 
marktwaarde, rekening houdend met het verleende kortingspercentage. 

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans 
een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en 
getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting rekening houdend met de contractvoorwaarden. In 
het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft GroenWest een 
terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in 
het economisch verkeer.  

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de 
wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille VoV”. Voor het verschil tussen de boekwaarde op het moment van overdracht en 
de marktwaarde van het betreffende vastgoed wordt een herwaarderingsreserve gevormd. 

 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve 
van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht 
en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering. Voorts wordt rente tijdens de 
bouw toegerekend. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de 
onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een 
voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen. 

 Materiële vaste activa 

 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
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De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van 
de verkrijgingsprijs, 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 ingebruikname. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven. 

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment 
dat deze zich voordoen. 

 Financiële vaste activa 

 Deelnemingen 

Deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens 
de vermogensmutatiemethode of nettovermogenswaarde. 

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van 
bijzondere waardeverminderingen. 

 Belastinglatenties 

Onder de financiële vaste activa zijn de actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover 
het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze 
actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij de discontering plaatsvindt tegen de 
netto rente en hebben overwegend een langlopend karakter. De netto rente bestaat uit de voor 
GroenWest geldende gemiddelde rente op langlopende leningenportefeuille onder aftrek van belasting 
op basis van het belastingtarief voor de Vennootschapsbelasting. De actieve belastinglatentie heeft 
betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering en 
op de compensabele verliezen. De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen bestemd voor 
de verkoop, het verkoopresultaat na terugkoop van woningen verkocht onder voorwaarden, 
langlopende schulden en verrekenbare verliezen. 

Voor het bezit zonder specifieke (verkoop) bestemming heeft GroenWest het beleid om in principe de 
resterende boekwaarde in te brengen als onderdeel van de vervaardigingsprijs van het nieuw te 
ontwikkelen vastgoed. Hierdoor wordt de boekwaarde niet ten laste van het fiscale resultaat 
afgewaardeerd en vindt geen fiscale afwikkeling plaats. Als deze cyclus zich, gebaseerd op het op 
balansdatum bestaande beleidsvoornemen van de toegelaten instelling, in continuïteit voordoet 
ontstaat de situatie dat het feitelijke afwikkelmoment (oneindig) ver in de toekomst ligt. Dit heeft als 
consequentie dat de contante waarde van het tijdelijk verschil naar nihil tendeert. De latentie wordt 
dus wel gevormd, wat passend is voor tijdelijke verschillen, maar door de lange looptijd van de latentie 
tendeert de waardering naar nihil. 

 Leningen u/g 

De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, 
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.  

Van de lening met betrekking tot de Starters Rente Regeling wordt de contant gemaakte waarde 
opgenomen. 

 Voorraden 

 Voorraad koopwoningen, bestaand bezit 

De voorraad woningen bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 
opbrengstwaarde. Voor teruggekochte woningen die eerder waren verkocht onder voorwaarden is dit 
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de terugkoopprijs. Voor lege woningen uit exploitatie geldt de marktwaarde in verhuurde staat op het 
moment van wijziging van gebruik als verkrijgingsprijs.  

 Voorraad grond 

De voorraad grond is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.  

 Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde, onder 
aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van een statische beoordeling per balansdatum van de 
vorderingen. 

 Huurdebiteuren 

Waardering geschiedt tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor mogelijke 
oninbaarheid gebaseerd op een statische benadering. Onder huurdebiteuren wordt de vordering van 
huur op de zittende dan wel vertrokken huurders verstaan. Andere vorderingen, niet huur, op huurders 
worden verantwoord onder overige vorderingen. 

 Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.  

Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. 

 Eigen vermogen 

De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de oorspronkelijke boekwaarde op 
basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs (exclusief afschrijving) en de marktwaarde van het 
vastgoed waar de reserve betrekking op heeft, daar waar de marktwaarde hoger is dan de 
boekwaarde. De herwaarderingsreserve wordt per waarderingscomplex bepaald. 

Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve wordt ten gunste van de overige reserves 
gebracht. 

 Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die 
op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 
en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

 Latente belastingvorderingen en –verplichtingen 

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en 
fiscale balanswaardering wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen 
vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in mindering gebracht 
de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse 
verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar 
zijn voor verrekening. De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering 
in de jaarrekening en de fiscale waardering. De latentie is gewaardeerd tegen de contante waarde, 
waarbij discontering plaatsvindt tegen de netto rente en hebben overwegend een langlopend karakter. 
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De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen bestemd voor de verkoop, het 
verkoopresultaat na terugkoop van woningen verkocht onder voorwaarden, langlopende schulden en 
verrekenbare verliezen. 

De bestemming van het bezit bestemd voor sloop en herontwikkeling is niet met zekerheid aan te 
duiden. Uit oogpunt van voorzichtigheid wordt de latentie van het bezit bestemd voor sloop en 
herontwikkeling daarom op nihil gewaardeerd. 

 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen bij nieuwbouw en groot onderhoud 
worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex 
waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde 
van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. 

Er is sprake van een schattingsonderzekerheid bij het vaststellen van de hoogte van de voorziening, 
(zie ook de toelichting in paragraaf 4.6.8.1). 

 Voorziening verzilverd wonen 

Hieronder is begrepen de contractuele verplichting uit hoofde van de aangekochte woningen in het 
kader van de regeling “verzilverd wonen”. De verplichting bestaat uit het levenslange huurrecht van de 
bewoner evenals de hier aan gekoppelde onderhoudsverplichting. De verplichting is opgenomen 
tegen contante waarde zijnde het verschil tussen de aankoopprijs bij vrije verkoop en de betaalde 
aankoopprijs. De vrijval vindt overeenkomstig de voorgecalculeerde exploitatie plaats.  

 Voorziening loopbaanontwikkeling 

Conform de gemaakte afspraken in de CAO Woondiensten is er per werknemer langer dan vijf jaar in 
dienst per 1 januari 2010, een individueel loopbaanontwikkelbudget vastgesteld van € 4.500 voor de 
periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014. Voor werknemers korter dan vijf jaar in dienst 
per 1 januari 2010 wordt het loopbaanontwikkelbudget naar rato vastgesteld. Voor de berekening van 
het loopbaanontwikkelbudget wordt rekening gehouden met de parttime factor. De jaarlijkse 
geoormerkte uitgaven aan opleidingskosten worden op de voorziening in mindering gebracht. 

Het loopbaanontwikkelingsbudget uit de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 dat in 
die periode niet is besteed, blijft staan. Het ontstaan van nieuwe rechten op het 
loopbaanontwikkelingsbudget vindt vanaf 1 januari 2015 plaats conform artikel 10.5 van de CAO. 

 Voorziening garantstelling 

GroenWest heeft zich garant gesteld voor leningen die door Dutch International Guarantees for 
Housing (DIGH) aan buitenlandse woningcorporaties zijn verstrekt. Indien als gevolg van deze 
garantstelling een uitgaande kasstroom wordt verwacht, wordt daarvoor een voorziening getroffen. 

Langlopende schulden 
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichting voor het 
komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. 

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een 
terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in 
het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. 

 Overige activa en passiva 

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op 
nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens 
mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.  
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Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 Functionele winst-en-verliesrekening 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van 
een kostenverdeelstaat. In de functionele winst-en-verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te 
rekenen aan een onderdeel. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct toe te rekenen 
kosten en de indirecte kosten. De direct toe te rekenen kosten worden bij het betreffende onderdeel 
verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden onderdelen van de 
functionele winst-en-verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels gebaseerd op fte’s per 
activiteit, dan wel aantallen contactmomenten (KCC). 

 Huuropbrengsten 

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden 
gegenereerd. 

 Opbrengsten en lasten servicecontracten 

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

 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de 
verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed; 
- kosten klanten contact center. 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder 4.6.1. 

 Lasten onderhoudsactiviteiten 

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit 
betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van 
toerekening is toegelicht onder “4.6.1 Functionele winst-en-verliesrekening”. 

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 
verslagjaar hebben plaatsgevonden. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare 
kosten door het feit dat er geen sprake is van een waarde verhoging van het actief. 

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 
balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
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 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend 
die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht 
kan worden aan: 

- onroerendezaakbelasting; 
- verzekeringskosten; 
- verhuurderheffing. 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “4.6.1 Functionele winst-en-verliesrekening”. 

 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende 
organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 
transportakte).  

 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 groot onderhoud. Tevens worden hier de herwaarderingen 
verantwoord als gevolg van taxaties van grondposities en/of eigen panden. 

De aannames gedaan bij de financiële impact van feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij 
daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan onder meer wijzigingen in de tijd 
ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en 
aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie. 

 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke 
verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar. 

 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

In deze post wordt het saldo verantwoord van de ongerealiseerde waardeveranderingen van de 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde 
van de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar, en de mutatie in de 
verplichtingen uit hoofde van de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar. 

 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar. 

 Opbrengsten en kosten overige activiteiten 

Hieronder worden de opbrengsten van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten 
verantwoord. 

 Afschrijvingen (im-)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 

De afschrijvingen (im-)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis 
van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is 
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bereikt. De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de 
systematiek toegelicht in 4.6.1 

 Personeelskosten 

 Lonen, salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is 
sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de 
werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten 
toegerekend middels de systematiek toegelicht in 4.6.1. 

 Pensioenlasten 

GroenWest heeft een pensioenregeling. De regeling is ondergebracht bij SPW en betreft een 
toegezegde-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen toegezegd aan 
personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze 
toegezegde-pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. 
Voor de pensioenregelingen betaalt GroenWest de verplichte premies aan het pensioenfonds.  

Behalve de betaling van premies hebben wij geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze 
pensioenregelingen. Wij hebben in geval van een tekort bij het fonds geen verplichting tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. De premies worden verantwoord 
als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 
overlopende activa indien deze tot een terug storting leiden of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. 

De pensioenkosten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek 
toegelicht in 4.6.1. 

 Overige organisatiekosten 

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels 
de systematiek toegelicht in 4.6.1. 

 Leefbaarheid 

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken 
bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden. 

 Financiële baten en -lasten 

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 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. 
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 Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde 
van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 

Sinds 1 januari 2008 is GroenWest integraal belastingplichtig geworden voor de 
vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten 
vennootschapsbelasting te betalen. GroenWest heeft de VSO I en VSO II overeenkomst ondertekend. 
In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op 
de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaat name. 

 Deelnemingen 

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, wordt ons aandeel in het resultaat verwerkt in de W&V na het resultaat voor belastingen. 

 Verwerking fiscaliteit 

Ten aanzien van de acute belastinglast in de jaarrekening heeft GroenWest een aantal standpunten 
ingenomen die eerst bij afwerking van de aangifte over het betreffende boekjaar door de fiscus zullen 
worden getoetst. De belangrijkste standpunten betreffen: 

- het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen; en 
- de verwerking van projectontwikkelingsresultaten; en 
- de waardering van de materiële vaste activa in exploitatie. 

Dientengevolge kan de fiscale last over het huidige boekjaar en voorgaande jaren nog wijzigingen 
ondergaan. 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De liquiditeitspositie in het 
kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid 
gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties 
in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder 
operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek 
van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van 
kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.  

 

 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’. Voor de grondslagen van primaire 
financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 
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Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is worden tegen kostprijs 
opgenomen. Indien per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is, 
wordt het derivaat ten laste van de winst-en-verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële 
waarde, tenzij kostprijs hedge accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële waarde 
wordt het effect van lopende rente buiten beschouwing gelaten. 

GroenWest past hedge-accounting toe op basis van generieke documentatie. Wij documenteren de 
wijze waarop de hedge-relaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie 
en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge. 

Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijs hedge-accounting, 
wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. 
De waardeveranderingen van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. 

Binnen het treasurybeleid van GroenWest dient het gebruik van financiële instrumenten ter beperking 
van inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico's. Hierbij is het gebruik van financiële instrumenten 
slechts toegestaan voor zover er een materieel verband met het belegde/gefinancierde vermogen kan 
worden gelegd en de toepassing ervan tot een positie van de totale leningen-/beleggingsportefeuille 
leidt die vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te maken van deze instrumenten. 

 Valutarisico 

GroenWest handelt alleen in euro’s en loopt geen valutarisico. 

