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 Inleiding

Voor	woningcorporaties	is	de	wereld	veranderd:	nieuwe	Woningwet,	minder	bouwen,	meer	
verantwoorden,	meer	bewoners	met	problemen,	andere	verhoudingen	met	stakeholders,	meer	
focus	op	duurzaamheid	en	betaalbaarheid,	minder	investeringsruimte.	De	verandering	ging	
buiten	sneller	dan	binnen.	Woonpunt	heeft	dus	nog	een	opgave	om	de	organisatie	te	laten	aan-
sluiten	bij	de	immer	veranderende	buitenwereld.	

In	2016	hebben	we	werk	gemaakt	van	de	uitvoering	van	ons	eigen	verbeterplan.	In	de	oordeels-
brief	die	Woonpunt	over	2016	ontving,	constateert	de	Autoriteit	woningcorporaties	dat	
Woonpunt	‘de	bevindingen	uit	de	vorige	toezichtbrief	voortvarend	heeft	opgepakt	en	dat	de	
maatregelen	uit	het	verbeterplan	voor	een	belangrijk	deel	zijn	uitgevoerd	en	reeds	effect	sorte-
ren’.	De	Aw	zegt	tevreden	te	zijn	‘over	het	door	Woonpunt	ingezette	verbeterproces,	de	
beoogde	kwaliteitsverbetering	van	de	financiële	functie,	de	risicobeheersing	en	de	financiële	
sturing’.	

Daarmee	zijn	we	er	nog	niet.	We	hebben	2016	dan	ook	gebruikt	voor	zelfreflectie	en	kritische	
herbezinning.	Dat	resulteert	in	het	najaar	van	2017	in	een	nieuw	strategisch	plan	waarbij	we	
onze	stakeholders	nauw	gaan	betrekken.	

Voor	nu	vindt	die	zelfreflectie	en	kritische	herbezinning	zijn	weerslag	in	de	wijze	waarop	we	
in	dit	jaarverslag	in	één	oogopslag	proberen	te	laten	zien	waar	we	staan.	Elk	hoofdstuk	begint	
met	een	dashboard	waarop	meteen	zichtbaar	is	hoe	we	ervoor	staan.	Op	sommige	punten	zijn	
we	tevreden.	Op	andere	punten	kunnen	en	moeten	we	beter.	Daar	zetten	we	de	komende	jaren	
de	schouders	onder.	Ook	is	die	zelfreflectie	terug	te	vinden	in	de	gesprekken	die	door	dit	jaar-
verslag	zijn	verspreid,	met	onder	andere	de	voorzitter	van	onze	raad	van	commissarissen,	
voorzitters	van	huurdersverenigingen	en	collega’s	binnen	Woonpunt.	
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1. Betaalbaarheid
We	zijn	tevreden	over	de	maatregelen	die	we	de	afgelopen	twee	jaar	hebben	genomen	om	de	
betaalbaarheid	van	de	huren	te	verbeteren:	het	aanpassen	van	de	streefhuren,	zodat	minimaal	
80%	van	onze	sociale	voorraad	een	huur	krijgt	onder	de	tweede	aftoppingsgrens	en	ons	voor-
nemen	om	goedkope	huurwoningen	toe	te	wijzen	aan	de	doelgroep	jongeren	onder	de	23	zon-
der	huurtoeslag	(die	anders	volledig	achter	het	net	zou	vissen).	

Maar	dat	wil	niet	zeggen	dat	er	geen	doelgroepen	zijn	die	aandacht	behoeven.	Specifiek	zijn	
dat	twee	groepen:	de	dure	scheefwoners,	de	mensen	die	vóór	de	invoering	van	Passend	
Toewijzen	een	voor	hen	te	dure	huurwoning	hebben	gehuurd,	en	de	senioren	die	wel	graag	
zouden	willen	doorstromen	naar	een	andere	huurwoning,	maar	die	dat	niet	doen	omdat	ze	
dan	duurder	uit	zijn.

De	eerste	groep	–	de	dure	scheefwoners	–	hebben	we	twee	jaar	lang	bewust	ontzien	bij	de	
huurverhoging.	Zij	wonen	in	een	te	dure	huurwoning,	gezien	hun	inkomen.	We	hebben	lange	
tijd	voorrang	gegeven	aan	hun	keuzevrijheid,	boven	de	betaalbaarheid	van	de	huur.	Vanwege	
toenemende	betaalbaarheidsproblemen	bij	deze	groep,	en	de	wettelijke	verplichting	rond	
Passend	Toewijzen,	zijn	we	daar	op	teruggekomen.	Zij	kregen	de	afgelopen	twee	jaar	0%	huur-
verhoging.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	deze	groep	in	de	toekomst	steeds	verder	afneemt,	maar	
voor	nu	blijft	het	een	issue.	

De	tweede	groep	–	de	ouderen	die	willen	doorstromen,	maar	opzien	tegen	de	huursprong	die	
ze	dan	maken	–	komen	we	tot	op	zekere	hoogte	tegemoet	door	binnen	de	bestaande	voorraad	
woningaanpassingen	te	doen,	zodat	ze	niet	hoeven	te	verhuizen,	of	anderszins	maatwerk	toe	
te	passen.	

Zijn we tevreden?

1. Betaalbaarheid

2. Reductie van energieverbruik

3. Zelfredzame en betrokken huurders

4. Levensloopbestendige woningen

5. Vastgoedsturing

6. Samenwerking en dialoog met stakeholders

7.  Tevreden huurders

8. Een efficiënte en effectieve organisatie

9. Financiële continuïteit 
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2. Reductie van energieverbruik
Hier	zijn	we	niet	tevreden	over.	We	hebben	dit	speerpunt	in	onze	strategie	opgenomen,	maar	
de	effecten	van	de	Verhuurderheffing,	invoering	van	Passend	Toewijzen	en	strengere	financi-
ele	ratio’s	hebben	roet	in	het	eten	gegooid.	

De	effecten	van	de	Verhuurderheffing	zijn	evident:	€	7	miljoen	per	jaar	stroomt	weg	naar	de	
rijksoverheid.	Daar	kunnen	we	heel	wat	energiebesparende	maatregelen	van	bekostigen.	De	
verscherping	van	de	financiële	ratio’s	heeft	er	verder	voor	gezorgd	dat	we	renovatieprojecten	
–	het	moment	bij	uitstek	om	woningen	energiezuiniger	te	maken	–	hebben	moeten	uitstellen.	
En	tot	slot	kunnen	investeringen	in	energetische	maatregelen	niet	meer	zo	makkelijk	worden	
terugverdiend,	aangezien	we	vanwege	Passend	Toewijzen	de	huurprijzen	van	sociale	huurwo-
ningen	niet	boven	de	aftoppingsgrens	willen	laten	uitkomen.	

De	toekomst	brengt	verbetering,	maar	daarmee	blijft	de	feitelijke	opbrengst	van	de	afgelopen	
jaren	ver	achter	bij	onze	ambities.	Met	de	huidige	plannen	komt	ons	woningbezit	in	2030	uit	
op	gemiddeld	label	B.	Liever	zouden	we	dat	eerder	realiseren.	Daarom	hebben	we	in	onze	hui-
dige	meerjarenbegroting,	die	een	periode	van	tien	jaar	beslaat,	naast	de	€	30	tot	€	40	miljoen	
aan	duurzaamheidsmaatregelen,	extra	budget	ingerekend	voor	quick wins:	maatregelen	die	
snel	en	makkelijk	kunnen	worden	gerealiseerd	en	die	relatief	veel	energiekosten	kunnen	
besparen	bij	onze	huurders.	En	dat	laatste	is	waarom	we	het	in	eerste	instantie	doen.	

3. Zelfredzame en betrokken huurders
We	zijn	erg	tevreden	over	de	inzet	van	huurders	die	zijn	aangesloten	bij	onze	huurdersvereni-
gingen	en	bewonersoverlegcommissies.	Eén	verbeterpunt	hier	is	het	gebrek	aan	diversiteit.	
Het	zijn	immers	grotendeels	oudere	huurders	die	bereid	zijn	zich	in	te	zetten	voor	huurders-	
of	bewonersbelangen.	We	zijn	in	gesprek	met	de	huurdersverenigingen	om	hierin	verandering	
te	brengen.	Daar	hebben	we	samen	nog	wat	te	winnen,	en	daar	zullen	we	ons	de	komende	peri-
ode	ook	voor	inzetten.

Verder	merken	we	dat	de	participatiemaatschappij	in	zijn	voegen	kraakt.	Enerzijds	leggen	
bezuinigingen	van	de	rijksoverheid	een	grotere	last	op	bewoners,	anderzijds	worden	gemeen-
ten,	zorg-	en	welzijnsinstellingen	en	corporaties	beperkt	in	hun	mogelijkheden	bewoners	
daarbij	te	ondersteunen.	Voor	corporaties	is	het	vooral	die	nieuwe	Woningwet	die	ons	beper-
kingen	oplegt.	

Samen	met	onze	partners	in	wijken	zoeken	en	realiseren	we	creatieve	oplossingen.	

4. Levensloopbestendige woningen
Uit	onderzoek	van	PC	Kwadraat	blijkt	dat	we	in	ons	werkgebied	voldoende	levensloopbesten-
dige	woningen	hebben,	ook	om	de	vergrijzing	op	te	vangen.	Die	woningen	worden	echter	(nog)	
niet	volledig	bewoond	door	de	doelgroep	zorgvragers.	Met	de	gemeenten	in	ons	werkgebied	
hebben	we	inmiddels	prestatieafspraken	gemaakt	over	de	toewijzing	van	deze	woningen.	
Daarnaast	gaan	we	met	pilots	werken	waarbij	we	de	begane	grond	van	complexen	verhuren	
aan	zorgpartijen,	zodat	zij	vanuit	die	ruimtes	zorg	kunnen	leveren	aan	de	bewoners	in	de	
levensloopbestendige	appartementen	erboven.	Tot	slot	gaan	we	werken	met	vraaggestuurd	
onderhoud,	waarbij	senioren	aanpassingen	aan	hun	woning	kunnen	aanvragen	waardoor	zij	
langer	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.	