 Renterisico 

Wij lopen renterisico over de rentedragende vorderingen (vooral onder financiële vaste activa en 
liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan 
kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken lopen wij risico ten 
aanzien van toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden lopen 
wij risico’s over de marktwaarde. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten 
met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde vastrentende schulden 
(schulden aan kredietinstellingen) hebben wij renteswaps gecontracteerd, zodat wij vaste rente 
betalen en variabele rente ontvangen. Daarnaast kent GroenWest in de portefeuille 
basisrenteleningen. Deze kennen een vaste basisrente voor de gehele looptijd en een 
opslagpercentage voor een kortere looptijd.  

Onder het renterisico wordt verstaan: 
- de schuldrestanten van leningen die in het jaar worden geherfinancierd; 
- variabele hoofdsomleningen voor zover er geen renteplafond (cap) op rust; 
- leningen met een renteconversie;  
- basisrenteleningen in het jaar waarop de opslag opnieuw wordt overeengekomen (50% van 

de hoofdsom); en 
- leningen met een variabele rente zonder cap. 

Wij maximeren het renterisico jaarlijks op 15% van het vreemd vermogen. Gedurende de restant 
looptijd van de portefeuille blijft het renterisico binnen deze norm.  

 Kredietrisico/Liquiditeitsrisico 

De liquiditeitsbehoefte op korte termijn vullen we in met ‘roll-over–leningen’ met variabele 
hoofdsommen onder borging van het WSW. Er zijn geen nadere zekerheden verstrekt voor 
beschikbare kredietfaciliteiten. 

 Derivaten 

Wij gebruiken derivaten om toekomstige rentepercentages vast te leggen en daarmee het jaarlijkse 
renteresultaat beheersbaar te houden. In het geval van payer swaps vindt er een koppeling plaats aan 
daadwerkelijk opgenomen financiering in de vorm van (variabele) ‘roll-over-leningen’.  
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Daarnaast maken we gebruik van basisrenteleningen. Dit zijn leningen met een vaste basisrente voor 
de gehele looptijd van de lening met een variabele renteopslag voor een beperkt deel van de looptijd 
van de lening. In de basisrenteleningen is een embedded derivaat opgenomen. Aangezien de voor de 
gehele looptijd van de lening overeengekomen basisrente en de variabele kredietopslag onlosmakelijk 
aan de lening zijn verbonden hoeft het embedded derivaat niet afgescheiden te worden van de lening. 
In de overige leningen in de portefeuille zijn geen embedded derivaten opgenomen. 

Tot slot wordt gebruik gemaakt van leningcontracten die een stortingsdatum in de toekomst hebben. 
Dit laatste instrument wordt vooral ingezet indien de toekomstige financieringsbehoefte zeker is en 
binnen de meerjarenprognose er passende rentetarieven afgesloten kunnen worden. In 2018 zijn alle 
swaps onveranderd gekoppeld aan een roll-over-lening en er zijn geen nieuwe derivaten-contracten 
afgesloten. 

 Overeenkomsten inzake derivaten met banken  

Wij hebben met de banken waar derivaten transacties mee afgesloten zijn, overeenkomsten 
afgesloten. Met de BNG is een “NVB-raamovereenkomst Financiële Derivaten” afgesloten. Met de 
Rabobank is de “Overeenkomst Financiële Derivaten” afgesloten.  

Alleen met de BNG en de Rabobank zijn swaps afgesloten. In de overeenkomsten die met deze 
banken zijn afgesloten, is niet opgenomen dat wij bij een negatieve marktwaarde van de swaps een 
(tijdelijke) bijstortverplichting kennen. De BNG heeft in januari 2013 aangegeven dat zij geen nieuwe 
derivatencontracten met corporaties meer afsluit. 

In onderstaande tabel worden de gehedgte relaties tussen de payer swaps en de ‘roll-over-leningen’ 
weergegeven. In alle weergegeven relaties is de hedge-strategie er op gericht om onaanvaardbare 
tegenvallers in het renteresultaat tegen te gaan. Daarmee wordt het renterisico afgedekt. 

Tegenpartij Ingangsdatum Einddatum Rentebasis Bedrag 
Roll-over en derivaten:     
     
BNG, payer swap 02-04-2009 02-04-2019 4,469% 5.000 
NWB roll-over 02-12-2013 02-04-2019 € 3M+0,02% 5.000 
Marktwaarde payer swap    -/- 61 
     
BNG, payer swap 02-01-2009 02-01-2019 4,0675% 5.000 
BNG, roll-over 02-07-2015 02-01-2019 € 3M+0,13% 5.000 
Marktwaarde payer swap    -/- 2 
     
BNG, payer swap 01-10-2010 01-10-2030 4,445% 5.000 
NWB, roll-over 03-01-2011 01-10-2030 € 3M+0,075% 5.000 
Marktwaarde payer swap    -/- 1.992 
     
Rabobank, payer swap 01-02-2013 01-02-2021 3,78% 10.000 
BNG, roll-over 01-02-2013 01-02-2021 € 6M+0,205% 10.000 
Marktwaarde payer swap    -/- 827 
     
Basisrentelening     
     
NWB 01-11-2013 01-11-2058 3,940% 10.000 
Opslagherziening/percentage 01-11-2018  0,400%  
Marktwaarde    -/- 8.113 
     
NWB 07-10-2010 07-10-2060 3,150% 10.000 
Opslagherziening/percentage 07-10-2016  0,220%  
Marktwaarde    -/- 5.770 
     
NWB 01-09-2011 01-09-2061 3,455% 14.400 
Opslagherziening/percentage 03-09-2018  0,350%  
Marktwaarde    -/- 10.100 
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De marktwaarde bedraagt ultimo boekjaar € 2,8 miljoen negatief (2017: € 4,0 miljoen negatief) voor de 
payer swaps en € 24,0 miljoen negatief (2017: € 22,0 miljoen negatief) voor de basisrenteleningen.  

De basisrenteleningen worden sinds 1 oktober 2012 beschouwd als derivaten. Enig risico hierin is de 
opslag op de herzieningsdatum. De geldgever zal de kredietopslag herzien op de “herzieningsdatum 
van de kredietopslag” en voorts op elke daaropvolgende nieuw afgesproken herzieningsdatum van de 
kredietopslag. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt over de aanpassing van de 
kredietopslag zal de lening overeenkomst worden beëindigd en zal op de herzieningsdatum het 
restant van de hoofdsom met rente, kosten en eventueel verschuldigde vergoedingen in zijn geheel 
worden afgelost. In geval van vervroegde aflossing wordt aanvullend, op de herzieningsdatum, de 
marktwaarde van de renteafspraken inzake de basisrente over de resterende looptijd van de lening 
overeenkomst afgerekend.  
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 Immateriële vaste activa 

De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat. 

 2018 2017 

   

Cumulatieve verkrijgingsprijs 548 492 

Cumulatieve afschrijvingen -226 -112 

Boekwaarde per 01-01 322 380 

   

Investeringen               25  56 

Desinvesteringen                  -  - 

Afschrijvingen            -131  -114 

Desinvesteringen afschrijvingen                  -  - 

Totaal mutaties           -106  -58 

   

Cumulatieve verkrijgingsprijs 573 548 

Cumulatieve afschrijvingen -357 -226 

Boekwaarde per 31-12 216 322 

   

De immateriële activa hebben betrekking op licenties voor het gebruik van verschillende software. 
Deze worden lineair afgeschreven in een periode van drie tot vijf jaar afhankelijk van de looptijd van 
de licentie. 

 Vastgoedbeleggingen 

In de vastgoedbeleggingen zijn het vastgoed in exploitatie en de onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden gewaardeerd tegen marktwaarde. De mutaties in deze vaste activa zijn in het 
navolgende schema samengevat. 

 

Daeb-
vastgoed in 

exploitatie 

Niet-daeb- 
vastgoed in 

exploitatie 

Onroerende 
zaken verkocht 

onder 
voorwaarden 

Totaal 

Marktwaarde 1 januari 2018 1.584.399 88.745 57.738 1.730.882 
     

Investeringen  5.923  170  -  6.093  

Desinvesteringen        -1.210  -       -4.020        -5.230  

Nieuwbouw en aankoop       15.927            -                 -   15.927  

Overige mutaties            -                -               -         -  

Mutatie van daeb <=> Niet-daeb         601    -601               -             -  

Mutatie marktwaarde        206.904          8.290        5.135   220.329  

Totaal mutaties 228.145               7.859                1.115     237.119  

         

Marktwaarde 31 december 2018 1.812.544 96.604 58.853 1.968.001 
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 Vastgoed in exploitatie in beeld 

 2018 2017 

 Aantal vhe Marktwaarde Aantal vhe Marktwaarde 

Gemeente:     

De Ronde Venen 4.693 709.453 4.642 610.843 

Woerden 5.203 759.753 5.139 655.102 

Utrecht 2.010 310.038 2.022 290.161 

Montfoort 862 129.903 863 117.059 

Totaal 12.768 1.909.147 12.666 1.673.144 

Huurprijsklasse     

Goedkoop 1.720 166.188 1.734 146.771 

Betaalbaar 7.741 1.169.989 7.870 1.060.147 

Duur tot huurtoeslaggrens 1.787 342.519 1.793 311.353 

Duur boven huurtoeslaggrens 958 215.171 709 140.695 

Subtotaal 12.206 1.893.867 12.106 1.658.966 

Niet zijnde woningen 562 15.280 560 14.178 

Totaal 12.768 1.909.147 12.666 1.673.144 

     

In de post daeb-vastgoed in exploitatie zijn 11.850 (2017: 11.744) verhuureenheden opgenomen. In 
de post niet-daeb-vastgoed in exploitatie zijn 918 (2017: 922) verhuureenheden opgenomen.  

De WOZ-waarde bedraagt € 2,3 miljard (2017: € 2,1 miljard). De boekwaarde op basis van historische 
kostprijs (zonder afschrijvingen) van de onroerende en roerende zaken in exploitatie bedraagt € 794 
miljoen (2017: € 746 miljoen). 

De marktwaarde van het vastgoed wordt vooral beïnvloed door de ontwikkelingen in de woningmarkt. 
De waarde van de vastgoedportefeuille is in 2018 over de hele linie toegenomen met 12,9%. 

Onze portefeuille vastgoed in exploitatie is ultimo 2018 per saldo € 236 miljoen meer waard dan ultimo 
2017. Deze toename wordt voor € 21 miljoen bepaald door mutaties in de voorraad door nieuwbouw, 
verbeteringen (bij groot onderhoud), ver- en aankoop en sloop. Het overgrote deel van de 
waardegroei komt voor rekening van ontwikkelingen in de markt, totaal € 215 miljoen.  

Voor 2018 bedraagt de basis IRS 0,44% (2017: 0,33%) en de risico-opslag 4,48% (2017: 5,63%) wat 
resulteert in een gewogen gemiddelde disconteringsvoet voor de woongelegenheden van 4,92% 
(2017: 5,21%). De gehanteerde exit yields liggen tussen de 6,1% en 6,9% (2017: 4,6% en 14,7%).  

Ter indicatie van de gevoeligheid (en onder verwijzing naar 4.4.4 waarin de schattingselementen in de 
waardering worden benoemd): het effect van een kleine afwijking in belangrijke modelparameters als 
de disconteringsvoet, de exit yield en de leegwaarde kan relatief grote gevolgen hebben.  

Parameter Aanpassing Effect op de marktwaarde in € Effect op de marktwaarde in % 

Disconteringsvoet 
+ 0,2 % - € 36.290.709 - 1,90 % 

- 0,2 % + € 38.327.187 + 2,01 % 

Exit yield 
+ 0,2 % - € 25.408.822 - 1,33 % 

- 0,2 % + € 29.637.095 + 1,55 % 

Leegwaarde 
+ 5,0 % + € 28.342.133 + 1,48 % 

- 5,0 % - € 21.428.452 - 1,12 % 

Markthuur 
+ 5,0 % + € 28.657.313 + 1,50 % 

- 5,0 % - € 25.416.528 - 1,33 % 
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Meer in algemene termen geeft de taxatie een benadering van de marktwaarde die kan afwijken van 
de feitelijke realisatie van die marktwaarde. Een bandbreedte van 5 – 10% in de taxatie heeft, gesteld 
dat die afwijking zich bij alle waarderingscomplexen tegelijkertijd zou voordoen, een effect van € 84 tot 
167 miljoen. 

De materiele vaste activa en de vastgoedbeleggingen zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. 
voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de verzekerde waarde geïndexeerd. Het onroerend goed is 
nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met leningen met WSW-borging. Wij hebben het WSW 
gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen op het bezit. Van deze 
volmacht heeft het WSW gedurende het verslagjaar geen gebruik gemaakt.  

Waarderingscomplex ten behoeve van de marktwaardebepaling 

Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit 
vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie en dat als één 
geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of 
maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een 
waarderingscomplex bestaat uit zowel daeb- als niet-daeb-vastgoed. GroenWest heeft op basis van 
bovenstaande criteria in totaal 487 waarderingscomplexen geïdentificeerd. De waarderingscomplexen 
ten behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling 
bepaald: locatie, type en bouwjaar. 
 

Locatie (gemeente/kern) Type Bouwjaar 

Woerden – Woerden, Harmelen, Zegveld, Kamerik Eengezinswoning < 1940 

Utrecht – Utrecht, De Meern, Vleuten, Haarzuilens Meergezinswoning 1940 – 1949  
De Ronde Venen – Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, 
Abcoude, Baambrugge, Waverveen, De Hoef, 
Amstelhoek  

Studenteneenheid 1950 – 1959 

Zorgeenheid (extramuraal) 1960 – 1969 

Bedrijfsmatig onroerend goed 1970 – 1979 

Montfoort – Montfoort, Linschoten  Maatschappelijk onroerend goed 1980 – 1989 

 Parkeerplaats 1990 – 1999 

 Garagebox 2000 – 2009 

 Zorgvastgoed (intramuraal) 2010 – 2018 

GroenWest heeft per 31 december 2018, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende 
zaken (gewaardeerd volgens de full-versie van het waarderingshandboek): 

Aantal verhuureenheden per categorie 31-12-2018 31-12- 2017 

   

Woongelegenheden           11.931 11.863 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed                   82  80 

Parkeergelegenheden                 485  486 

Intramuraal vastgoed                 270  237 

Totaal           12.768  12.666 
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Relevante veronderstellingen 

Methoden 

De marktwaarde in verhuurde staat is bepaald op basis van de Discounted Cash Flow (DCF) methode 
en is per categorie vastgoed als volgt:  

Categorie onroerende zaken Methoden 

Woongelegenheden De hoogste waarde van de twee scenario’s (door-
exploiteerscenario of uitpondscenario) leidt tot de 
marktwaarde van het waarderingscomplex 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed Door-exploiteerscenario 

Parkeergelegenheden De hoogste waarde van de twee scenario’s (door-
exploiteerscenario of uitpondscenario) leidt tot de 
marktwaarde van het waarderingscomplex 

Intramuraal vastgoed Door-exploiteerscenario 

 
Vrijheidsgraden 
GroenWest heeft de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018 voorgeschreven 
parameters en uitgangspunten toegepast. Onder toepassing van de full-versie heeft GroenWest voor 
de volgende vrijheidsgraden van het Handboek afwijkende standpunten ingenomen, rekening 
houdend met de specifieke omstandigheden van het bezit en/of de omgeving waarbinnen GroenWest 
opereert: 
  

Woongelegenheden Bedrijfsmatig en maatschappelijk 
onroerend goed  

Waarderingscomplex Veronderstelling 
(bandbreedte) 

Waarderingscomplex Veronderstelling 
(bandbreedte) 

     

Markthuur Per type, grootte en 
leegwaarde-klasse 

1,9% - 6,4% van 
de LW 

Per 
waarderingscomplex 

€ 14 - € 160 per 
m2 per jaar 

Leegwaarde Per 
waarderingscomplex 

€ 1.650 - € 4.500 
per m2 

N.v.t. N.v.t. 

Disconteringsvoet Per 
waarderingscomplex 

1,9% - 8,7% Per 
waarderingscomplex 

3,4% - 11,3%
  

Onderhoud Per 
waarderingscomplex 

€ 561 - € 2.140 
per vhe per jaar 

Per 
waarderingscomplex 

€ 0,50 - € 5,10 
per m2 per jaar 

Mutatie- en 
verkoopkans 

Per complex bepaald 
en binnen 
bandbreedte gebracht 

2% - 50% Cf handboek Cf handboek 

Exit Yield Per 
waarderingscomplex 

1,4% - 11,4% Per 
waarderingscomplex 

7,6% - 18,7% 

Achterstallig 
onderhoud 

Per 
waarderingscomplex 

€ 1.100 –  
€ 13.600 per vhe 

N.v.t. N.v.t. 

Beklemmingen Per 
waarderingscomplex 

Zie verdere 
toelichting. 

N.v.t. N.v.t. 
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 Parkeergelegenheden Intramuraal vastgoed 
 

Waarderingscomplex Veronderstelling 
(bandbreedte) 

Waarderingscomplex Veronderstelling 
(bandbreedte) 

     

Markthuur Per 
waarderingscomplex 

€ 30 - € 107 per 
maand 

Per 
waarderingscomplex 

€ 91 - € 187 per 
m2 per jaar 

Leegwaarde Per 
waarderingscomplex 

€ 8.000 –  
€ 26.300 

N.v.t. N.v.t. 

Disconteringsvoet Per 
waarderingscomplex 

5,4% - 8,4% Per 
waarderingscomplex 

5,6% - 16,9% 

Onderhoud Per 
waarderingscomplex 

€ 46 – 132 per 
vhe per jaar 

Per 
waarderingscomplex 

€ 7,26 - € 10 per 
m2 per jaar 

Mutatie- en 
verkoopkans 

Per 
waarderingscomplex 

3,3% - 12,0% Cf handboek Cf handboek 

Exit yield Per 
waarderingscomplex 

7,5% - 10,0% Per 
waarderingscomplex 

3,2% - 9,6% 

Achterstallig 
onderhoud 

N.v.t. N.v.t. Per 
waarderingscomplex 

€ 500 per m2 bij 
één complex 

Beklemmingen N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

     

Onderstaand wordt de invulling van een aantal gehanteerde vrijheidsgraden nader toegelicht: 

Markthuur 
De markthuur wordt bepaald aan de hand van een percentage van de leegwaarde, gedifferentieerd 
naar type vastgoed, oppervlakte en leegwaardeklasse. Van een groot aantal referentietransacties zijn 
de leegwaardepercentages bepaald. De percentages voor de markthuur liggen eind 2018 tussen de 
1,9% en 6,4% van de leegwaarde. 

Leegwaarde 
De leegwaarde per eind 2018 is bepaald op basis van de gerealiseerde verkooptransacties in 2018 
zoals geregistreerd door de NVM.  

Onderhoud 
Voor de woongelegenheden is in 2016 voor alle complexen het VTW-type bepaald en de VTW-norm 
overgenomen. Voor 2017 en 2018 is deze norm geïndexeerd conform het waarderingshandboek. 
Voor de in 2017 en 2018 nieuw opgeleverde complexen is eveneens het VTW-type bepaald en de 
VTW-norm opgenomen.   

Voor parkeervoorzieningen wordt onderscheid gemaakt naar het type verhuureenheid, te weten 
parkeerplaats, garagebox. Het onderhoud wordt hier eveneens op basis van de VTW-normen 
bepaald. 

Voor BOG, MOG en zorgvastgoed wordt een jaarlijks bedrag per m2 BVO ingerekend.  

Mutatie- en verkoopkans 
De mutatiegraad uitponden en doorexploiteren wordt per cluster bepaald op basis van een vijfjaars 
gewogen gemiddelde. Bij die bepaling wordt de gehanteerde mutatiegraad op clusterniveau binnen 
een bandbreedte gehouden, om excessen vanuit toevalligheden (vooral bij kleinere complexen) uit te 
sluiten en recht te doen aan de verkoopmogelijkheden in de huidige markt Voor 2018 is een 
bandbreedte gehanteerd van 2% tot 50% bij doorexploiteren en van 2% tot 15% bij uitponden. Door 
een wijziging in de berekening van de mutatiegraad ontstonden er grote verschillen ten opzichte van 
vorig jaar. Om die reden is besloten de wijziging in de mutatiekans te maximeren op 20%. 

Achterstallig onderhoud 
Er is per complex bekeken of er sprake is van achterstallig onderhoud en welke bedragen hiermee 
gemoeid zouden zijn. Dit betreft met name kosten voor asbestsanering, houtrotherstel en herstel van 
daken en vloeren. Bij 6,8% van de woningen is een bedrag opgenomen, binnen een bandbreedte van 
€ 1.100 tot € 13.600 per woning. 
 
  



Jaarstukken 2018 Pagina 78 van 113  

Beklemmingen 

Wij hebben 33 woningcomplexen met een exploitatieverplichting van 15 jaar na oplevering. In de 

waardering is het percentage niet te realiseren verkopen op 100% gezet gedurende de 

exploitatieverplichting. Daarnaast geldt voor 8 complexen dat GroenWest een boete is verschuldigd 

aan de gemeente bij vervreemding. In de waardering is hiermee rekening gehouden door deze boete 

als afslag te hanteren op de leegwaarde per woning. Tot slot geldt voor een paar recente 

nieuwbouwcomplexen een exploitatieverplichting van 10 of 15 jaar binnen de sociale huursector. In de 

waardering is hiermee rekening gehouden door de markthuur gelijk te zetten aan de liberalisatiegrens 

in jaar 1 en een positieve correctiepost (in de overige opbrengsten) op te nemen vanaf het jaar dat de 

verplichting vervalt voor het verschil tussen de dan geldende markthuur na mutatie en de mutatiehuur 

volgens het rekenmodel. 
 
Beleidswaarde en WOZ-waarde 
Ter toelichting op de marktwaarde in verhuurde staat zijn de beleidswaarde en de WOZ-waarde van 
het vastgoed in exploitatie opgenomen: 

  31-12-2018  31-12-2017 

 Daeb Niet-daeb Daeb Niet-daeb 

     

WOZ-waarde 2.145.184 104.876 2.038.503 101.855 

Marktwaarde 1.812.544 96.604 1.584.399 88.745 

Beleidswaarde 797.112 103.047 n.v.t. n.v.t. 

     

Bepaling beleidswaarde 
De beleidswaarde is van de marktwaarde afgeleid in overeenstemming met de uitgangspunten zoals 
deze door de Autoriteit woningcorporaties (‘Aw’) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (‘WSW’) 
zijn voorgeschreven.  
 
Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van 
activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het 
beleid van GroenWest. De nettocontantewaardeberekening van de marktwaarde wordt hiertoe 
aangepast op vier onderdelen die duiding geven aan de maatschappelijke opgave. Hiermee wordt 
inzicht gegeven in de verdiencapaciteit van het vastgoed in exploitatie uitgaande van het beleid van 
GroenWest. Om tot de beleidswaarde te komen worden uitgaande van de marktwaarde in verhuurde 
staat de volgende vier afslagen gehanteerd:  

1. Voor het gehele bezit is uitgegaan van het scenario ‘doorexploiteren’ (in plaats van de 
hoogste van ‘doorexploiteren’ en ‘uitponden’). Er wordt in het geheel geen rekening gehouden 
met verkopen. Tevens wordt in deze stap de eindwaardeberekening aangepast. Voor de 
marktwaarde maken we namelijk gebruik van de full-versie met de vrijheidsgraad exit yield, 
voor de beleidswaarde wordt dit omgezet naar de eindwaardeberekening met een 
voortdurende looptijd op basis van de kasstromen bepaald in de full-versie. 

2. De huurprijs wordt bij mutatie of harmonisatie maximaal verhoogd tot de bestuurlijk 
vastgestelde streefhuur in plaats van de markthuur.  