Toegegeven:	het	zijn	op	dit	moment	vooral	plannen.	Maar	de	grote	winst	van	2016	is	dat	de	
neuzen	allemaal	dezelfde	kant	op	staan,	bij	gemeenten,	zorgpartijen	en	bij	ons.	De	richting	is	
duidelijk,	nu	moeten	we	het	de	komende	jaren	gaan	uitvoeren.	
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5. Vastgoedsturing
We	hebben	een	systeem,	van	een	portefeuillestrategie	en	wensportefeuille	op	het	hoogste	
abstractieniveau	tot	aan	concrete	complexbeheerplannen,	waarmee	we	de	effecten	van	demo-
grafische	ontwikkelingen,	veranderende	wet-	en	regelgeving,	noodzaak	te	verduurzamen,	
enzovoort	vertalen	naar	een	concreet	meerjarenplan	rond	investeringen,	beheer	en	onder-
houd.	Daarmee	borgen	we	een	doelmatige	uitgave	van	onze	euro’s.	

Voor	de	ontwikkeling	daarvan	hebben	we	enkele	jaren	uitgetrokken.	We	liggen	op	schema,	
maar	zijn	nog	niet	klaar.	De	vertaling	naar	de	meerjarenbegroting	is	gelegd,	evenals	de	relatie	
met	de	eigen	strategie	en	prestatieafspraken.	Wat	we	nog	moeten	doen	is	de	sturing	op	
data-consistentie	en	een	goede	verbinding	tussen	wijkvisies	en	complexstrategieën.	

Onze	wensportefeuille	is	overigens	niet	in	steen	gebeiteld.	Elk	jaar	wordt	de	wensportefeuille	
opnieuw	tegen	het	licht	gehouden	op	basis	van	actuele	ontwikkelingen	en	inzichten.
Voor	meer	uitleg	verwijzen	we	naar	hoofdstuk	5.	

6. Samenwerking en dialoog met stakeholders
We	zijn	tevreden	met	het	proces	rondom	de	prestatieafspraken	dat	we	in	2016	in	ons	werkge-
bied	hebben	afgerond.	In	Maastricht	is	dat	proces	zeer	gedetailleerd	aangepakt,	met	werk-
groepen	rondom	thema’s,	onderzoeken	en	goed	onderbouwde	prestatieafspraken	als	
eindresultaat.	Huurdersvereniging	Woonbelang	zat	daar	voor	de	tweede	keer	aan	tafel,	dit	
jaar	ook	om	de	afspraken	te	ondertekenen.

In	een	aantal	gemeentes	hebben	we	een	bod	uitgebracht	dat	door	de	gemeente	vervolgens	is	
geaccepteerd.	In	Heerlen	heeft	huurdersbelangenverenigingen	Groot	Hoensbroek	ervoor	
gekozen	om	de	prestatieafspraken	niet	te	ondertekenen.	(Verderop	in	dit	verslag	legt	de	voor-
zitter	van	HBV	Groot	Hoensbroek	uit	waarom	niet.)

Verder	verplicht	de	Woningwet	een	heleboel	als	het	gaat	om	het	betrekken	van	stakeholders	bij	
beleid	en	beheer,	en	daar	voldoen	we	natuurlijk	netjes	aan.	Maar	dat	is	onvoldoende,	vinden	
we	zelf.	Met	name	nu	ons	speelveld	is	verkleind,	we	steeds	minder	bouwen	en	steeds	minder	te	
besteden	hebben,	moeten	we	op	zoek	naar	nieuwe	verhoudingen.	

Een	belangrijk	aandachtsgebied	daarbij	is	wonen	en	zorg.	Zorgpartijen	vragen	meer	flexibili-
teit	in	huurcontracten.	Gemeenten	kampen	met	tekorten	en	kunnen	geen	garanties	bieden	
voor	langdurige	exploitatie.	Corporaties	hebben	het	vastgoed	ooit	gebouwd	met	het	langjarige	
huurcontract	eronder	en	kunnen	die	zekerheid	moeilijk	opgeven.	We	hebben	allemaal	gelijk,	
maar	als	we	aan	onze	begrenzingen	vasthouden	en	daar	niet	overheen	durven	te	kijken,	
komen	we	nergens.	De	wil	is	in	elk	geval	aanwezig	bij	alle	partijen	om	tot	een	nieuwe	verde-
ling	van	risico’s	te	komen,	in	het	belang	van	onze	gezamenlijke	cliënten	en	huurders.	
In	2017	starten	we	een	discussie	met	stakeholders	over	onze	nieuwe	meerjarenstrategie.	De	
financiële	en	wettelijke	kaders	liggen	vast.	Daarbinnen	willen	we,	samen	met	stakeholders,	
bepalen	waar	de	prioriteiten	in	onze	maatschappelijke	prestatie	de	komende	jaren	moeten	
komen	liggen.

7. Tevreden huurders
Onze	huurderstevredenheid	zit	ongeveer	op	het	landelijk	gemiddelde:	in	2016	scoren	we	een	
7,7	op	totaalniveau,	tegenover	een	7,8	landelijk	gemiddeld.	Op	onderdelen	scoren	we	signifi-
cant	onder	het	landelijk	gemiddelde.	Bij	het	opzeggen	van	de	huur	bijvoorbeeld,	scoren	we	een	
7,5	tegenover	een	7,8	landelijk	gemiddeld.	De	afwijking	houdt	verband	met	ons	aangescherpte	
mutatiebeleid:	de	vertrekkende	huurder	heeft	een	grotere	verplichting	om	de	woning	netjes	
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achter	te	laten	en	daar	controleren	we	strenger	op.	Dat	levert	in	de	praktijk	soms	discussies	op.	
De	trainingen	gericht	op	effectieve	klantcommunicatie	voor	medewerkers	hebben	hun	vruch-
ten	afgeworpen.	Het	aantal	klachten	over	de	dienstverlening	is	in	2016	met	33%	gedaald	ten	
opzichte	van	2015,	van	215	naar	143.	Dat	zijn	er	nog	steeds	143	te	veel,	maar	om	het	in	perspec-
tief	te	plaatsen:	we	handelen	jaarlijks	meer	dan	20.000	reparatieverzoeken	af,	ca.	100.000	tele-
foontjes	en		2.000	huuropzeggingen.	Uit	de	KWH-cijfers	blijkt	dat	het	overgrote	deel	daarvan	
naar	tevredenheid	van	de	klant	wordt	afgehandeld.	

Hoewel	we	tevreden	zijn	met	de	vooruitgang,	realiseren	we	ons	ook	dat	het	altijd	beter	kan	en	
altijd	aandacht	behoeft.	We	werken	dus	hard	aan	de	punten	die	onze	huurders	minder	
beoordelen.

8. Een efficiënte en effectieve organisatie
We	hebben	de	afgelopen	jaren	geen	harde	ambitie	geformuleerd	op	het	gebied	van	bedrijfslas-
ten.	Dat	ontslaat	ons	niet	van	de	plicht	om	ons	werk	doelmatig	te	organiseren.	We	hebben	de	
afgelopen	jaren	kleine	stappen	gezet,	maar	de	werkelijkheid	is	ook	dat	er	nog	veel	te	besparen	
valt.	Andere	corporaties,	de	koplopers,	laten	dat	ook	zien.	Hoeveel	precies	is	afhankelijk	van	de	
ambitie	die	we	daarbij	formuleren,	en	die	zien	we	niet	los	van	onze	rol	buiten,	onze	klantbe-
diening	en		huurderstevredenheid.	

In	2016	zijn	onze	personeelskosten	met	5,7%	gedaald	ten	opzichte	van	2014.	Dat	percentage	
loopt	in	2018	op	tot	ruim	10%,	ofwel	€	1,5	miljoen.

Omdat	ons	aantal	vhe’s	al	een	aantal	jaren	daalt	–door	sloop	en	verkoop	–	heeft	Woonpunt	in	
feite	een	extra	besparingsopgave.	De	besparingen	die	we	hebben	gerealiseerd	worden	bij	een	
berekening	van	kosten	per	vhe	deels	tenietgedaan	door	de	daling	van	het	aantal	vhe’s.	In	2016	
bedragen	onze	bedrijfslasten	volgens	de	rekenmethodiek	van	de	Autoriteit	woningcorporaties	
€	1.423	per	gewogen	vhe,	terwijl	het	gemiddelde	in	de	sector	€	1.278	is.	De	komende	jaren	
halen	we	die	achterstand	deels	in:	in	2020	zijn	onze	bedrijfslasten	volgens	prognose		
€	1.313	per	vhe.	In	onze	nieuwe	strategie,	die	we	tweede	helft	2017	opstellen,	nemen	we	een	
extra	concrete	besparingsambitie	op.

2016	stond	voor	Woonpunt	verder	in	het	teken	van	de	implementatie	van	de	nieuwe	
Woningwet	en	de	uitvoering	van	het	verbeterplan,	beide	met	een	behoorlijk	impact	op	de	
organisatie.	

9. Financiële continuïteit
Onze	financiële	continuïteit	is	gewaarborgd,	dat	laten	ook	de	verbeterde	financiële	ratio’s	zien.	
We	hebben	in	2016	stevig	ingezet	op	een	verbetering	van	onze	financiële	positie,	onder	andere	
door	collectieve	verkoop	van	enkele	complexen	aan	een	collega-corporatie	(effectuering	in	
2017)	en	bezuinigen	op	onze	bedrijfskosten.	Dat	geld	kan	worden	ingezet	voor	aflossing	van	
leningen	en	investering.	

Wat zijn onze woningen waard? 
Er	zijn	verschillende	methoden	om	te	bepalen	wat	vastgoed	waard	is.	Bij	de	historische kostprijs	
kijk	je	wat	het	bouwen	van	het	huis	destijds	gekost	heeft	(aanschaf	van	de	grond,	bouwkosten,	
personeelskosten,	verhuiskostenvergoedingen	etc.).	De	bedrijfswaarde	zegt	vooral	iets	over	wat	
het	huis	waard	is	voor	de	huidige	eigenaar.	Daarbij	kijk	je	naar	de	inkomsten	(huur)	en	uitga-
ven	(onderhoud	e.d.)	die	je	verwacht.	De	marktwaarde	laat	zien	wat	een	huis	waard	is	als	het	op	
de	vrije	markt	verhandeld	wordt.	
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Vanaf	2016	zijn	woningcorporaties	verplicht	hun	woningbezit	te	waarderen	op	marktwaarde	
(actuele	waarde	volgens	het	waarderingshandboek	RITV)	in	plaats	van	bedrijfswaarde*.	
Hierdoor	ontstaat	op	papier	€	528,5	miljoen	aan	extra	vermogen.	Dat	extra	vermogen	is	het	
verschil	tussen	de	waarde	van	het	bezit	op	basis	van	bedrijfswaarde	en	de	marktwaarde.	
Eigenlijk	is	dat	bedrag	het	resultaat	dat	Woonpunt	zou	kunnen	realiseren	zouden	we	ons	
woningbezit	verkopen	of	tegen	marktwaarde	verhuren.	

Als	woningcorporatie	zijn	we	echter	niet	op	aarde	om	structureel	grote	delen	van	ons	woning-
bezit	te	verkopen.	Het	deel	van	dit	papieren	vermogen	dat	we	daadwerkelijk	(ooit)	gaan	realise-
ren	is	afhankelijk	van	ons	verkoopbeleid	dat	onderdeel	is	van	de	totale	transformatieopgave	
voor	ons	woningbezit.	Bij	ons	huurbeleid	houden	we	rekening	met	een	gemiddelde	streefhuur	
van	67%	van	de	markthuur.	In	werkelijkheid	zijn	de	reserves	dus	puur	boekhoudkundig	van	
aard	en	zeggen	ze	weinig	tot	niets	over	onze	investeringsruimte.	

Waarom	dan	toch	de	waarde	van	al	die	huizen	verplicht	uitdrukken	in	de	marktwaarde?	
Omdat	de	overheid	woningcorporaties	beter	wil	kunnen	vergelijken,	onderling	en	met	com-
merciële	partijen	op	de	woningmarkt.	Als	corporaties	dezelfde	waarderingsmethode	hanteren	
als	beleggers	maakt	dat	hun	financiële	positie	transparanter.	Als	een	woningcorporatie	de	
marktwaarde	van	haar	bezit	weet,	dan	kan	ze	ook	berekenen	wat	ze	‘laat	liggen’	voor	haar	
sociale	doelstellingen.	Op	die	manier	wordt	de	maatschappelijke	meerwaarde	zichtbaarder	en	
controleerbaarder.	Corporaties	baseren	hun	keuzes	immers	niet	alleen	op	financiële	overwe-
gingen	en	zijn	daar	soms	juist	bewust	tegengesteld	aan.

* Alleen DAEB was voorheen op bedrijfswaarde gewaardeerd, niet-DAEB was al op marktwaarde 
gewaardeerd. 
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Mirjam Depondt-Olivers
Voorzitter raad van bestuur

Sinds	2006	is	Mirjam	Depondt-Olivers	
bestuurder.	Zij	is	in	2010	en	2014,	na	een	posi-
tief	advies	van	de	ondernemingsraad,	door	de	
RvC	herbenoemd.	Woonpunt	is	de	statutair	
bestuurder	van	de	NV	Wonen	boven	Winkels	
Maastricht.	De	voorzitter	van	de	raad	van	
bestuur	van	Woonpunt	is	in	die	hoedanig-
heid	effectief	de	directeur	van	de	NV.	Mirjam	
Depondt	vervult	de	volgende	nevenfuncties:

Gerelateerd aan de functie:
	- Lid	bestuur	Stichting	Kences
	- Lid	bestuur	Stichting	ROW
	- Lid	bestuur	Stichting	

Studentenhuisvesting	Maastricht

Overig:
	- Voorzitter	bestuur	Stichting	Ronald	

McDonald	Huis	Maastricht
	- Voorzitter	Raad	van	Toezicht	Stichting		

VVV	Maastricht
	- Lid	Raad	van	Toezicht	Samenwerkende	

VVV’s	Limburg
	- Lid	Raad	van	Toezicht	Stichting	MosaLira

Daarnaast	was	zij	lid	van	diverse	werk-	en	
adviesgroepen	(gerelateerd	aan	de	functie	en	
op	persoonlijke	titel).	Namens	de	raad	van	
commissarissen	heeft	de	voorzitter	vooraf	
goedkeuring	verleend	aan	de	niet	werkgerela-
teerde	nevenfuncties.	De	werkgerelateerde	
nevenfuncties	zijn	onbezoldigd,	evenals	een	
deel	van	de	overige	nevenfuncties.

Guido Kerckhoffs
Lid raad van bestuur

Sinds	2016	is	Guido	Kerckhoffs	bestuurder	bij	
Woonpunt.	Hij	is	eind	2016	door	de	RvC	
benoemd	voor	een	periode	van	vier	jaar.	Hij	
vervult	de	volgende	nevenfuncties:
	- Commissaris	bij	Polygarde	BV
	- Lid	Raad	van	Toezicht	bij	Stichting	

Vivantes	Zorggroep
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woningen zijn in bezit 
en beheer van Woonpunt.

17.593

is de gemiddelde netto 
huurprijs van een 
sociale huurwoning.

Waar gaat de maandelijkse 
huur aan op?

Onderhoud
Beheerlasten
Leefbaarheid
Rentelasten
Verzekeringen en 
gemeentelijke belastingen
Verhuurderheffing
Resultaat (renovatie, nieuwbouw 
en aflossing leningen)

van de maximale 
huurprijs brengt 
Woonpunt gemiddeld 
in rekening. 

zijn de bedrijfslasten 
per woning. 
(volgens de rekenmethodiek 
van de Autoriteit wonen; 
gemiddeld in onze grootte-
klasse: € 1.278)

84,5%

15,5%

5,8%

van de sociale huurwoningen 
heeft een huurprijs tot € 628,-

van de sociale huurwoningen 
heeft een huurprijs boven € 628,-

van het totale woningbezit is 
geliberaliseerd (boven € 710,-)

garages, parkeerplaatsen, 
winkelruimtes etc. zijn 
in bezit en beheer van 
Woonpunt.

1.516
woningen heeft Woonpunt 
verkocht aan particulieren 
(waarvan 60 sociale huur).

114

Ca. € 1 miljoen heeft Woonpunt 
geïnvesteerd in energetische 
maatregelen. 

is de gemiddelde 
onderhoudsstaat 
van onze woningen 
volgens NEN276711. 

1 Waarbij 1 staat voor uitstekend, 
2 voor goede onderhoudsstaat, 
tot en met 6 (zeer slecht).

* Bedrag gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten in 2016, in tegenstelling tot de  
bedrijfslasten volgens de Aw die gebaseerd zijn op een combinatie van kasstromen en prognoses. 

is geïnvesteerd in onderhoud en renovatie.

woningen zijn seniorgeschikt.

3.663 (21%)

van ons woningbezit heeft 
een ‘groen’ energielabel.

Rapportcijfers van huurders:

Zoeken naar een 
woning

Nieuwe huurwoning 
betrekken

Afhandelen van een 
reparatieverzoek

Huurwoning verlaten

Klantcontact

Plegen van 
onderhoud

130
statushouders
heeft Woonpunt 
gehuisvest.

woonwensen heeft 
Woonpunt in 2016 
gerealiseerd voor bewoners. 
Kosten: € 77.854,-

249

Woonpunt 2016 in één oogopslag

Betaalbaarheid

Verkoop, sloop, nieuwbouw

Kwaliteit van woningbezit

Verhuur

495

76%

2,2
€ 19

miljoen

46%

€ 1.423

€ 103

€ 101*

€ 8

€ 144

€ 26

€ 26

€ 87

woningen zijn in bezit 
en beheer van Woonpunt.

17.593

is de gemiddelde netto 
huurprijs van een 
sociale huurwoning.

van de maximale 
huurprijs brengt 
Woonpunt gemiddeld 
in rekening. 

zijn de bedrijfslasten 
per woning. 
(Volgens de Aedes bench-
mark 2016 is dit gemiddeld 
in de sector: € 853,-).

84,5%

15,5%

5,8%

van de sociale huurwoningen 
heeft een huurprijs tot € 628,-

van de sociale huurwoningen 
heeft een huurprijs boven € 628,-

van het totale woningbezit is 
geliberaliseerd (boven € 710,-)

garages, parkeerplaatsen, 
winkelruimtes etc. zijn 
in bezit en beheer van 
Woonpunt.

1.516

woningen heeft Woonpunt 
verkocht aan particulieren 
(waarvan 60 sociale huur).

114

Ca. € 1 miljoen heeft Woonpunt 
geïnvesteerd in energetische 
maatregelen. 

is de gemiddelde 
onderhoudsstaat 
van onze woningen 
volgens NEN276711. 

1 Waarbij 1 staat voor uitstekend, 
2 voor goede onderhoudsstaat, 
tot en met 6 (zeer slecht).

is geïnvesteerd in onderhoud en renovatie.

woningen zijn seniorgeschikt.

3.663 (21%)

van ons woningbezit heeft 
een ‘groen’ energielabel.