3. De componenten instandhoudingsonderhoud en mutatieonderhoud zijn vervangen door een 
nominale eigen onderhoudsnorm (gecorrigeerd voor inflatie). GroenWest hanteert hierbij de 
volgende uitgangspunten:  

a. Voor planmatig onderhoud is per complex het gemiddelde genomen van de 50 jaar 
meerjarenonderhoudsbegroting. 

b. Voor reparatie- en mutatie-onderhoud is het begrote bedrag voor 2019 verdeeld op 
basis van de gewogen vhe. Hierbij tellen woningen voor 1, maatschappelijk onroerend 
goed voor 2, bedrijfsmatig onroerend goed voor 1 en parkeergelegenheden voor 0,2. 

c. Voor het deel instandhoudingsonderhoud vanuit de groot onderhoudsprojecten is per 
complex het gemiddelde genomen over de in de begroting gebruikte periode van 13 
jaar. 

d. Voor de aan onderhoud toe te rekenen organisatielasten is het bedrag uit de 
functionele W&V verdeeld op basis van de gewogen vhe. 

4. De beheerskosten uit de DCF-berekening zijn vervangen door een eigen beheernorm die 
aansluit met de jaarlijkse werkelijke uitgaven voor beheer en leefbaarheid in de 15-jaars DCF 
periode. Leefbaarheid behoort tot de kerntaken van een corporatie, waarmee de corporatie 
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zich onderscheidt van een commerciële belegger, en om die reden zijn deze lasten ook 
meegenomen in de berekening van de beleidswaarde. We gaan hierbij uit van gemiddelde 
beheerlasten van € 1.076 per gewogen vhe op basis van de begroting 2019.  

 

Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning 
teruggerekend) als volgt: 
 

Uitgangspunt voor: 2018 

Disconteringsvoet 4,92% 

Streefhuur per maand (voor de daeb-woningen) € 594 
Lasten onderhoud per jaar € 2.593 

Lasten beheer per jaar € 1.076 
 

Naar aanleiding van de eerste uitvraag van de beleidswaarde primo 2018 signaleren Aw en WSW dat 
onze disconteringsvoet relatief laag is en dat onze ingerekende onderhoudskosten relatief hoog zijn. 
Dit kan als volgt worden verklaard: 

- Door de relatief hoge (energetische) kwaliteit van onze woningen in een sterk 
woningmarktgebied, is sprake van een laag beleggersrisico. Daarnaast hanteren wij de 
vrijheidsgraad rond de exit yield. Door ons relatief lage huurniveau in combinatie met de lage 
mutatiegraad, duurt het na vijftien jaar naar verwachting langer voordat de huurpotentie dan 
gerealiseerd kan worden. Dit leidt tot een hogere exit yield, wat eveneens een dempend effect 
op onze disconteringsvoet heeft. Per saldo hebben wij daarom een lage disconteringsvoet. 

- De onderhoudslasten in de beleidswaarde zijn ontleend aan de 
meerjarenonderhoudsbegroting. Wij verwerken de uitgaven voor instandhoudingsingrepen in 
groot onderhoudsprojecten als onderhoudslasten. Dat is mogelijk een scherpere definitie dan 
gebruikelijk op grond waarvan de onderhoudslasten in de beleidswaarde gemiddeld hoger zijn 
dan in de sector. 

 
In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze 
uitgangspunten heeft op de beleidswaarde: 

 
Parameter Aanpassing Effect op de 

beleidswaarde in € 1.000 
Effect op de 
beleidswaarde in % 

Disconteringsvoet 
+ 0,2 % - € 34.658 - 3,85% 

- 0,2 % + € 29.402 + 3,27% 

Streefhuur per maand 
+ € 25 + € 82.958 + 9,22% 

- € 25 - € 75.791 - 8,42% 

Lasten onderhoud per jaar 
+ € 100 - € 5.397 - 0,60% 

- € 100 + € 25.645 + 2,85% 

Lasten beheer per jaar 
+ € 100 - € 46.121 - 5,12% 

- € 100 + € 66.370 + 7,37% 

 

Bij het scenario waar de streefhuur met € 25 is verhoogd, zijn de daeb-woningen wel gemaximeerd op 
de liberalisatiegrens van € 710,68. De effectieve stijging komt daarmee op gemiddeld € 21 per 
woning.  
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De beleidswaarde is voor het eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in 
ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit begrip en nadere definitievorming t.a.v. de in te rekenen 
bedragen voor onderhoud- en beheerkosten kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in 
komende perioden. 

 
Verloopoverzicht van marktwaarde naar 
beleidswaarde   2018 

      

Marktwaarde    1.909.147 

Stap 1: beschikbaarheid 437.616   

Stap 2a: betaalbaarheid (huur) -/- 818.741   

Stap 2b: betaalbaarheid (verhuurderheffing) -/- 221.113   

Stap 3: kwaliteit -/- 236.663   

Stap 4: beheer -/- 170.086   

  -1.008.987 

Beleidswaarde   900.160 

 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

De waardeverandering houdt verband met de ontwikkeling van de verkoopprijzen in 2018. Op basis 
van het indexcijfer van het CBS bestaande koopwoningen voor de provincie Utrecht 2018 is de stijging 
bepaald. De gemiddelde stijging komt uit op 9,1% in 2018 (2017: 9,1%), waarmee de voorraad is 
gewaardeerd.  

 Activa in ontwikkeling  

Het verloop in de waarde van deze activa is in onderstaand overzicht weergegeven. 

 

  Vastgoed in 
ontwikkeling 

bestemd voor 
eigen exploitatie  

    

Boekwaarde 1 januari 2018              10.007  
    

Investeringen               36.414  

Oplevering nieuwbouw   -15.127 

Oplevering groot onderhoud   -6.093 

Overboeking naar voorziening ORT   -21.161 

Totaal mutaties               -5.967  

     

Boekwaarde 31 december 2018                4.040  

    

De activa in ontwikkeling betreft 2 nieuwbouwprojecten voor € 3,5 miljoen (€ 5,6 miljoen investering 
met een onrendabele top van € 2,1 miljoen). Voor verbetering van bestaand bezit zijn 4 projecten 
onderhanden waarvoor ultimo 2018 € 0,6 miljoen (€ 3,5 miljoen investering met een onrendabel van  
€ 2,9 miljoen) is uitgegeven. 
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 Materiële vaste activa 

Het verloop in de waarde van deze activa is in onderstaand overzicht weergegeven. 

 

  Onroerende en 
roerende zaken 
ten dienste van 

de exploitatie 

    

Cumulatieve verkrijgingsprijs   5.961 

Cumulatieve afschrijvingen   -2.027 

Boekwaarde 1 januari 2018   3.934  
    

Investeringen                       668  

Desinvesteringen                     -154  

Afschrijvingen                     -484  

Totaal mutaties                        30  

     

Cumulatieve verkrijgingsprijs   6.459 

Cumulatieve afschrijvingen   -2.495 

Boekwaarde 31 december 2018   3.964  

 Financiële vaste activa 

De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: 

 

Deel- 
nemingen  

Latente 
belasting 
vordering  

Leningen u/g   Totaal  

Boekwaarde 1 januari 2018 2.696  5.570  198  8.464  

     
Mutaties      

Desinvesteringen          -2.600                      -                     -             -2.600  

Nieuwe lening                    -                      -                     -                        -  

Waardemutatie                    -           -3.293                     -             -3.293  

Totaal mutaties          -2.600           -3.293                   -          -5.893  
     

Boekwaarde per 31-12-2018  96  2.277  198  2.571  

Looptijd < 1 jaar 0  1.750  0  1.750  

Ultimo boekjaar bestaat de lening u/g alleen nog uit leningen van de Starters Rente Regeling. 25 
kopers (2017: 26) hebben ultimo boekjaar gebruik gemaakt van deze regeling. De looptijd van de 
lening is 10 jaar en wordt contant gemaakt tegen een disconteringsvoet bepaald op het gemiddelde 
rentepercentage van de lening portefeuille van 2,85% (2017: 3,09%).  

De deelnemingen betreffen: 

 
Vestigings 

plaats 
Aandeel Waarde  

31-12-2018 

Woningnet BV  Weesp  2,14%              96  

CV Uithof III  Utrecht  0%                   -  

   Totaal                   96  
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De deelneming in CV Uithof III hebben wij in 2018 verkocht. Wij ontvingen het gestorte kapitaal van    
€ 2,6 miljoen terug. De jaarlijkse rendementsuitkering (€ 78 duizend) wordt als resultaat verantwoord. 

 Latente belastingvordering 

De samenstelling van verwerkte en niet-opgenomen beschikbare verrekenbare tijdelijke verschillen en 
compensabele verliezen is als volgt: 

 31-12-2018 31-12-2017 

 Nominale 

waarde 

Opgenomen 

onder 

financiële 

vaste activa 

(contant) 

Nominale 

waarde 

Opgenomen 

onder 

financiële 

vaste activa 

(contant) 

Verrekenbare tijdelijke verschillen     

-MvA in exploitatie          -29.601                        -  21.706 - 

-Langlopende leningen                408                  256  436 317 

-Verkopen na terugkoop VOV               1.222                  422  1.299 1.164 

-Voorraad                    3                       3  57 56 

-Afschrijvingen                         -                        -  1.384 1.243 

Compensabele verliezen                1.630               1.596  2.929 2.790 

          -26.338               2.277 27.181 5.570 

De ontwikkeling van de marktwaarde van het vastgoed heeft er toe geleid dat de fiscale waarde lager 
is geworden dan de commerciële waarde. In 2017 was de fiscale waarde nog ruim (€ 84 miljoen) 
hoger, terwijl de fiscale waarde eind 2018 € 118 miljoen lager is dan de marktwaarde in verhuurde 
staat. Het waarderingsverschil vastgoed is op nihil gewaardeerd omdat dit verschil naar verwachting 
niet binnen afzienbare termijn wordt gerealiseerd. 

Doordat de marktwaarde de fiscale waarde overstijgt leiden de fiscale afschrijvingen tot een groei van 
het tijdelijke verschil. Ook dit verschil waarderen wij op nihil omdat dit verschil naar verwachting niet 
binnen afzienbare termijn wordt gerealiseerd.  

De op contante waarde gewaardeerde latenties zijn berekend tegen 2,14% (gelijk aan de gemiddelde 
vreemd vermogenskostenvoet; 2,85% onder aftrek van 25% vennootschapsbelasting (2017: 2,27%).  

 Voorraden 

De voorraden betreffen woningen en grond beschikbaar voor verkoop. 

 31-12-2018 31-12-2017 

   

Koopgarant teruggekocht                    173  978 

Koopwoningen bestaand bezit                    122  306 

Voorraad grond               1.469  1.357 

Totaal               1.764  2.641 

De voorraad teruggekochte koopgarant woningen bestaat ultimo 2018 uit één woning (2017: 5). De 
verwachte opbrengstwaarde hiervan is € 200.000. De voorraad koopwoningen bestaand bezit bestaat 
ultimo 2018 uit één woning (2017: 2 woningen). De verwachte opbrengstwaarde hiervan is € 197.500. 

De voorraad grond ultimo boekjaar bestaat uit twee grondposities: een deel in Veldwijk (gemeente 
Woerden) en een deel in Rijnenburg (gemeente Utrecht). De verwachte opbrengstwaarde is gelijk aan 
de boekwaarde. 
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 Vorderingen 

 Huurdebiteuren 

 31-12-2018 31-12-2017 

   

 Huurdebiteuren                 500                 578  

 Af: voorziening voor oninbaarheid                -208                -239  

 Totaal                 292                 339  

 

 Overlopende activa 

 31-12-2018 31-12-2017 

   

 Nog te ontvangen subsidies             936              1.215  

 Gestorte depots             100                 100  

 Overige overlopende activa             574                 221  

 Totaal          1.610              1.536  

   

Onder de overlopende activa zijn de nog te ontvangen STEP-subsidies voor opgeleverde projecten 
van € 838.400 opgenomen. Hiervan zal € 576.700 in 2019 worden ontvangen en € 261.700 in 2020.  

 Liquide middelen 

Van het saldo liquide middelen is € 76.000 niet direct opvraagbaar. Dit saldo dient als zekerheid voor 
een bankgarantie die namens GroenWest verstrekt is aan de gemeente De Ronde Venen voor 
eenzelfde bedrag.  

 Eigen vermogen 

Het eigen vermogen wordt gesplitst in gerealiseerd en niet-gerealiseerd vermogen. Het verloop van 
het eigen vermogen kan als volgt weergegeven worden: 

 Overige reserves 
Herwaarderings-

reserve Totaal  

    

Stand 1 januari 2018 350.180 955.960  1.306.140  

    

Realisatie als gevolg van sloop/verkoop 1.166 -1.166 - 

Resultaatbestemming boekjaar 17.564 187.938         205.502  

    

Stand 31 december 2018 368.911 1.142.731  1.511.642  

    

Het ongerealiseerde vermogen betreft de herwaardering van de op actuele waarde gewaardeerde 
onroerende goederen: het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kosten zonder 
afschrijvingen en de actuele waarde. 

In de statuten van GroenWest is geen artikel opgenomen betreffende de resultaatbestemming. 

 Voorzieningen 

De mutaties in de voorzieningen zijn in het onderstaande schema samengevat: 
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Onrendabele 
investeringen 

nieuwbouw en 
groot onderhoud 

Voorziening 
garantie 

verplichtingen  

Overige 
voorzieningen 

Totaal  

     

Stand 1 januari 2018                16.676              450                     468             17.594  

     

Mutaties 2018      

Dotatie                    23.147                       70                  19             23.236  

Vrijval                   -2.333                     -                    -51              -2.384  

Overboeking vanuit VG in ontw. -21.161 - - -21.161 

Uitgaven  -             -70                -44  -114 

Totaal                -347                 -              -76                 -423  

         

Stand 31 december 2018                   16.329            450                     392             17.171  

< 1 jaar 

                             

16.329  

                     

450  

                       

20             16.799  

< 5 jaar                           -                -                    102                  102  

> 5 jaar                             -                    -                 270                  270  

 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw en groot onderhoud 

Aan de voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw en groot onderhoud worden de 
verlieslatende contracten en verplichtingen als gevolg van genomen investeringsbesluiten 
toegevoegd. De uitgaven van verlieslatende investeringen worden in mindering gebracht op de 
voorzieningen. 

De dotatie voor onrendabele investeringen betreft € 14,8 miljoen voor 12 nieuwbouwprojecten en  
€ 8,3 miljoen voor 22 groot onderhoudsprojecten. De vrijval van en onttrekking aan de voorziening 
voor onrendabele investeringen heeft betrekking op 9 nieuwbouwprojecten voor € 1,8 miljoen en 9 
groot onderhoudsprojecten voor € 0,5 miljoen. 

 Voorziening garantieverplichtingen 

In de overige voorzieningen is een voorziening opgenomen in verband met de garantstelling voor vier 
leningen aan de door Dutch International Guarantees for Housing (DIGH) verstrekte leningen aan 
buitenlandse woningcorporaties (zie tevens de niet uit de balans blijkende verplichtingen). In 2015 is 
definitief duidelijk geworden dat het business model van DIGH niet meer voortgezet kon worden. Al in 
2014 zijn door DIGH voorbereidingen in gang gezet om de totale leningenportefeuille van DIGH te 
verkopen. Met de partij uit Roemenië (Habitat for Humanity) is toen door DIGH een overeenkomst 
gesloten over de afwikkeling van de leningovereenkomst. In 2016 is met betrekking tot de 2 Ceprodel 
leningen besloten om tot een afkoop te komen en in 2017 is deze afkoop geëffectueerd. Het 
afkoopgedeelte van GroenWest bedroeg inclusief rente € 13.990. Hiervoor is de voorziening 
aangesproken.  
 
In 2018 heeft de partij uit Armenië (ASBA) voor de vijfde maal de annuïteit ad. € 43.180 van haar 
lening niet kunnen voldoen. GroenWest is hiervoor aangesproken. Aangezien er geen uitzicht is op 
hervatting van de betaling van de annuïteiten door ASBA hebben wij besloten om tot uitwinning over 
te gaan. Wij verwachten dat de relatie met ASBA eveneens tot een afwikkeling gaat komen. De 
betaalde annuïteit en gemaakte kosten voor de uitwinning (€ 26.352) zijn ten laste van de voorziening 
gebracht. Eenzelfde bedrag is gedoteerd aan de voorziening waardoor de omvang van de voorziening 
ongewijzigd € 450.000 blijft. 

 Overige voorzieningen 

Onder de overige voorzieningen zijn de verplichtingen uit hoofde van Verzilverd Wonen (€ 143.380) 
en loopbaanontwikkeling (€ 248.701) opgenomen. 
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 Langlopende schulden 

 Leningen overheid en kredietinstellingen  

 2018 2017 

Leningen overheid en kredietinstellingen:   

Boekwaarde per 1 januari          346.242  325.255 

Kortlopend deel 1 januari            23.013  32.156 

Boekwaarde per 1 januari           369.255  357.411 

   

Bij: nieuwe leningen         50.000  64.000 

Af: aflossingen        -27.013  -52.156 

Totaal mutaties boekjaar          22.987  11.844 

   

Boekwaarde per 31 december          392.242  369.255 

Af: naar kortlopend deel 31 december         -40.543  -23.013 

Boekwaarde per 31 december          351.699  346.242 

Looptijd < 5 jaar          126.755  133.659 

Looptijd > 5 jaar          265.487  235.596 

Renteconversies 

De leningenportefeuille bestaat voor € 35 miljoen uit leningen met een variabele rente. Deze variabele 
rente wordt periodiek bepaald door het 1-maands Euribortarief (€ 10 miljoen), het 3-maands 
Euribortarief (€ 15 miljoen) en het 6-maands Euribortarief (€ 10 miljoen) te verhogen met een met de 
bank overeengekomen liquiditeitsopslag. In de lening portefeuille hebben een tweetal leningen van 
ieder € 5 miljoen een variabele hoofdsom. Van de totale hoofdsom van € 10 miljoen is ultimo 2018 € 6 
miljoen opgenomen. 

De totale leningenportefeuille van € 396 miljoen is verkregen onder borging van het WSW. De 
marktwaarde (contante waarde van de uit hoofde van bestaande leningscontracten rente- en 
aflossingsverplichtingen) bedraagt € 498 miljoen. 

Aflossingsverplichtingen 

Aflossingsverplichtingen binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 41 
miljoen (reguliere aflossing en eindaflossing) zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, 
maar opgenomen onder de kortlopende schulden.  

Het aflossingsschema van de leningen en de daarmee samenhangende renterisico’s zijn als volgt: 

 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal 

       

Reguliere aflossingen 1.243 820 797 816 824 4.500 

Eindaflossingen 39.300 30.873 16.000 21.082 15.000 122.255 

Renteconversies 883 - 2.523 3.822 303 7.531 

Herz. opslag basisrente/ roll over 5.000 5.000 15.000 - - 25.000 

Renterisico 46.426 36.693 34.320 25.720 16.127 159.286 
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 Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden 

 2018 2017 

Stand 1 januari       57.472  57.024 

Mutaties   

Mutaties nieuw                   -  - 

Mutaties teruggekocht         -4.069  -4.045 

Waardeverandering          4.134  4.493 

Subtotaal               65  448 

    

Stand 31 december       57.537  57.472 

   

Ultimo 2018 zijn er nog 290 woningen verkocht onder Koopgarant (2017: 310).  

 Kortlopende schulden 

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.  

De schulden aan kredietinstelling betreffen het kortlopend deel van de langlopende schulden (zie 
onder de toelichting bij de langlopende schulden). 

De schulden ter zake van pensioenen heeft betrekking op de nog te betalen pensioenpremies aan de 
Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (SPW). 

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd. 

 31-12-2018 31-12-2017 

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen    

Omzetbelasting             970  1.057 

Loonbelasting en sociale premies             275  313 

Vennootschapsbelasting                  -  7 

Totaal         1.245  1.377 

Overige schulden    

Bruidsschat VvE's             291  292 

Overige schulden                   -  31 

Totaal            291  323 

Overlopende passiva    

Niet vervallen rente          5.880  5.989 

Vooruitontvangen huren             790  695 

Nog te betalen kosten opgeleverde projecten               10  27 

Overig          2.630  2.946 

Totaal         9.310  9.657 
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 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 Samenwerking 

GroenWest staat garant voor een lening die de Bank Nederlandse Gemeente verstrekt heeft aan de 
Stichting Dutch International Guarantees for Housing. Deze middelen worden ingezet voor sociale 
woningbouwprojecten in het buitenland. GroenWest staat garant voor een lening van een bouwproject 
in Armenië voor een lening van € 711.750 (restant hoofdsom ultimo 2018 € 632.249). Gezien de 
verwachting dat GroenWest voor € 450.000 op de garantstelling wordt aangesproken is hiervoor een 
voorziening getroffen. Het resterende risico ad € 261.750 betreft de niet uit de balans blijkende 
verplichting.   

 Investeringsverplichtingen 

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw en groot onderhoud tot een 
bedrag van € 14,9 miljoen (2017: € 11,4 miljoen). 

 Onderhoudsverplichtingen 

Voor het planmatig onderhoud is de restant verplichting ultimo 2018 € 71 duizend (2017 € 0,6 
miljoen).  

 Leasecontracten 

De schuld inzake afgesloten operational leasecontracten bedraagt gedurende de resterende looptijd  
€ 399.643 (2017: € 228.799). Hiervan heeft € 108.594 (2017: € 111.001) een looptijd korter dan één 
jaar en het restant ad € 291.048 (2017: € 117.798) een looptijd tot 5 jaar. Voor een bedrag van  
€ 239.150 van de verplichting worden de auto’s pas in 2019 daadwerkelijk geleverd.  

 Onderlinge zekerheid 

De corporaties die deelnemen aan het WSW staan voor elkaar in via de obligoverplichting. Een obligo 
is een voorwaardelijke verplichting van de deelnemer om aan het WSW een bepaald bedrag over te 
maken. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het bedrag aan geborgde leningen. De hoogte 
van het obligotarief is vastgesteld op 3.85%. De grondslag waarover het obligotarief wordt berekend is 
het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het lening type variabele hoofdsom 
en voor collegiale financiering. Het totale bedrag aan obligoverplichting is € 15,2 miljoen (2017: € 14,1 
miljoen). 

 Juridische zaken 

Er zijn ultimo boekjaar twee zaken in behandeling waarin wij schade claimen die tot financiële 
gevolgen kunnen leiden. Het effect op het resultaat is ten hoogste € 636.504. 
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 Resultaat uit exploitatie 

 Huuropbrengsten vastgoed in exploitatie 

 2018 2017 

Huuropbrengsten daeb-vastgoed in exploitatie   

Woningen en woongebouwen            76.413  74.611 

Onroerende zaken niet zijnde woningen                  124  129 

           76.537  74.740 

   

Af: huurderving wegens leegstand                 -773  -810 

Af: huurderving wegens oninbaarheid                   -51  -57 

Subtotaal           75.713  73.873 

   

Huuropbrengsten Niet-daeb vastgoed in exploitatie    

Woningen en woongebouwen               3.516  3.538 

Onroerende zaken niet zijnde woningen               1.105  1.114 

              4.621  4.652 

   

Af: huurderving wegens leegstand                   -58  -107 

Af: huurderving wegens oninbaarheid                     -2  - 

Subtotaal              4.561  4.545 

    

Totaal           80.274  78.418 

De verdeling van de huuropbrengsten daeb en niet daeb (voor huurderving) over de vijf gemeenten in 
het werkgebied van GroenWest is als volgt. 

 2018 2017 

   

De Ronde Venen           28.126  27.785 

Montfoort              5.938  5.866 

Nieuwkoop                        -  41 

Utrecht           13.361  13.207 

Woerden            33.733  32.493 

Totaal           81.158  79.392 

In 2018 zijn 110 nieuwbouwwoningen en één kantoor in een zorgcomplex opgeleverd. Ook zijn er 6 
woningen, die eerder met een Koopgarantconstructie verkocht zijn, teruggekocht en in exploitatie 
genomen. In de wijk Achter ’t Spoor in Vleuten zijn 12 woningen gesloopt. Hier worden in 2019  
14 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Er zijn 3 woningen verkocht. 

In 2018 hebben we de huren voor de doelgroep (huishoudens met een inkomen tot € 41.056) voor het 
eerst na twee jaar verhoogd. De huren van deze woningen zijn inflatievolgend verhoogd met 1,4%. De 
huur van woningen met een huur onder de liberalisatiegrens (€ 710,68) en waarvan de huurder een 
inkomen heeft boven de inkomensgrens is verhoogd met 5,4%. 
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Door problemen met het opvragen van inkomensindicaties bij de Belastingdienst hebben wij de 
huurverhoging van woningen in de gemeente Woerden een maand moeten uitstellen en konden de 
huren van de woningen in Kamerik niet inkomensafhankelijk verhoogd worden. Als gevolg hiervan 
hebben wij minder huuropbrengsten kunnen genereren. Door het uitstellen van de huurverhoging van 
de woningen in de gemeente Woerden met een maand hebben wij ruim € 44.000 aan huurinkomsten 
misgelopen. Het niet inkomensafhankelijk kunnen verhogen van de huren van de woningen in 
Kamerik betekent een inkomstenderving van circa € 1.200 per maand. 