Rapportcijfers van huurders:

Zoeken naar een 
woning

Nieuwe huurwoning 
betrekken

Afhandelen van een 
reparatieverzoek

Huurwoning verlaten

Klantcontact

Plegen van onder-
houd

130
statushouders
heeft Woonpunt 
gehuisvest.

woonwensen heeft 
Woonpunt in 2016 
gerealiseerd voor bewoners. 
Kosten: € 77.854,-

249

Woonpunt 2016 in één oogopslag

Betaalbaarheid

Verkoop, sloop, nieuwbouw

Kwaliteit van woningbezit

Verhuur

495

76%

2,2

€ 19
miljoen

46%

€ 937
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Maastricht Heerlen Sittard-Geleen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Valkenburg Stein Echt Vaals Totaal

Sociale huurwoningen 8.998 (95,4%) 5.045 (98,1%) 1.082 (75,1%) 531 (94%) 287 (98%) 94 (98,9%) 81 (100%) 5 (10,2%) 2 (13,3%) 15 (100%) 16.140 (94,2%)

% sociale huurwoningen < € 628 84,8% 90,7% 69,1% 78,9% 65,5% 92,6% 95,1% 4,1% 0% 100% 84,5%

Gemiddelde netto huurprijs sociale 
huurwoning

€ 483,12 € 509,16 € 481,73 € 529,44 € 574,64 € 577,30 € 517,04 € 678,34 € 742,12 ¹ € 514,98 €495,16

Gemiddeld % maximale huurprijs sociale 
huurwoningen

74,7% 77,6% 82,1% 75,5% 76,8% 86,0% 87,1% 80,4% 83,8% 85,8% 76,2%

Geliberaliseerde huurwoningen 437 96 359 34 6 1 0 44 13 0 990

Gemiddelde netto huurprijs 
geliberaliseerde huurwoningen

€ 876,26 € 824,81 € 863,95 € 805,59 € 768,42 € 880,55 - € 793,48 € 740,31 - € 858,27

Totaal aantal verhuureenheden (inclusief 
garages, woonwagens, etc) 

10.404 5.474 1.534 587 358 95 95 49 15 15 18.626

Gemiddelde onderhoudsstaat* 2,2 2,4 1,7 2,2 2,2 2,2 2,2 1,5 1,6 3 2,2

Investeringen in onderhoud en renovatie € 9.728.699 € 6.617.771 € 1.400.209 € 522.304 € 202.654 € 50.781 € 317.394 € 24.741 € 11.066 € 20.669 € 19.178.210 ***

Investeringen in brandveiligheid € 738.853 € 296.594 € 26.668 € 22.371 € 13.191 € 8.190 € 19.101 € 0 € 0 € 0 € 1.124.969

Asbestsanering € 133.630 € 9.204 € 0 € 0 € 9.786 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 152.620

Aantal groene energielabels** 4170 (48,4%) 1551 (30,7%) 991 (85,1%) 339 (66,2%) 152 (52,6%) 65 (68,4%) 35 (43,2%) 49 (100%) 15 (100%) 14 (93,3%) 7370 (46,4%)

Investeringen in energetische maatregelen € 327.267 €664.602 € 0 € 1.443 € 0 € 0 € 44.718 € 0 € 0 € 2.200 € 1.045.125

Totaal seniorgeschikt 1.551 (16,4%) 743 (14,5%) 946 (65,6%) 168 (29,7%) 91 (31,1%) 57 (60,0%) 50 (61,7%) 42 (85,7%) 15 (100%) 0 (0%) 3663 (21,4%)

Nultreden woningen 429 343 317 16 19 0 0 0 0 0 1124

Rollatortoegankelijk 298 280 286 54 32 57 50 0 15 0 1072

Rolstoeltoegankelijk 824 120 343 98 40 0 0 42 0 0 1467

Verkochte huurwoningen 62 20 24 6 1 0 0 1 0 0 114

Toegewezen sociale huurwoningen 488 398 168 33 21 7 7 2 0 1 1.125

Gehuisveste statushouders (personen) 57 25 12 30 2 1 3 0 0 0 130

Toegewezen studentenwoningen 404 0 26 0 0 0 0 0 0 0 430

Toegewezen zorgwoningen 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Huisuitzettingen huurachterstand 12 16 10 0 2 0 1 1 0 0 42

Woningen in beheer 462 0 0 1 0 0 0 0 0 0 463

Overige vhe’s in beheer 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

*	 Volgens	NEN	2767,	waarbij	1	gelijk	staat	aan	nieuwbouw	en	2	aan	‘goede	onderhoudsstaat,	vergelijkbaar	met	nieuwbouw,	wel	veroudering,	geen	onderhoudsschade	of	onderhoudsbehoefte’,	enzovoort	tot	6	(zeer	slecht).
**	 als	%	van	het	aantal	zelfstandig	gelabelde	woningen.
***	 inclusief	€	281.922	aan	onderhoudskosten	die	niet	toe	te	wijzen	zijn	aan	een	VHO-trefnaam
¹	 Deze	twee	woningen	zijn	geoormerkt	voor	sociale	huur,	maar	zijn	door	toepassing	van	de	inkomensafhankelijke	huurverhoging	inmiddels	boven	de	liberalisatiegrens	uitgekomen.

Woonpunt per gemeente



Woonpunt: 
duurzaam verhuren
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Woonpunt is ontstaan uit een aantal fusies van kleinere woningcorporaties in Zuid-
Limburg. Met zo’n 20.000 verhuureenheden zijn wij ‘huisbaas’ voor een deel van de 
Zuid-Limburgse bevolking, al ligt het grootste deel van ons woningbezit in 
Maastricht en Heerlen. Onze doelgroepen zijn divers: van starters tot 
zorgbehoevende senioren, van woonwagenbewoners tot studenten, van jonge 
gezinnen tot statushouders. 

Betaalbare huisvesting leveren was honderd jaar geleden het doel waartoe wij 
werden opgericht. Dat is de basis van ons bestaan en daarmee in essentie ook de 
primaire opgave voor de toekomst. Immers, ook in de toekomst blijven mensen 
afhankelijk van het aanbod van corporaties. Dat uit zich ook in de manier waarop 
wij omgaan met ons bezit: anders dan commerciële beleggers kiezen wij in 
principe voor een langjarige exploitatie. Daarom is de titel van onze strategie 2014 
– 2018 ‘Duurzaam verhuren’.

Duurzaam verhuren is voor ons:
	- 	garanderen	dat	we	ook	op	langere	termijn	in	betaalbare	huisvesting	kunnen	voorzien;
	- 	woningen	die	voor	meerdere	generaties	en	doelgroepen	geschikt	zijn;
	- woningen	waarin	nu	en	straks	mensen	willen	wonen;
	- woningen	met	een	laag	energieverbruik;
	- een	prettig	woon-	en	leefklimaat	waarin	bewoners	zelfredzaam	zijn	en	samen	verantwoor-

delijkheid	nemen	voor	een	bestendige	sociale	structuur	in	hun	omgeving.

Onze	kernwaarden	en	kerncompetenties	zijn:	klantgericht,	resultaatgericht,	samenwerken	en	
ontwikkelen.

Onze	missie	luidt:	Woonpunt	levert	betaalbaar	wonen	voor	mensen	die	dat	nodig	hebben.	
Samen	met	anderen	werken	wij	aan	duurzame	wijken,	waar	iedereen	mag	en	wil	wonen.

Onze	visie:	Woonpunt	verhuurt	woningen	die	niemand	ooit	nog	wil	afbreken,	in	wijken	waar	
bewoners	met	plezier	wonen	en	samen	vormgeven	aan	een	prettig	woon-	en	leefklimaat,	in	een	
regio	die	klaar	is	voor	de	toekomst.	Woonpunt	is	de	eerste	keuze	voor	huurders.

Woonpunt zet in op drie speerpunten:
	- Reductie	van	energieverbruik,	als	bijdrage	aan	de	betaalbaarheid
	- 	Betrokken	en	zelfredzame	huurders,	als	bijdrage	aan	vitale	wijken	en	buurten
	- 	Levensloopbestendige	woningen,	als	bijdrage	aan	het	zorggeschikt	wonen

Onze	prestaties	met	betrekking	tot	deze	speerpunten	komen	in	verschillende	hoofdstukken	aan	
bod.
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 Zijn we tevreden?

Betaalbaarheid

Beschikbaarheid sociale huurwoningen

Voorkomen van huisuitzettingen door huurachterstand

Wat gaat goed?
	- We	hebben	de	omvang	van	de	betaalbare	voorraad	in	stand	gehouden:	84,5%	van	de	sociale	

huurwoningen	heeft	een	huurprijs	onder	de	tweede	aftoppingsgrens	(ambitie:	minimaal	
80%)	en	op	totaalniveau	heeft	94,2%	van	onze	woningvoorraad	een	huurprijs	onder	de	
huurtoeslaggrens.	

	- Gemiddeld	hebben	huurders	met	een	inkomen	lager	dan	€	35.739	een	huurverhoging	gekre-
gen	van	0,8%.	Zo’n	2.600	huurders	hebben	geen	huurverhoging	gekregen,	omdat	zij	huur-
toeslaggerechtigd	zijn	en	hun	huidige	huur	de	tweede	aftoppingsgrens	al	ontstegen	is.	

	- We	hebben	prestatieafspraken	gemaakt	met	gemeenten	over	voorrang	voor	doelgroep	jonge-
ren	onder	23	zonder	huurtoeslag	bij	goedkope	woningen	(onder	de	kwaliteitskortingsgrens)

	- Hoewel	we	tevreden	zijn	over	bovenstaande	maatregelen	blijft	de	betaalbaarheid	een	issue.	
In	Zuid-Limburg	ligt	het	gemiddelde	gezinsinkomen		met	ca.	€	22.000	euro	gemiddeld	15%	
lager	dan	het	landelijk	gemiddelde.	Van	de	gezinnen	in	Zuid-Limburg	heeft	ca.	60%	een	
inkomen	lager	dan		30.000	euro.	Landelijk	ligt	dat	percentage	op	55%	(Bron:	CBS	Statline).	
In	de	afgelopen	jaren	is	de	kloof	tussen	de	lage	en	hoge	inkomens	verder	toegenomen.	Naar	
verwachting	zal	de	ontwikkeling	zich	ook	de	komende		jaren	verder	voortzetten	(conclusie	
uit	ABF	rapport	Maastricht).	De	vraag	is	of	de	huidige	maatregelen	voldoende	zijn	om	de	
betaalbaarheid	ook	in	de	toekomst	te	garanderen.	Wij	zullen	dat	blijven	monitoren	en	waar	
nodig	ons	beleid	bijstellen.

	- Huisuitzettingen	wegens	huurachterstand	nemen	verder	af:	42	in	2016.	Ons	proactieve	
beleid,	waarbij	we	intensief	samenwerken	met	netwerkpartners,	werpt	vruchten	af.	

	- Toewijzing	van	sociale	huurwoningen	geschiedt	in	ons	gehele	werkgebied	nu	via	één	plat-
form	(Thuis	in	Limburg).	Alleen	voor	studentenwoningen	in	Maastricht	bestaat	nog	een	
apart	platform	(Maastricht	Housing).	

	- We	hebben	voldaan	aan	de	EU-norm	dat	minimaal	80%	van	de	vrijkomende	sociale	huurwo-
ningen	moet	zijn	toegewezen	aan	huishoudens	met	een	jaarinkomen	onder	de	€	35.739.

	- We	hebben	“passend	toegewezen”:	96%	van	alle	nieuwe	huurders	die	recht	hebben	op	huur-
toeslag	kreeg	van	ons	een	woning	waarvan	de	huurprijs	bij	het	inkomen	past.

Wat kan beter?
	- De	vertaling	van	beleidsmatige	afspraken	m.b.t.	toewijzing	(bijvoorbeeld	in	het	kader	van	

prestatieafspraken)	naar	praktische	werkafspraken	en	de	borging	dat	ook	volgens	die	afspra-
ken	gewerkt	wordt.	
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 Gesprek met Miriam Heuts, hoofd Verhuur

‘Sommige	groepen	hebben	nou		

eenmaal	voorrang	nodig.’

De aandacht voor betaalbaarheid is bij corporaties, huurdersorganisaties en 
gemeenten de afgelopen jaren toegenomen. Logisch dus dat dit thema een 
belangrijke plek inneemt bij de prestatieafspraken tussen gemeenten, 
huurdersverenigingen en corporaties. Maar hoe vertaal je die afspraken naar de 
praktijk? En komen andere groepen niet in de knel door al die voorrangsregels? 
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Woonpunt heeft de streefhuren van sociale huurwoningen zodanig aangepast dat 
minimaal 80% onder de aftoppingsgrenzen ligt. Wat was daarvan de impact op de 
verhuur?

‘Voor	de	primaire	doelgroep	–	de	mensen	die	afhankelijk	zijn	van	betaalbare	woningen	en	die	
recht	hebben	op	huurtoeslag	–	was	dit	natuurlijk	prima.	Hun	slaagkans	is	verbeterd.	Maar	we	
waren	aanvankelijk	wel	bang	voor	de	mensen	die	net	buiten	die	groep	vallen.’

Je bedoelt de mensen die qua inkomen daarboven zitten? Hoe zit het daar nu dan 
mee? Komen die nog aan de bak in de huurmarkt?

‘De	middeninkomens	is	jaren	geleden	verteld:	de	corporaties	mogen	van	Europa	aan	u	geen	
sociale	huurwoningen	verhuren.	Vanwege	die	EU-regel	schrijven	de	middeninkomens	zich	
dus	nauwelijks	in.	We	hebben	dus	eigenlijk	geen	goed	beeld	van	hun	behoefte	aan	huurwonin-
gen.	Ze	zullen	deels	hun	heil	op	de	particuliere	markt	zoeken.	In	Maastricht	is	de	druk	vol-
gens	mij	nog	best	hoog,	want	als	we	daar	een	huurwoning	zonder	inkomensvoorwaarden	
verhuren,	wat	af	en	toe	voorkomt,	dan	stromen	de	reacties	van	mensen	met	een	middeninko-
men	binnen.’

Woonpunt heeft in de meerjarenstrategie staan dan een groot deel van onze wonin-
gen in de hogere huur wordt afgestoten. Wordt de slaagkans van die middengroep 
daarmee niet nog kleiner?

‘Kijk,	punt	is	dat	hogere	huur	buiten	onze	kerntaken	valt.	Maar	ik	zou	er	vanuit	mijn	functie	
niet	om	treuren	als	we	een	deel	van	onze	huurwoningen	in	het	segment	tot	850	euro	behou-
den,	met	name	daar	waar	de	druk	nog	hoog	is.’

Woonpunt heeft in de prestatieafspraken allerlei zaken opgenomen om de slaagkans 
van bijzondere doelgroepen te vergroten: statushouders, mensen die een zorgtoe-
gankelijke woning nodig hebben en jongeren onder de 23 die geen recht hebben op 
huurtoeslag. Hoe vertaal je dat naar de praktijk?

‘In	Thuis	in	Limburg	zijn	de	afspraken	allemaal	verwerkt	in	het	verdeelsysteem.	Kandidaten	
kunnen	alleen	reageren	op	een	woning	die	past	bij	hun	inkomen.	Daarmee	hebben	we	het	gros	
van	de	primaire	doelgroep	gehad.	Voor	zorgtoegankelijke	woningen	krijgen	we	in	2017	een	
module	die	vraag	en	aanbod	bij	elkaar	brengt	en	waarmee	ook	makkelijk	kan	worden	aange-
toond	in	hoeverre	we	die	prestatieafspraak	zijn	nagekomen.	Voor	jongeren	onder	de	23	zonder	
huurtoeslag	is	het	niet	zo	moeilijk	om	vraag	en	aanbod	bij	elkaar	te	brengen:	deze	doelgroep	
krijgt	voorrang	bij	de	goedkoopste	woningen,	omdat	zij	daarop	zijn	aangewezen.	Maar	in	de	
praktijk	zie	je	dat	mensen	met	huurtoeslag	helemaal	niet	op	die	woningen	reageren.	Die	krij-
gen	door	de	huurtoeslag	voor	dezelfde	netto-huurprijs	immers	een	grotere	woning.’

Zeg je daarmee dat die afspraken een wassen neus zijn?

‘Nee,	dat	niet.	Sommige	groepen	hebben	nou	eenmaal	voorrang	nodig,	omdat	ze	in	een	bij-
zondere	situatie	zitten	of	omdat	ze	extra	kwetsbaar	zijn.	Ik	denk	dan	vooral	aan	statushouders	
en	mensen	die	vanuit	een	instelling	naar	een	gewone	woning	in	de	buurt	moeten	verhuizen.’	
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En hoe stuur je erop dat Woonpunt voldoet aan de EU-regel en Passend Toewijzen?

‘Voorheen	hadden	we	daarvoor	een	tabel	met	inkomens,	huurprijzen	en	gezinssamenstelling.	
Tegenwoordig	gaat	dat	in	eerste	instantie	vanzelf:	de	woningzoekende	vult	zijn	inkomen	in	
en	in	het	toewijzingsplatform	Thuis	in	Limburg	wordt	dan	vanzelf	een	match	gemaakt	met	
een	passende	huurprijs.	Dat	wordt	bij	de	feitelijke	verhuur	uiteraard	nog	eens	gecheckt.	Mocht	
het	niet	passen,	dan	kijken	we	of	er	een	reden	is	om	af	te	wijken	van	het	beleid	en	gebruik	te	
maken	van	de	ruimte	die	we	daarvoor	hebben.	In	sommige	gevallen	vinden	we	een	match	met	
een	andere	woning,	die	wel	passend	is.’
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Zijn we tevreden?

Realisatie energiebesparende maatregelen

Reductie CO²-uitstoot 

Reductie gasverbruik 

Bewustwording bij huurders

Wat gaat goed?
	- We	zijn	tevreden	over	de	deelname	van	1.013	huurders	aan	de	energieteams	in	Heerlen,	waar-

bij	ze	energiebesparende	tips	en	middelen	kregen	(radiatorfolie,	spaarlampen,	etc).	
Woonpunt	betaalde	€	20,-	per	huurder,	de	huurder	bespaart	naar	schatting	€	135,-	per	jaar.	
De	aanpak	is	inmiddels	ook	opgenomen	in	de	prestatieafspraken	met	Gemeente	Maastricht

Wat kan beter?
	- De	oorspronkelijke	doelstelling	–	gemiddeld	label	B	in	2020	–	wordt	door	de	sector	niet	

gehaald.	Met	de	huidige	plannen	moet	2030	voor	Woonpunt	haalbaar	zijn.	De	komende	
jaren	wil	Woonpunt	een	achterstand	op	de	eigen	ambitie	inhalen.	

	- Reductie	van	CO2-uitstoot	en	gasverbruik	liggen	redelijk	op	koers	en	het	gemiddelde	ener-
gielabel	ligt	niet	ver	af	van	het	gemiddelde	van	andere	corporaties	in	Limburg,	maar	de	
winst	die	we	boekten,	komt	vooral	door	sloop	en	nieuwbouw.
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 Gesprek met Hub Meulenberg,  

portefeuillemanager vastgoedsturing

‘We	moeten	veel	meer	doen.’

Kosten voor energieverbruik vormen een belangrijke component binnen de 
betaalbaarheid van het wonen. Onze huurders zijn er dan ook bij gebaat dat wij 
maatregelen treffen die onze woningen energiezuiniger maken. Maar de afgelopen 
jaren hebben we onze investeringen noodgedwongen moeten terugschroeven. 
Hoe zit het dan met die ambitie? ‘Vergeet niet dat Woonpunt de afgelopen jaren 
veel verouderde woningen heeft gesloopt. Dat heeft een enorme impact gehad op 
de energieprestatie van het totale woningbezit.’ 
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Brancheorganisatie Aedes heeft een jaren geleden een convenant getekend waarin is 
afgesproken dat de woningvoorraad van corporaties in 2020 gemiddeld energielabel 
B zou hebben. Nog een paar jaar te gaan. Haalt Woonpunt dat nog?

‘Nee.	De	sector	als	geheel	gaat	het	niet	halen.	Aedes	heeft	dat	convenant	ondertekend	voordat	
de	Verhuurderheffing	een	feit	werd.	Veel	corporaties	hebben	hun	investeringen	na	2013	fors	
getemperd.	Woonpunt	ook.	Volgens	onze	huidige	plannen	heeft	ons	woningbezit	rond	2030	
een	gemiddelde	energie-index	van	1,40,	wat	neerkomt	op	energielabel	B.	Bovendien	heeft	80%	
van	ons	woningbezit	dan	een	‘groen’	label,	minimaal	label	C	dus.’

En waar staat Woonpunt nu?

‘Nu	is	nog	slechts	46%	van	ons	woningbezit	groen.	Dus	we	hebben	nog	een	weg	te	gaan.’

Hoe doet Woonpunt het in relatie tot andere corporaties?

‘Volgens	de	Aedes	benchmark	hadden	Limburgse	corporaties	in	2015	gemiddeld	een	ener-
gie-index	van	1,98.	Woonpunt	zat	op	2,11.	Qua	gasverbruik	zit	ons	woningbezit	ongeveer	op	
het	Limburgse	gemiddelde:	427	kuub	tegenover	423	kuub	gemiddeld.’

Dat valt nog mee. 