 Lasten verhuur en beheer 

 2018 2017 

Personeelslasten (lonen en salarissen + overige personeelskosten)          4.376          3.884  

Overige beheerkosten (huisvesting, automatisering, algemeen)          1.444          1.432  

Overige kosten t.b.v. de verhuur              350             200  

Totaal           6.170          5.516  

   

 Onderhoudslasten 

 2018 2017 

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)        10.422  7.823 

Onderhoudsuitgaven (cyclisch)        14.464  10.475 

Subtotaal       24.886  18.298 

Toegerekende kosten          4.000  4.445 

Totaal       28.886  22.743 

   

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in: 

 2018 2017 

   

Planmatig onderhoud          9.205  8.880 

Groot onderhoud instandhouding          3.368  - 

Bijdrage planmatig onderhoud aan VvE's             286  285 

Contractonderhoud          1.606  1.310 

Mutatie-onderhoud          4.926  3.348 

Klachtenonderhoud          5.496  4.475 

 Totaal        24.886  18.298 

   

De kosten planmatig onderhoud zijn afhankelijk van de onderhoudscyclus zoals die in de 
meerjarenonderhoudsbegroting is opgenomen. De onderhoudscyclus schommelt van jaar tot jaar 
afhankelijk bij welke complexen en welk type onderhoud er gepland staat.  

Met ingang van 2018 is besloten om bij vastgoedinvesteringen ten aanzien van groot 
onderhoudsprojecten onderscheid te gaan maken tussen kosten voor instandhouding en verbetering. 
Bij de start van een project wordt bepaald welk deel van de kosten betrekking heeft op instandhouding 
van het vastgoed en dit deel wordt verantwoord onder de onderhoudsuitgaven ‘groot onderhoud 
instandhouding’. Het overige deel van de kosten voor groot onderhoudsprojecten wordt verantwoord 
als investering in de ‘materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen’. Tot en met voorgaand jaar werd 
het geheel geboekt als een investering.  

In 2018 is sprake geweest van meer mutaties (765) dan in 2017 (707). De gemiddelde mutatiekosten 
per woning zijn gestegen naar € 3.000 (2017: € 2.500). Het aantal woningen waarbij bij mutatie groot-
onderhoud is uitgevoerd lag beduidend hoger (94) dan in 2017 (75). De gemiddelde kosten per 
woning zijn gestegen naar gemiddeld € 28.000 per woning (t.o.v. € 19.000 in 2017).  
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 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

 2018 2017 

Verhuurderheffing       11.857  10.491 

Saneringssteun            956  - 

Heffing Autoriteit woningcorporaties (Aw)               89  73 

Zakelijke lasten         4.166  4.184 

Verzekeringen            384  335 

Contributie landelijke federatie               69  80 

Projectresultaat/projectontwikkelkosten             -15  17 

Overige kosten exploitatie bezit            293  414 

Totaal        17.799  15.594 

   

 Resultaat uit verkoop 

 2018 2017 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille   

Opbrengst verkopen         5.489  6.022 

Af: Marktwaarde        -4.227  -5.361 

Af: Verkoopkosten              -54  -14 

Subtotaal          1.208  647 

Toegerekende organisatiekosten           -122  -122 

Totaal         1.086  525 

 
Nadere toelichting op het verkoopresultaat 

 2018 2017 

Daeb-vastgoed in exploitatie   

Opbrengst verkopen bestaand bezit             422  1.726 

Af: Marktwaarde           -285  -1.740 

Af: Verkoopkosten                 -7  -4 

Subtotaal            130  -18 

Niet-daeb-vastgoed in exploitatie   

Opbrengst verkopen bestaand bezit             270  294 

Af: Marktwaarde           -154  -223 

Af: Verkoopkosten                 -1  -5 

Subtotaal            115  66 

Vastgoed terug uit koopgarant   

Opbrengst verkopen bestaand bezit          4.666  4.002 

Af: Marktwaarde        -3.643  -3.398 

Af: Verkoopkosten              -43  -5 

Subtotaal            980  599 

Activa ten dienste van en grondposities   

Opbrengst verkopen bestaand bezit             131  - 

Af: Marktwaarde            -145  - 

Af: Verkoopkosten                 -3  - 

Subtotaal             -17  - 

   

Totaal         1.208  647 
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De verkopen van bestaand daeb bezit betrof in 2018 één woning uit exploitatie en één woning uit 
voorraad (2017: 12 woningen en 2 garages uit exploitatie). Van het Niet-daeb bezit is in 2018 één 
woning verkocht uit voorraad. 

In 2018 zijn 20 koopgarantwoningen teruggekocht (in 2017: 20). Van deze 20 terugkopen zijn in 2018 
13 woningen verkocht (2017:12) en 6 woningen zijn weer in exploitatie genomen (2017: 3). 

In totaal zijn in 2018 10 vhe’s minder verkocht dan in 2017. Het verkoopresultaat in 2018 is, ten 
opzichte van 2017, aanzienlijk gestegen. Deze stijging is toe te rekenen aan het negatieve 
verkoopresultaat in 2017 van de verkochte 10 woningen en 2 garages in de gemeente Nieuwkoop aan 
Woningstichting Nieuwkoop en aan de gestegen verkoopprijzen wat in lijn ligt met de 
waardeontwikkeling op de woningmarkt.  

 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Het onrendabele deel op nieuwbouw en groot onderhoud waarover in het verslagjaar besluitvorming 
heeft plaatsgevonden en de herwaardering als gevolg van taxaties van grondposities en eigen panden 
worden hier verantwoord. 

Overige waardeverandering vastgoed 2018 2017 

   

Waardeverandering nieuwbouw huur daeb vastgoed     -12.762  -3.742 

Waardeverandering nieuwbouw huur niet-daeb vastgoed           -285  - 

Waardeverandering groot onderhoud daeb vastgoed        -7.672  -23.591 

Waardeverandering groot onderhoud niet-daeb vastgoed             -95  -434 

Waardeverandering aankoop daeb vastgoed           -330  -57 

Waardeverandering voorraad                   -  20 

Waardeverandering grondposities            112  15 

Waardeverandering overig           -895  - 

Totaal      -21.927  -27.789 

   

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen  2018 2017 

   

Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille    215.194  130.164 

Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille VoV         1.002  1.152 

Niet-gerealiseerde waardeverandering bestemd voor verkoop                  -  - 

Totaal    216.196  131.316 

   

De waardeontwikkeling van het vastgoed in exploitatie wordt gevoed door ontwikkelingen in de markt 
(stijging van leegwaarde en markthuur), de kwaliteitsverbeteringen van groot onderhoud en renovatie 
en door huurstijgingen.   



Jaarstukken 2018 Pagina 92 van 113  

 Nettoresultaat overige activiteiten 

 2018 2017 

Opbrengst overige activiteiten   

Exploitatieopbrengsten beheer voor TI Portaal               52  49 

Huuropbrengsten verhuur van dak tbv telecommunicatie               62  61 

Vergoedingen administratiekosten 89 88 

Subtotaal             203  198 

Kosten overige activiteiten   

Kosten exploitatie beheer TI Portaal              -52  -52 

Kosten tbv verhuur dak tbv telecommunicatie              -17  -19 

Beheerkosten en dotatie voorziening garantstelling DIGH             -94  -55 

Subtotaal            -163  -126 

    

Totaal             40  72 

   

GroenWest en woningcorporatie Portaal zijn gezamenlijk eigenaar van een complex van 14 eenheden 
voor de opvang van ex drugverslaafden in de Utrechtse wijk Terwijde. GroenWest voert het beheer 
van deze woningen. 50% van de exploitatiekosten en opbrengsten zijn voor Portaal. 

Op verzoek van een aantal telecombedrijven heeft GroenWest op zes complexen het dak ter 
beschikking gesteld voor het plaatsen van een zendmast. Het beheer van de exploitatie is uitbesteed 
aan een externe partij. 

GroenWest staat garant voor een lening die de Bank Nederlandse Gemeente verstrekt aan de 
Stichting Dutch International Guarantees for Housing (DIGH). Deze middelen worden ingezet voor een 
sociaal woningbouwproject in Armenië. Voor het beheer door DIGH is GroenWest een bijdrage 
verschuldigd, daarnaast hebben we een voorziening getroffen voor mogelijke inlossing van de 
garantstelling. 

 Overige organisatiekosten 

 2018 2017 

   

Toegerekende kosten aan treasury activiteiten               61                59  

Toegerekende kosten aan P&O activiteiten            480             489  

Toerekende kosten aan jaarverslagleggingsactiviteiten            420             395  

Kosten raad van commissarissen            119             117  

Kosten portfolio- en assetmanagement            378             316  

Totaal 1.458  1.376  

   

Onder de toegerekende kosten jaarverslagleggingsactiviteiten zijn de kosten van de 
accountantsorganisatie opgenomen. Deze kosten zijn toegerekend naar het boekjaar waarop de 
jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende dat boekjaar zijn 
verricht. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: 

 2018 2017 

Honorarium controlerend accountant    

Controle jaarrekening            110  114 

Controle jaarrekening voorgaand jaar               25  14 

Totaal            135  128 
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 Leefbaarheid 

 2018 2017 

Directe kosten leefbaarheid   

Leefbaarheid schoon heel en veilig            438  267 

Leefbaarheid sociaal & verbinding               64  55 

Bewonersparticipatie               13  20 

Schuldhulpverlening               29  26 

Subtotaal            544  368 

   

Toegerekende kosten            770  980 

Totaal         1.314  1.348 

 Financiële baten en lasten 

 2018 2017 

   

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren   

Renteopbrengsten activa in ontwikkeling                49  48 

Subtotaal               49  48 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten   

Rentebaten rekening-courant en deposito's                  4  4 

Overige rentebaten   -  - 

Subtotaal                  4  4 

Rentelasten en soortgelijke kosten   

Rentelasten kredietinstellingen      -11.212  -11.625 

Overige rentelasten            -142  -132 

Subtotaal     -11.354  -11.757 

    

 Totaal     -11.301  -11.705 

In het boekjaar werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie (zowel 
daeb-vastgoed als niet-daeb-vastgoed) € 49 duizend (2017: € 48 duizend) aan bouwrente 
geactiveerd, tegen een rentepercentage van 0,5% (2017: 0,5%). 

Het gemiddelde rentetarief van de langlopende leningenportefeuille per 31-12-2018 bedraagt 2,85% 
(2017: 3,03%) met een range van 0,238% tot 5,17%. 

 Belastingen  

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) , vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde 
van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. Het vennootschapsbelastingtarief dat wordt 
gehanteerd voor de berekening bedraagt 25%. 
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De belasting over het resultaat kan als volgt worden gespecificeerd. 

 2018 2017 

Mutaties in actieve latentie:   

Waarderingsverschil leningenportefeuille                -61  -52 

Ongerealiseerd verlies woningen verkocht onder voorwaarden             -742  -138 

Waarderingsverschil voorraad                -53  -251 

Waarderingsverschil afschrijvingen          -1.243  45 

Ingerekende verliesverrekening             -1.194  -1.714 

Totaal           -3.293  -2.110 

Naast de mutaties in de actieve latenties is er sprake van een acute vennootschapslast van € 30.000, 
die voortkomt uit de aangifte 2016 van Woningbouwstichting Kamerik. Hierdoor komt de belasting 
over het resultaat uit op € 3.323.000. 

De latente vennootschapsbelastingpositie is contant gemaakt tegen 2,14% (2017: 2,27%). Dit is de 
gemiddelde rente op de langlopende leningenportefeuille onder aftrek van 25% 
vennootschapsbelasting. De effectieve belastingdruk is 1,6% (2017: 1,7%). 

De aansluiting tussen het commerciële en fiscale resultaat kan als volgt worden gespecificeerd. 