‘Ja,	maar	vergeet	niet	dat	Woonpunt	de	afgelopen	jaren	veel	verouderde	woningen	heeft	
gesloopt.	Dat	heeft	een	enorme	impact	gehad	op	de	energieprestatie	van	het	totale	
woningbezit.’

De komende jaren gaat Woonpunt minder slopen en nieuw bouwen, de winst moet 
dus vooral komen van renovatie. Is dat haalbaar?

‘Dat	is	haalbaar.	We	hebben	in	onze	meerjarenbegroting	voor	de	komende	tien	jaar	een	bedrag	
van	€	200	miljoen	ingerekend	voor	grootschalige	renovatie	en	verbeteringen.	Daarvan	is	€	30	
tot	€	40	miljoen	bestemd	voor	energiebesparende	maatregelen.	Daarbovenop	hebben	we	bud-
get	opgenomen	voor	quick	wins.’

‘Je	verspeelt	altijd	iets	van	je	

geloofwaardigheid	als	je	op	afspraken	

moet	terugkomen.’
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Wat moet ik me voorstellen bij quick wins?

‘Denk	aan	complexen	die	pas	over	tien	of	vijftien	jaar	aan	de	beurt	zijn	voor	groot	onderhoud,	
maar	waar	de	spouwmuren	nog	niet	zijn	geïsoleerd.	Daar	kunnen	we,	als	er	geen	technische	
belemmeringen	zijn,	snel	mee	aan	de	gang.	Of	woningen	waarbij	de	kozijnen	nog	van	goede	
kwaliteit	zijn	maar	waar	nooit	dubbel	glas	is	geplaatst.	In	die	gevallen	kun	je	overwegen	om	
dubbel	glas	te	plaatsen	op	het	moment	dat	de	kozijnen	worden	geschilderd.	Dan	wachten	we		
niet	op	een	renovatie.	Normaal	nemen	we	energiebesparende	maatregelen	bij	renovatie	of	
groot	onderhoud,	maar	de	quick	wins	zijn	relatief	simpele	maatregelen	op	een	opportuun	
moment	die	zich	voor	Woonpunt	en	de	huurders	relatief	snel	terug	verdienen’.

In 2016 heeft Woonpunt ongeveer € 1 miljoen uitgeven aan energiebesparende maat-
regelen. Genoeg?

‘Nee,	dat	is	te	weinig.	Het	merendeel	betreft	verwarmingsinstallaties	die	we	sowieso	moesten	
vervangen.	Natuurlijk	draagt	het	bij	aan	energiezuinigheid	als	je	een	verouderde	verwarming-
sketel	vervangt	door	een	energiezuiniger	exemplaar,	maar	we	moeten	veel	meer	doen.	Helaas	
zat	het	er	in	2016	nog	niet	in.’

Woonpunt heeft enkele renovatieprojecten uitgesteld. Stel dat die toch waren door-
gegaan, waren de cijfers van Woonpunt met betrekking tot de energie-index en gas-
verbruik dan beter geweest?

‘Ja,	maar	niet	veel.	Het	effect	van	een	enkel	renovatieproject	van	pakweg	170	woningen	op	de	
gemiddelde	energieprestatie	van	17.000	woningen	is	marginaal.	Je	ziet	die	verschuivingen	pas	
over	enkele	jaren,	als	we	meer	en	meer	woningen	onder	handen	hebben	genomen.	
Verduurzaming	is	een	kwestie	van	lange	adem	en	wil	je	serieuze	ambities	waarmaken,	dan	
vraagt	dat	langdurig	investeren.’	

Je zegt dat Woonpunt de komende tien jaar € 30 tot € 40 miljoen gaat uitgeven aan 
duurzaamheid. Maar zulke plannen had Woonpunt enkele jaren geleden ook. Kun je je 
voorstellen dat huurders en andere stakeholders daar nu sceptisch over zijn?

‘Ja,	dat	kan	ik	me	voorstellen.	Als	je	noodgedwongen	moet	terugkomen	op	afspraken	verspeel	
je	altijd	iets	van	je	geloofwaardigheid.	Onze	huidige	meerjarenbegroting	bevat	geen	rare	
beloftes	die	we	niet	kunnen	waarmaken.	We	hebben	een	reële	begroting	op	basis	van	een	reële	
planning.	We	gaan	de	komende	tien	jaar	weliswaar	gemiddeld	per	woning	meer	uitgeven	aan	
renovatie	dan	gebruikelijk	is	in	de	sector,	maar	wij	hebben	dan	ook	een	inhaalslag	te	maken.	
Ik	denk	dat	we	gewoon	aan	de	slag	moeten	gaan	in	2017.	Dan	komt	dat	vertrouwen	wel	terug.’

Tot slot: welke rol heeft de huurder bij energiebesparing en wat doet Woonpunt  
daar aan?

‘De	huurder	is	degene	met	zijn	hand	aan	de	thermostaat.	Hij	heeft	dus	zeker	invloed.	In	
Heerlen	hebben	we	goed	ervaringen	opgedaan	met	energieteams	die	bij	huurders	langs	gaan	
om	tips	te	geven	en	energiebesparende	materialen	achter	te	laten.	Uit	de	evaluatie	blijkt	dat	
het	werkt,	dus	in	Maastricht	zijn	soortgelijke	plannen,	samen	met	de	gemeente	en	
collega-corporaties.’



25Reductie van energieverbruik

Verder in 2016
	- heeft	Woonpunt	sinds	de	nulmeting	van	1	januari	2009	een	reductie	van	CO2-uitstoot	

bereikt	van	12%	(eind	2015	was	dat	nog	11%).	Voor	de	vermindering	van	gasverbruik	hebben	
we	een	doelstelling	van	20%	besparing	ultimo	2018	ten	opzichte	van	de	nulmeting	in	2009.	
Eind	2016	zaten	we	op	15%.	

	- heeft	Woonpunt	voor	het	project	MODLAR/NEBER	wederom	de	twee	woningen	aan	de	
Breitnerstraat	in	Heerlen	in	bruikleen	gegeven	aan	Zuyd	Hogeschool	voor	het	ontwikkelen	
en	testen	van	nieuwe	concepten	op	het	gebied	van	energiebesparing.	De	eerste	woning	is	in	
maart	2015	opgeleverd	en	wordt	medio	2017,	na	ruim	een	jaar	monitoren	op	energiezuinig-
heid	en	installatieprestatie,	weer	voor	verhuur	beschikbaar.	De	tweede	woning	is	september	
2016	opgeleverd	en	voorzien	van	andere	technologie.	Omwille	van	een	valide	monitorperi-
ode	is	de	bruikleenovereenkomst	voor	deze	woning	met	een	jaar	verlengd.	Doel	van	dit	pro-
ject	is	vooral	kennisontwikkeling	op	het	gebied	van	verduurzaming.	

Prognose 2026Verdeling energielabels 2016

Groen (A, B, C; El < 1,8)

Oranje (D, E; El < 2,4)

Rood (F,G; El > 2,4

9,2%

46,4%

25%

70%

5%

44,4%
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 Zijn we tevreden?

Zelfredzame en betrokken huurders

Samenwerking met de bewonersoverlegcommissies

Inzet van wijkbeheerders op schoon, heel en veilig

Wat gaat goed?
	- Samenwerking	van	onze	wijkbeheerders	met	politie,	zorg-	en	welzijnsinstanties,	bewoners	

en	gemeente	in	de	Veilige	Buurten	Teams	(Maastricht)	en	de	Buurtteams	Plus	(Heerlen).	
	- Samenwerking	met	netwerkpartners	om	problemen	in	een	vroeg	stadium	te	signaleren	en	te	

voorkomen	i.p.v.	op	te	lossen.
	- Het	aantal	betrokken	bewoners	in	wijken/buurten	dat	een	actieve	bijdrage	levert	aan	de	leef-

baarheid	buiten	formele	bewonersoverlegcommissies	stijgt.

Wat kan beter?
	- Samenwerking	met	bewonersoverlegcommissies.	Wat	we	hebben	afgesproken	doen	we	goed,	

maar	de	ambitie	is	hoger.	Met	name	als	het	gaat	om	zelfredzaamheid	van	bewoners	in	com-
plexen.		Woonpunt	bekijkt	samen	met	bewonersoverlegcommissies	hoe	we	daar	samen	aan	
kunnen	werken.	

	- In	2016	zijn	alle	wijkbeheerders	opgeleid	om	huurders	te	betrekken	bij	en	aan	te	spreken	op	
schoon,	heel	en	veilig	in	de	buurt.	Daarbij	stonden	vooral	communicatie	en	de	omgang	met	
huurders	met	psychische	problemen	centraal.	De	wijkbeheerders	komen	van	‘een	probleem	
constateren	en	oplossen’	en	gaan	naar	‘een	probleem	constateren	en	de	verantwoordelijke	
bewoners	erop	aanspreken’.	De	basis	is	gelegd.	Vanaf	2017	moeten	we	hier	de	resultaten	van	
terugzien.	

	- Woonpunt	heeft	nog	geen	uitgewerkte	visie	op	de	mate	van	zelfredzaamheid	van	bewoners,	
de	rol	die	huurders	kunnen	spelen	in	beleidsparticipatie	en	de	rol	die	Woonpunt	zou	moeten	
vervullen	in	het	sociale	domein.	Hoe	ver	moet	en	kan	dat	gaan?	
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 Gesprek met Gemma Gerrits, coördinator participatie

‘Trots	op	projecten	waarbij	we	het	minst		

hebben	gedaan.’

De ‘participatiesamenleving’ is inmiddels een geijkt begrip.  De rol van Woonpunt  
is sinds enkele jaren veranderd van uitvoerder naar aanjager. Inmiddels geven 
onze medewerkers in vele projecten en samenwerkingsverbanden ondersteuning 
aan huurders die zichzelf en hun buurtgenoten willen helpen. Hoe gaat dat in de 
praktijk? En wat zou nog beter kunnen? Een gesprek met Gemma Gerrits, 
coördinator participatie. ‘Het kan niet zo zijn dat een huurder klaagt over zijn buurt 
en zelf geen enkele verantwoordelijkheid neemt.’
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Kun je uitleggen waarom het belangrijk is dat juist een woningcorporatie zich inzet 
voor de participatiesamenleving en de zelfredzaamheid van huurders? 

‘Een	huurder	kiest	niet	alleen	voor	een	woning,	maar	voor	een	woning	in	een	bepaalde	buurt.	
Als	buurten	achteruit	gaan,	hebben	wij	daar	last	van.	Dan	krijgen	we	leegstand	en	verloede-
ring.	We	investeren	dus	niet	alleen	in	leefbaarheid	vanwege	het	maatschappelijk	belang,	maar	
ook	vanuit	eigenbelang.	Een	buurt	waarin	mensen	elkaar	durven	aanspreken,	waarin	bewo-
ners	zich	samen	verantwoordelijk	voelen	voor	hoe	de	straat	eruit	ziet,	waarin	de	voortuinen	er	
netjes	bijliggen,	is	meer	in	trek	dan	een	buurt	waarin	dat	niet	het	geval	is.’

Maar laten we eerlijk zijn: het kost ook wat, al die participatiemensen en wijkbeheer-
ders. Is dat te verantwoorden naar huurders?

‘In	de	Woningwet	zijn	de	totale	kosten	voor	leefbaarheid	in	principe	gemaximeerd	op	€	125	
per	sociale	huurwoning	per	jaar.	Dat	is	nog	steeds	veel	geld,	en	als	jouw	woningen	in	goede	
buurten	en	wijken	liggen,	waar	mensen	van	zichzelf	al	zelfredzaam	en	betrokken	zijn,	dan	
hoef	je	dat	bedrag	als	corporatie	ook	niet	uit	te	geven.	Wij	hebben	ook	woningen	in	wijken	
waar	mensen	zich	elke	dag	afvragen	hoe	ze	de	dag	gaan	doorkomen.	Als	je	die	mensen	vraagt	
om	ook	verantwoordelijkheid	te	dragen	voor	hun	buurtje,	is	dat	nogal	wat.	Dat	gaat	echt	niet	
vanzelf.	We	moeten	onszelf	wel	steeds	de	vraag	stellen	wat	we	over	hebben	voor	leefbare	buur-
ten,	verhuurbare	woningen	en	behoud	van	vastgoedwaarde.’

Een monteur repareert dingen die kapot zijn, een verhuurmedewerker bezorgt 
iemand een nieuwe woning. Dat is tastbaar en makkelijk in getallen uit te drukken. 
Hoe kijken die collega’s naar jullie werk?

‘Wij	confronteren	onze	organisatie	met	het	kritische	geluid	van	de	huurder.	Dat	wordt	door	
iedereen	verschillend	ervaren.	Collega’s	zouden	dat	wat	meer	mogen	zien	als	een	hulpmiddel	
om	beter	te	functioneren.	Die	kritiek	of	ontevredenheid	die	zitten	er	soms.	Onze	meerwaarde	
is	dat	we	die	tijdig	naar	boven	halen	zodat	we	er	als	organisatie	iets	mee	kunnen	doen.	Je	kunt	
het	ook	laten	zitten,	maar	dan	wordt	het	uiteindelijk	alleen	maar	erger.	Soms	denken	collega’s	
dat	wij	bewoners	altijd	gelijk	willen	geven	en	nooit	nee	durven	zeggen.	Maar	wij	zeggen	vaker	
nee	dan	ja.	Nee,	wij	kunnen	dit	probleem	niet	voor	u	oplossen.	Nee,	u	kunt	hier	niet	blijven	
wonen,	want	we	gaan	slopen.’

Woonpunt zegt: we gaan van oplossen en uitvoeren naar signaleren, activeren en ver-
binden. Met andere woorden: we helpen mensen zichzelf helpen en wijzen hen de 
weg. Is dat in de praktijk wel vol te houden?

‘Ja,	dat	moeten	we	volhouden.	Het	kan	niet	zo	zijn	dat	een	huurder	klaagt	over	zijn	buurt	en	
zelf	geen	verantwoordelijkheid	neemt.	Een	oplossing	voor	een	leefbaarheidsprobleem	beklijft	
alleen	als	die	duurzaam	is.	We	hebben	tal	van	voorbeelden	gezien	waarbij	een	gemeente	of	cor-
poratie	of	welzijnsinstelling	met	de	beste	bedoelingen	een	project	startte	met	buurtbewoners,	
en	zodra	die	partij	een	stapje	terug	deed	en	de	bewoners	het	moesten	overpakken,	zakte	het	in	

‘We	zeggen	vaker	nee	dan	ja.’
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elkaar.	Je	moet	aan	de	voorkant	helder	maken	dat	de	bewoners	het	moeten	doen.	Neem	ont-
moetingsplek	de	Buurtbrök:	daarin	hebben	de	bewoners	van	meet	af	aan	de	belangrijkste	rol	
gekregen.	Gemeente,	welzijnswerk	en	Woonpunt	ondersteunen,	maar	zijn	niet	de	kartrek-
kers.	Dat	zijn	de	mensen	zelf.	Zij	moeten	het	draaiende	houden.	En	als	ze	de	ruimte	krijgen	
doen	ze	dat	met	plezier.’

Als je naar 2016 kijkt, waar ben je dan het meest trots op?

‘Op	de	kleine	overwinningen.	De	projecten	die	misschien	heel	kleinschalig	lijken,	maar	die	o	
zo	belangrijk	zijn	voor	de	buurt.	In	de	wijk	Brusselsepoort	in	Maastricht	hebben	we	samen	
met	bewoners	alle	brandgangen	opgeschoond.	Wat	we	daar	hebben	bereikt,	is	dat	de	bewoners	
het	voortouw	hebben	genomen	en	wij	hen	hebben	geholpen	in	plaats	van	andersom.	Ik	ben	
dus	vooral	trots	op	die	projecten	waarbij	wij	het	minst	hebben	gedaan!’

En jullie hebben in 2016 toch ook al die gesprekken gevoerd met statushouders?

‘Klopt.	Het	doel	was	om	inzicht	te	krijgen	in	hoe	gehuisveste	statushouders	in	hun	buurten	
passen.		We	hebben	met	tientallen	statushouders	gesproken	en	hun	buren.	Wat	we	vooral	heb-
ben	geleerd	is	dat	buren	het	vervelend	vinden	als	de	mensen	naast	hen	de	Nederlandse	taal	
niet	machtig	zijn.	Of	dat	ze	met	lede	ogen	moeten	aanzien	hoe	alleenstaande	buitenlandse	
vrouwen	vereenzamen.	Daarom	hebben	we	ook	besloten	om	het	project	Match	van	de	
Universiteit	Maastricht	te	ondersteunen.	Daarbij	stellen	wij	woonruimte	ter	beschikking	voor	
studenten	in	buurten	waar	statushouders	wonen.	Zij	ondersteunen	dan	vluchtelingen	in	die	
buurten	met	taalles	en	andere	praktische	zaken.	Een	mooi	voorbeeld	van	niet	zelf	oplossen,	
maar	wel	helpen	om	twee	partijen	bij	elkaar	te	brengen.’

Iets heel anders: mensen met psychosociale problemen blijven steeds vaker gewoon 
in wijken wonen. Dat leidt soms tot overlast. Hoe zwaar weegt dat op jullie werk?

‘Zwaar.	Mensen	met	dat	soort	problemen	hebben	vaak	ook	lage	inkomens.	Ze	zijn	dus	aange-
wezen	op	de	goedkopere	huurwoningen.	Met	als	gevolg	dat	die	mensen	vaak	in	dezelfde	wij-
ken	worden	gehuisvest.	Als	je	één	verwarde	huurder	in	de	straat	hebt,	is	dat	misschien	nog	
beheersbaar.	Heb	je	er	drie	dan	wordt	de	druk	wel	erg	hoog.	Zeker	als	in	diezelfde	buurt	al	een	
paar	verslaafden,	aso’s	en	criminelen	wonen.	Dat	klinkt	cru,	maar	het	is	de	realiteit	in	som-
mige	straten.’

‘Studenten	ondersteunen	vluchtelingen	

met	taalles	en	andere	praktische	zaken.’
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Wat is dan de oplossing?

‘Mijn	persoonlijke	mening?	Spreiden.	Ook	in	straten	waarin	duurdere	huurwoningen	liggen.	
Dan	verlagen	we	in	die	paar	woningen	maar	de	huur.	Dat	is	een	kleine	prijs	om	de	concentratie	
van	problemen	tegen	te	gaan.’

Je zei eerder: het kan niet zo zijn dat een huurder ergens over klaagt en zelf geen ver-
antwoordelijkheid neemt. Maar je kunt van een bewoner toch niet verwachten dat hij 
zelf eens gaat praten met zijn psychotische buurman?

‘Nee,	natuurlijk	niet.	Als	wij	een	signaal	krijgen	uit	de	buurt	dat	het	echt	niet	goed	gaat	met	
iemand,	dan	vragen	onze	medewerkers	door.	Ze	hebben	allemaal	een	training	gehad	om	de	
signalen	van	bijvoorbeeld	psychotisch	gedrag	of	dementie	te	herkennen.	In	zo’n	geval	schake-
len	we	meteen	zorgpartijen	in.’

Hoe verloopt de samenwerking met bewonersoverlegcommissies? 

‘Ook	daar	zie	je	een	verschuiving	optreden	van	zij-vragen-wij-doen	naar	samen-bedenken-en-
samen-doen.	Maar	het	kan	van	beide	kanten	beter.’

Hoe bedoel je?

‘Bewonersoverlegcommissies	mogen	echt	niks	meer	over	de	schutting	gooien.	We	zijn	samen	
verantwoordelijk	voor	een	complex.	Als	Woonpunt	iets	doet	om	een	probleem	op	te	lossen,	ver-
wachten	wij	ook	iets	van	de	bewoners.	Aan	de	andere	kant	zouden	wij	binnen	Woonpunt	de	
bewonersoverlegcommissies	wat	minder	vaak	als	een	bedreiging	of	last	moeten	zien.	Dit	zijn	
onze	ogen	en	oren	in	de	wijk.	Daar	mogen	we	best	vaker	gebruik	van	maken.’

Hoe bijvoorbeeld?