 2018 
2017 

aangepast 2017 

Commercieel resultaat voor VPB 208.747 124.255 124.255 

Resultaat deelneming 78 78 78 

Subtotaal 208.825 124.333 124.333 

Aanpassingen naar fiscale waardering    

Waardeveranderingen vastgoed -191.517 -93.832 -100.821 

Verschillen fiscale en commerciële afschrijvingen -1.174 -1.153 -1.530 

Corr. activeringen van kosten van instandhouding -15.218 -12.698 -12.930 

Overige correcties -1.085 -1.134 -1.213 

Subtotaal -208.994 -108.817 -116.494 

Extracomptabele verschillen:    

Aftrekbeperking gemengde kosten 22 21 21 

 22 21 21 

    

Totaal  -147 15.537 7.860 

    

Het fiscale resultaat kan worden verrekend met in het verleden gerealiseerde fiscale verliezen. 
Hierdoor is de acute belastingplicht nihil. Per eind 2018 heeft GroenWest nog een totaal compensabel 
verlies van € 6,4 miljoen. De aangiften tot en met 2012 van zowel GroenWest als 
Woningbouwstichting Kamerik zijn definitief vastgesteld en de aangiften over 2013 tot en met 2016 
zijn ingediend.  

De Belastingdienst is momenteel bezig met een boekenonderzoek naar de aangiften 
vennootschapsbelasting 2014 en 2015. Het betreft een deelonderzoek naar uitsluitend de rubrieken 
uit de aangiften ‘overige waardeveranderingen materiële vaste activa’ (waaronder afwaardering 
voorafgaand aan sloop en afwaardering naar lagere WOZ-waarde) en ‘onderhoudskosten overige 
materiële vaste activa’. Op het moment van het opstellen van de fiscale positie 2018 zijn de resultaten 
omtrent het boekenonderzoek nog niet bekend. Wel zijn er aanpassingen aangebracht in het fiscale 
resultaat over 2017 naar aanleiding van het boekenonderzoek en naar aanleiding van de 
daadwerkelijk gerealiseerde ontwikkeling van de fiscale waarde van het bezit in de belastingaangifte 
2016.  
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Deze aanpassingen in het boekenonderzoek leiden tot een fiscaal resultaat in 2017 van € 15,5 miljoen 
in plaats van de eerder gepresenteerde € 7,8 miljoen. De toename van het resultaat van  € 7,7 miljoen 
komt voor € 7,0 miljoen voort uit de hoger dan ingeschatte waardeontwikkeling in 2016 (€ 1,6 miljoen) 
en uit de correctie van in voorgaande jaren genomen afwaardering (€ 5,4 miljoen). Daarnaast is bijna 
€ 0,4 miljoen gecorrigeerd op de fiscale afschrijvingen hetgeen mede verband houdt met de 
aanpassingen op de fiscale waardering.  

 Resultaat deelnemingen 

De jaarlijkse rendementsuitkering van CV Uithof III bedraagt € 78 duizend. 

 Overige toelichtingen 

 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 

 2018 2017 

   

Salarissen               5.819  5.766 

Ontvangen ziekengeld                   -85  -69 

Mutatie reservering niet genoten verlofdagen                       3  25 

Voorziening reorganisatie   -  - 

Verzekering eigen risico ZW                   20  22 

Subtotaal              5.757  5.744 

Sociale lasten                 935  887 

Pensioenpremie                 842  867 

Totaal              7.534  7.498 

   

 
De personeelslasten zijn als volgt verdeeld. 

 2018 2017 

   

Lasten verhuur en beheeractiviteiten               2.710  2.928 

Lasten onderhoudsactiviteiten               2.907  2.469 

Toegerekend vastgoed in ontwikkeling                  763  756 

Toegerekende organisatiekosten verkoop                    73  71 

Toegerekend leefbaarheid                  483  714 

Overige activiteiten   -  - 

Overige organisatiekosten                  598  560 

Totaal              7.534  7.498 

   

Ultimo boekjaar waren er 109 (2017:112) werknemers, berekend op fulltime basis 97,4 fte (2017:100,7 
fte). Het gemiddeld aantal fte over 2018 is 99,1 (2017: 101,0). Er zijn geen werknemers buiten 
Nederland werkzaam.  
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De verdeling van het aantal werknemers op full time basis, naar activiteiten is als volgt: 

 2018 2017 

   

Wonen  37,7  40,9 

Vastgoed 23,8  21,6 

Financiën 12,0  12,3 

Strategie en Vastgoedsturing  8,4  11,2 

Bedrijfsvoering 5,7  8,3 

Bestuursondersteuning 9,8  6,4 

Totaal 97,4  100,7 

 
Ultimo 2018 was de (beleids-)dekkingsgraad van het pensioenfonds (SPW) 115,9% (2017: 113,4%). 
Op langere termijn moet de dekkingsgraad 125% bedragen. SPW heeft hiertoe een herstelplan 
ingediend, waarin opgenomen is dat dit wordt bereikt in circa 10 jaren.  

 Overige bedrijfslasten 

 2018 2017 

Bedrijfslasten   

Personeelskosten         8.952  9.025 

Overige bedrijfslasten         3.128  3.129 

Totaal        12.080  12.154 

   

Verdeling naar activiteiten   

Verhuur en beheer         5.732  5.228 

Onderhoud         4.000  4.445 

Verkoop            122  122 

Leefbaarheid            770  980 

Overige activiteiten                  -  3 

Overige organisatiekosten         1.456  1.376 

Totaal        12.080  12.154 

 Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa ten dienste van 

 2018 2017 

   

Activa ten dienste van de bedrijfsvoering            484  433 

Licenties software            131  114 

Totaal             615  547 
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 Gescheiden balans  

            31-12-2018          31-12-2017 
 daeb   niet-daeb  daeb   niet-daeb 

Actief * € 1.000  * € 1.000  * € 1.000  * € 1.000 
        

Vaste activa        

Immateriële vaste activa         

Licenties  205  11  295  16 

 205  11  295  16 

Vastgoedbeleggingen         

Daeb-vastgoed in exploitatie  1.812.544  
- 

 1.584.399  
- 

Niet-daeb-vastgoed in exploitatie  -   
96.604 

 -   
88.745 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  28.016  
30.837 

 27.511  
30.227 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie  

4.040  -  10.007  - 

 1.844.600  127.441  1.621.917  118.972 
        

Materiële vaste activa        

Onroerende en roerende zaken ten dienste van 
de exploitatie 

3.772  193  3.750  196 

        

        

Financiële vaste activa         

Andere deelnemingen  96  -   2.696  -  

Interne lening 16.000  -   16.000  -  

Netto vermogenswaarde niet-daeb 88.285  -   77.872  -  

Latente belastingvordering  1.779  497  4.148  1.422 

Leningen u/g  -  199  -  198 

 106.160  696  100.716  1.620 
            

Som van de vaste activa  1.954.737  128.341  1.726.678  120.804 
        

Vlottende activa         

Voorraden         

Vastgoed bestemd voor de verkoop  122  1.642  319  2.322 
        

Vorderingen         

Huurdebiteuren  267  25  322  17 

Overheid 48  
3 

 9  
- 

Vorderingen op daeb -   
6.000 

 -  
- 

Overige vorderingen  60  
5 

 86  
5 

Overlopende activa  1.264  
29 

 1.507  
27 

 1.639  6.062  1.924  49 
        

Liquide middelen  12.308  434  5.291  2.722 
            

Som van de vlottende activa 14.069  8.138  7.534  5.093 
    

 
   

Totaal activa 1.968.806  136.479  1.734.212  125.897 
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            31-12-2018          31-12-2017 
 daeb   niet-daeb  daeb   niet-daeb 

Passief  * € 1.000  * € 1.000  * € 1.000  * € 1.000 
        

Eigen vermogen         

Overige reserves  368.910  42.410  350.180  41.072 

Herwaarderingsreserve  1.142.732  45.875  955.960  36.800 

 1.511.642  88.285  1.306.140  77.872 
        

        

Voorzieningen         

Voorziening onrendabele investeringen en 
herstructurering 

16.044  285  16.531  145 

Voorziening garantieverplichtingen  -  450  -  450 

Overige voorzieningen 380  12  453  15 

 16.424  747  16.984  610 
        

Langlopende schulden         

Leningen kredietinstellingen  351.699  -  346.242  - 

Interne lening -   16.000  -   16.000 

Terugkoopverplichting woningen verk. onder 
voorwaarden  

26.619  30.918  26.707  30.765 

 378.318  46.918  372.949  46.765 
        

Kortlopende schulden         

Schulden aan overheid -  65  -  170 

Schulden aan kredietinstellingen  40.543  -  23.013  - 

Schulden aan leveranciers  5.441  282  3.735  197 

Schulden aan niet-daeb 6.000  -  -  - 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.183  62  1.308  69 

Schulden terzake van pensioenen 86  4  303  16 

Overige schulden  275  16  307  16 

Overlopende passiva  8.894  100  9.473  182 

 62.422  529  38.139  650 
    

 
   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
    

 
   

Totaal passiva 1.968.806  136.479  1.734.212  125.897 
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 Gescheiden winst-en-verliesrekening  

   daeb     niet-daeb 

  * € 1.000   * € 1.000 
      

Huuropbrengsten  75.713   4.561  

Opbrengsten servicecontracten  1.296   62  

Lasten servicecontracten -1.293   -59  

Lasten verhuur en beheeractiviteiten  -5.853   -317  

Lasten onderhoudsactiviteiten -27.648   -1.238  

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -17.435   -363  

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille   24.780   2.646 
      

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.678   3.757  

Toegerekende organisatiekosten -116   -6  

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.276   -2.951  

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 

 286   800 

      

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -21.659   -268  

Niet-gerealiseerde waardeverandering 
vastgoedportefeuille 

206.905   8.290  

Niet-gerealiseerde waardeverandering 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

593   408  

Niet-gerealiseerde waardeverandering 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 

              -               -   

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille  185.839   8.430 
      

Opbrengst overige activiteiten 203   0  

Kosten overige activiteiten -69   -94  

Netto resultaat overige activiteiten  134   -94 
      

Overige organisatiekosten  -1.385   -73 

Leefbaarheid  -1.236   -78 
      

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa 
behoren 

49   -  

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4   -  

Rentelasten en soortgelijke kosten -11.061   -293  

Saldo financiële baten en lasten  -11.008   -293 
        

Resultaat voor belastingen  197.410   11.338 
      

Belastingen -2.399   -925  

Resultaat niet-daeb 10.413   -  

Resultaat deelnemingen 78   -  

      
  8.092    -925 
      

      

Resultaat na belastingen   205.502   10.413 

  



Jaarstukken 2018 Pagina 100 van 113  

 Gescheiden kasstroomoverzicht  

(directe methode)    daeb    niet-daeb 
   * € 1.000   * € 1.000 

Kasstroom uit operationele activiteiten       

Ontvangsten:       

Huren  76.405   4.566  

Vergoedingen  1.452   62  

Overige bedrijfsontvangsten  106   -  

Renteontvangsten  373   -                  
-  

 

   78.336   4.628 

Uitgaven:       

Erfpacht   7                     
-  Personeelsuitgaven:       

Lonen en salarissen  5.501   290  

Sociale lasten  915   48  

Pensioenlasten  1.016   53  

   7.432   391 

Onderhoudsuitgaven   22.377  
 1.013 

Overige bedrijfsuitgaven   11.787  
 693 

Rente-uitgaven   11.486  
 293 

Sectorspecifieke heffing   992  
 52 

Verhuurdersheffing   11.785  
 72 

Leefbaarheid niet investeringsgebonden   527  
 28 

   66.393   2.542 
         

Kasstroom uit operationele activiteiten   11.943   2.086 
       

Investeringsactiviteiten       

Ontvangsten materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen: 
: 

      

Verkoopontvangsten bestaand bezit  422   270  

Verkoopontvangsten woningen (VOV)  -                  
-  

  4.664  

Verkoopontvangsten grond  1   -                  
-  

 

(Des)investeringsontvangsten overig  130                 
-  

  -  

Hoppers (daeb - niet-daeb en vice versa)  175   775  

Verkoopontvangsten woningen (VOV)  
Daeb na doorverkoop aan niet-daeb 

 

1.265 

                    
-  

 

   1.993   5.709 

Uitgaven materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen: 

      

Nieuwbouw  10.759                     
-  

 

Verbetering bestaand bezit  23.903   397  

Aankoop woon- en niet woongelegenheden  1.181                     
-  

 

Aankoop woningen(VOV) voor doorverkoop  
(niet intern) 

 

824 

  2.184  

Hoppers (daeb - niet-daeb en vice versa)  775   175  

Aankoop woningen (VOV) van daeb voor doorverkoop in 
niet-daeb 

 
                    

  1.265  

Investeringen overig  693   37  

Externe kosten bij verkoop  15   37  

   38.150   4.095 
   -36.158   1.614 

Financiële vaste activa       

Ontvangsten overig  2.600   12               
12  

 

Uitgaven overig                  
-    

                  -     

   2.600   12 

Kasstroom uit (des)investeringen   -33.558   1.626 
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    daeb    niet-daeb 

   * € 1.000   * € 1.000 

Financieringsactiviteiten       

Ontvangsten       

Nieuw te borgen leningen   50.000    

Nieuwe ongeborgde financiering van n-daeb aan daeb   6.000    

Uitgaven       

Aflossing geborgde leningen   27.368    

Nieuwe ongeborgde financiering van n-daeb aan daeb       6.000 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   28.632   -6.000 
         

Kasstroom   7.017   -2.288 
       

Liquide middelen per 01-01   5.291   2.722 

Liquide middelen per 31-12   12.308   434 

 Nadere toelichting op individuele jaarrekeningposten van daeb en niet-daeb 

 Nettovermogenswaarde niet-daeb 

De niet-daeb-tak is te beschouwen als eigendom van de daeb-tak. Daarom wordt de 
nettovermogenswaarde van de niet-daeb op de balans van de daeb gewaardeerd. Het resultaat van 
de niet-daeb ad. € 10,4 miljoen is toegevoegd aan het eigen vermogen van de niet-daeb. Ultimo 
boekjaar bedraagt de nettovermogenswaarde € 88,3 miljoen. 

 Interne startlening van daeb aan niet-daeb 

Bij scheiding heeft de niet-daeb, om te voldoen aan de minimale vermogenseisen, een interne lening 
meegekregen van de daeb. Deze lening bedroeg 1 januari 2017 € 19,4 miljoen en moet, beschouwd 
over een periode van vijf jaar, in hetzelfde tempo als de geborgde leningenportefeuille worden 
afgelost. In lijn met de daarvoor door de Aw afgegeven richtlijnen bedraagt het rentetarief 1,83% (10- 
jaars staatsrente per 31-12-2016 + 1,5%).  

In 2017 is reeds een bedrag van € 3,4 miljoen afgelost, waardoor de lening per 31 december 2017 
nog € 16 miljoen bedroeg. Voor 2018 is besloten de aflossing op te schorten om extra 
investeringsruimte te creëren in de niet-daeb-tak (zie ook paragraaf 4.11.4.3). 

 Interne lening van niet-daeb aan daeb 

De kasstroom uit exploitatie van de niet-daeb-tak is groter dan nodig om de startlening af te lossen. 
Zolang de startlening niet is afgelost mag de niet-daeb geen dividenduitkeringen aan de daeb doen. 
Daardoor ontstaan overtollige liquide middelen in de niet-daeb. Wij verwachten dat we de komende 
jaren enkele niet-daeb-woningen zullen realiseren, bijvoorbeeld om projecten financieel haalbaar te 
maken. De niet-daeb-tak zal die woningen zelfstandig moeten financieren. Daarom worden middelen 
die nu overtollig zijn aan de daeb-tak geleend tot het moment dat ze ingezet kunnen worden voor de 
nieuwbouw van niet-daeb-woningen. Ultimo 2018 bedraagt deze interne lening van niet-daeb aan 
daeb € 6 miljoen. Het rentetarief is gebaseerd op het 1-jaars Euribor met een opslag van 0,15% en 
bedraagt afgerond 0%. 

 Nadere toelichting op de aard van de niet-daeb-activiteiten 

In de niet-daeb-tak exploiteren we 375 woningen, waarvan 315 woningen met een huurprijs boven de 
liberalisatiegrens en 60 woningen met een huurprijs die nog onder de liberalisatiegrens ligt. Deze 60 
woningen zullen eveneens marktconform verhuurd worden als de huidige huurder de woning verlaat. 
Van de 315 geliberaliseerde woningen zijn er nog 60 aangemerkt om na mutatie over de gaan naar de 
daeb-tak. 

Daarnaast verhuren we 475 parkeergelegenheden en 68 bedrijfsmatige eenheden. 
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Met de niet-daeb bedienen we een klein deel van de marktbehoefte in het middensegment (van 
woningen met een huurprijs tot € 950 per maand). Het hogere rendement van de niet-daeb komt 
volledig ten goede van de daeb.  

 

 Bezoldiging van bestuurder en commissarissen 

Lasten ter zake van bezoldiging en pensioenen van de directeur-bestuurder en commissarissen 

kunnen als volgt worden gespecificeerd. 

 2018 2017 

   

Directeur-bestuurder            170  167 

Commissarissen                74  72 

Totaal            244  239 

   

De bezoldiging van de bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, 

vakantiegeld, gratificatie, ter beschikking stelling van auto), beloningen betaalbaar op termijn (zoals 

pensioenlasten) en uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband (in 2018 niet aan de orde). 

Het totaalbedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 

 Periodiek betaalbare 

beloning 

Beloningen betaalbaar op 

termijn 

 2018 2017 2018 2017 

K.L. Verdooren (directeur-bestuurder)            142             140                28                27  

De beloning van de directeur-bestuurder is conform de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders 
Woningcorporaties.  

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd (bedragen in 
euro’s exclusief BTW).  

Naam Functie Periode 2018 2017 

     

 I.L. Bergsma   Voorzitter   t.m. 31-10-18            16.875            19.635  

 C. Schouten   Voorzitter   v.a. 1-11-18               3.375                   -  

 E.A. Dijkstra   Vicevoorzitter             13.500            13.090  

 I. Frijters   Lid             13.500            13.090  

 B. de Vries   Lid             13.500            13.090  

 M. Huffstadt   Lid             13.500            13.090  
   

          74.250            71.995  

     

Er zijn in het boekjaar geen bonussen toegekend aan de commissarissen.  

 Leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten behoeve van bestuurders en 
commissarissen 

Aan de directeur-bestuurder zijn in 2018 geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke verstrekt. 
(2017: eveneens nihil).  
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 Wet Normering Topinkomens (WNT) 

Op 1 januari 2013 is de wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op GroenWest. Het voor GroenWest toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 
conform klasse G voor woningcorporaties € 176.000 voor de directeur-bestuurder en € 26.400 voor de 
voorzitter van de RvC en € 17.600 voor de leden van de RvC. 

De bestuurders en de leden van de Raad van Commissarissen kwalificeren in het kader van de Wet 
Normering Topinkomens als topfunctionaris. De honorering van deze functionarissen is in 
onderstaande tabel weergegeven (bedragen in euro’s exclusief BTW). 

GroenWest Beloning Voorziening 
beloning 

betaalbaar op 
termijn 

Totaal 
bezoldiging 

Functie Deeltijd 
factor in 

fte 

Aanvang en einde 
functievervulling 

in 2018 

       

 K. L. Verdooren            141.702  28.301     170.003  
 Directeur-
bestuurder   1,0 fte   01-01/31-12   

 I.L. Bergsma               16.875  -           16.875   Voorzitter RVC    01-01/31-10  

 C. Schouten                 3.375  -            3.375   Voorzitter RVC    01-11/31-12  

 E.A. Dijkstra               13.500  -          13.500   Lid RvC    01-01/31-12  

 I.M.S. Frijters               13.500  -        13.500   Lid RvC    01-01/31-12  

 B. de Vries               13.500  -          13.500   Lid RvC    01-01/31-12  

 M. Huffstadt               13.500  -        13.500   Lid RvC    01-01/31-12  

 
Overigens zijn er geen andere gegevens die op basis van de WNT gepubliceerd moeten worden. 

 

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor van het totale resultaat over het boekjaar 
2018 (€ 205.748.000), het gerealiseerde deel (€ 17.565.000) ten gunste van de overige reserves en 
het niet-gerealiseerde deel (€ 187.937.000) ten gunste van de herwaarderingsreserve te brengen.  

Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 
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Origineel getekend te Woerden, 3 april 2019 

Bestuur GroenWest 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw drs. K.L. Verdooren MBA 

Directeur-bestuurder 

 

 

Raad van Commissarissen GroenWest 

De heer mr. C.E. Schouten, Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

De heer mr. B. de Vries 

 

De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS 

 

Mevrouw ir. M. Huffstadt  
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5. Overige gegevens 

 

In de statuten van GroenWest is geen artikel opgenomen betreffende de resultaatbestemming. 

 

Hierna is de controleverklaring van onze onafhankelijke accountant opgenomen.  
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6. Kengetallen 

     

Gegevens bezit   2018   2017 

     

   daeb 
niet-

daeb Totaal   daeb 
niet- 
daeb Totaal 

Verhuureenheden in exploitatie           
- Woningen zelfstandig   11.517 375 11.892   11.446 378 11.824 

- Woningen onzelfstandig   314 0 314   282 - 282 

- Niet zijnde woningen (MOG/BOG)  9 68 77  6 68 74 

- Garages/parkeerplekken  10 475 485  10 476 486 

Totaal VHE in exploitatie  11.850 918 12.768  11.744 922 12.666 

Woningen bestemd voor verkoop   1 0 1   1 1 2 

Totaal VHE in bezit   11.851 918 12.769   11.745 923 12.668 

Totaal VHE in beheer voor derden   7 - 7   7 - 7 

Totaal VHE in beheer  11.858 918 12.776  11.752 923 12.675 

         

Aantal gewogen VHE in exploitatie   11.851 538 12.389   11.742 541 12.283 
 
          

Gegevens verhuur   2018   2017 

          

Gemiddelde netto huur woningen         

- daeb   € 538   € 533 

- niet-daeb   € 781   € 768 

Mutatiegraad woningen   6,30%   6,55% 

Huurachterstand per 31 december   0,50%   0,59% 

Huurderving   1,03%   1,15% 

          

          

Waardering bezit in exploitatie   2018   2017 

          

Marktwaarde verhuurde staat   1.909,1 miljoen   € 1.673,1 miljoen 

Beleidswaarde   € 900,2 miljoen   --- 

WOZ-waarde   € 2.250,1 miljoen   € 2.140,4 miljoen 

          

Gem. marktwaarde per gewogen VHE   € 154.100   € 136.216 

Gem. beleidswaarde per gewogen VHE   € 72.658   --- 

Gem. WOZ-waarde per gewogen VHE   € 181.618   € 174.254 

          

          

Jaarresultaten   2018   2017 

          

Huuromzet   € 80,3 miljoen   € 78,4 miljoen 

Jaarresultaat na belastingen  € 205,5 miljoen  € 122,2 miljoen 

Eigen vermogen  € 1.511,6 miljoen  € 1.306,1 miljoen 

Balanstotaal  € 1.995,0 miljoen  € 1.766,2 miljoen 
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Financiële kengetallen  2018  2017 

     

Interest coverage ratio (ICR)  2,23  2,84 

Dekkingsratio (marktwaarde)  20,5%  22,1% 

Loan to value (beleidswaarde)  43,6%  42,5% 

Solvabiliteit (marktwaarde)  75,8%  74,0% 

Solvabiliteit (beleidswaarde)  51,0%  52,1% 

Dekkingsratio (WOZ-waarde)  17,4%  17,3% 
Nominale waarde langlopende leningen  
 per gewogen vhe  

€ 31.661 
 

€ 30.062 

  daeb 
niet 

daeb totaal   

Direct rendement   1,5% 2,2% 1,5%  2,4% 

Indirect rendement  13,1% 9,3% 12,9%  8,5% 

Totaal rendement  14,6% 11,5% 14,4%  11,0% 

     

Organisatie  2018  2017 

     

Aantal fte’s per 31 december  97,4  100,7 

Aantal fte’s per 1.000 beheerde VHE’s  7,84  7,95 

Ziekteverzuim  5,85%  5,85% 

     

     
 

 