‘Nou,	je	hebt	bij	woningcorporaties	zoiets	als	complexbeheerplannen.	Daarin	beschrijf	je	wat	
je	op	langere	termijn	met	een	bepaald	complex	van	plan	bent.	Dat	relateer	je	aan	je	vastgoed-
beleid,	je	wensportefeuille	en	je	begroting.	Sommige	corporaties	geven	de	bewonersoverleg-
commissies	daarin	een	rol,	als	klankbord.	Woonpunt	heeft	daar	niet	voor	gekozen	en	dat	vind	
ik	jammer.	Ik	begrijp	best	dat	het	op	de	korte	termijn	lastig	kan	zijn,	want	bewoners	kunnen	
best	anders	tegen	hun	complex	aankijken	dan	wij	als	verhuurder,	maar	op	de	langere	termijn	
heb	je	er	alleen	maar	profijt	van.	Je	weet	meteen	wat	bewoners	van	hun	complex	vinden,	waar	
zij	vinden	dat	de	verbeterpotentie	zit	en	als	je	dan	op	termijn	iets	gaat	doen,	heb	je	ook	meer	
draagvlak.’
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Verder in 2016 
	- 355	huurders	deden	een	beroep	op	ons	‘potje’	voor	wijk-	en	woonwensen.	In	2016	heb-

ben	we	249	wensen	uitgevoerd.	Kosten:	€	77.854.	
	- In	Maastricht	heeft	Woonpunt	in	2016	weer	deelgenomen	aan	de	aanpak	van	“onaan-

tastbaren”,	een	groep	bewoners	die	aan	de	lopende	band	misdrijven	of	overtredingen	
pleegt,	individueel	of	in	wisselende	samenstellingen.	Door	snel	te	schakelen	tussen	
overheid,	zorg,	welzijn	en	corporaties	kan	er	sneller	en	adequater	worden	opgetreden.	
Het	project	is	in	2016	geëvalueerd	en	wordt	op	basis	van	de	resultaten	in	2017	
voortgezet.



33

4
Levensloopbestendige 
woningen en bijzondere 
doelgroepen
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 Zijn we tevreden?

Huisvesting bijzondere doelgroepen

Aantal levensloopbestendige woningen

Toewijzing levensloopbestendige woningen

Samenwerking met zorgpartijen rondom kleinschalige 

woonconcepten

Wat gaat goed?
	- 130	statushouders	gehuisvest	in	2016
	- Bijdrage	geleverd	aan	huisvesting	van	extra	vluchtelingen	in	Maastricht	door	beschikbaar-

stelling	van	woonruimte	voor	maximaal	190	vluchtelingen
	- Er	zijn	voldoende	zorggeschikte	woningen	voor	de	doelgroep	in	de	regio.	
	- Samenwerking	met	gemeenten,	collega-corporaties	en	zorgpartijen	in	de	Housing-loketten,	

die	bewoners	uit	intramurale	en	beschermd	wonen	voorzieningen	begeleiden	naar	reguliere	
huisvesting.

	- Voor	oudere	huurders	realiseerden	we	kleine	woningaanpassingen	die	het	wonen	
vergemakkelijken.

	- Met	de	gemeenten	en	collega-corporaties	in	Westelijke	Mijnstreek	sloten	we	een	convenant	
over	hoe	we	samen	omgaan	met	woningaanpassingen	bij	zorgvragers.

Wat kan beter?
	- Ook	al	is	het	aantal	zorggeschikte	woningen	in	Zuid-Limburg	voldoende	om	de	toenemende	

zorgvraag	op	te	vangen,	in	de	praktijk	zal	de	toewijzing	ervan	een	probleem	blijven	als	we	
daar	geen	expliciete	afspraken	over	maken	met	partners.	In	overleg	met	gemeentes,	zorg-
partijen	en	huurdervertegenwoordigers	willen	we	in	2018	in	alle	gemeentes	wooncomplexen	
oormerken	voor	toewijzing	aan	ouderen	en	mensen	met	een	zorgindicatie.	

	- In	2018	wil	Woonpunt	werk	maken	van	vraaggestuurd	onderhoud	waarbij	senioren	en	
andere	zorgvragers	aanpassingen	in	hun	woning	kunnen	aanvragen	waardoor	zij	langer	
zelfstandig	thuis	kunnen	wonen.		

	- Naast	de	individuele	voorzieningen	wil	Woonpunt	ook	investeren	in	algemene	voorzienin-
gen	(ophogen	galerijvloeren,	plaatsen	elektrische	deurdrangers,	scootmobielruimtes).	
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 Gesprek met Thery Dirven,  

accountmanager maatschappelijk vastgoed

‘Het	mes	moet	nu	aan	twee	kanten		

snijden.’

Vroeger kwam een zorgpartij met een huisvestingsvraag voor een specifieke 
doelgroep en bouwde Woonpunt vervolgens de woningen. Een langjarig 
huurcontract met dezelfde partij garandeerde dat we het vastgoed niet voor niks 
hadden neergezet. Inmiddels ziet de wereld er anders uit: zorgpartijen willen af 
van langjarige contracten, hun doelgroepen moeten langer zelfstandig blijven 
wonen. Dat roept weer hele nieuwe vraagstukken op.
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Leg eens uit: waarom heeft Woonpunt een accountmanager maatschappelijk vast-
goed nodig?

‘Kort	en	goed:	om	de	vraag	van	zorgpartijen	te	matchen	met	onze	mogelijkheden.	Ik	probeer	
erachter	te	komen	wat	hun	toekomstplannen	zijn,	met	welke	risico’s	ze	te	maken	hebben,	hoe	
ze	hun	doelgroepen	willen	huisvesten	en	welk	vastgoed	dan	zou	kunnen	passen.	Ik	haal	de	
vragen	op	en	probeer	dan	binnen	Woonpunt	een	oplossing	te	vinden.	Vergeet	niet:	we	hebben	
ruim	1.300	woningen	in	ons	bestand	waar	cliënten	van	zorginstellingen	in	wonen.	Dat	gaat	
niet	vanzelf.’

Worden vragen van zorgpartijen uitsluitend opgelost in het bestaande vastgoed?

‘Ja.	Het	mes	snijdt	daarbij	aan	twee	kanten,	want	wij	hebben	soms	ook	vastgoed	waar	leeg-
stand	in	dreigt.	Dan	is	verhuur	aan	een	zorgpartij	soms	een	prima	oplossing.’

Kun je een voorbeeld geven?

‘We	hebben	gebouwen	die	we	ooit	hebben	neergezet	voor	specifieke	doelgroepen.	Nu	zorgpar-
tijen	inzetten	op	extramuralisering	trekken	ze	zich	vaak	uit	die	panden	terug,	als	het	huur-
contract	erop	zit.	Dat	is	voor	Woonpunt	een	risico,	want	erg	courant	zijn	die	gebouwen	niet.	Je	
hebt	ze	niet	één-twee-drie	verkocht.	Dan	kijk	ik	of	het	pand	geschikt	is	of	geschikt	kan	worden	
gemaakt	voor	verhuur	aan	een	andere	zorgpartij.’

En lukt dat?

‘Vaak	wel,	maar	zorgpartijen	willen	tegenwoordig	kortere	huurcontracten	–	ze	kunnen	ook	
nauwelijks	anders	–	dus	over	een	paar	jaar	moeten	we	opnieuw	in	gesprek	met	hurende	zorg-
partij	of,	als	ze	eruit	trekken,	kijken	of	we	een	andere	huisvestingsvraag	ermee	kunnen	
oplossen.’

‘Niemand	heeft	bezwaar	tegen	een	

buurman	in	een	rolstoel,	maar	iemand	

die	verward	of	verslaafd	is:	dat	is	een	

ander	verhaal.’
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Zorgpartijen willen cliënten in gewone woningen toch ook graag bij elkaar hebben. 
Hoe gaat Woonpunt met die vraag om?

‘Klopt,	de	grootste	kostenpost	voor	zorgorganisaties	is	het	personeel,	en	dat	moeten	ze	effici-
ent	kunnen	inzetten.	Dus	hoe	meer	cliënten	ze	bij	elkaar	hebben	wonen,	hoe	minder	reistijd	
en	hoe	doelmatiger	het	personeel.	We	zijn	met	zorgpartijen	in	gesprek	om	senioren	op	die	
manier	te	huisvesten:	een	heel	complex	vol	levensloopbestendige	woningen,	met	op	de	begane	
grond	een	uitvalsbasis	voor	het	zorgpersoneel.	Iets	soortgelijks	doen	we	met	het	Leger	des	
Heils	dat	studio’s	huurt	in	verschillende	panden	voor	ex-verslaafden	of	voormalig	daklozen.	
Soms	zelfs	in	complexen	waar	ook	studenten	wonen.’

Stuit dat niet op verzet bij de andere bewoners?

‘Bij	studenten	is	dat	een	stuk	minder.	Die	hebben	een	hogere	tolerantie	voor	mensen	die	net	
wat	anders	zijn	dan	jij	of	ik.	Tot	nu	toe	gaat	het	prima	daar.	We	overwegen	een	proef	waarbij	
we	een	student	korting	op	de	huur	geven	als	hij	of	zij	wat	huismeesterachtige	taken	wil	vervul-
len	in	het	gebouw.	Ook	stimuleren	we	dat	de	bewoners	–	studenten	en	cliënten	–	gezamenlijke	
activiteiten	organiseren	om	elkaar	beter	te	leren	kennen.’

En hoe zit dat bij andere bewoners?

‘Soms	is	dat	best	ingewikkeld,	want	je	hebt	altijd	met	een	leefbaarheidsvraagstuk	te	maken.	
Niemand	zal	bezwaar	hebben	tegen	iemand	in	een	rolstoel	in	het	huis	naast	hem,	maar	
iemand	die	verward	is	of	verslaafd,	is	ineens	een	ander	verhaal.	Daarom	ga	ik	altijd	eerst	pra-
ten	met	mijn	collega’s	van	Sociaal	Beheer	&	Participatie	als	ik	in	gesprek	ben	met	een	zorgpar-
tij.	Zij	kennen	de	sociale	structuur	van	de	buurt	en	de	eventuele	kwetsbaarheid.’

Hoe gaat de samenwerking met zorgpartijen als het gaat om leefbaarheid?

‘Dat	kan	beter.	Vooral	van	onze	kant.	Sommige	collega’s	zijn	in	de	veronderstelling	dat	als	een	
zorgpartij	een	aantal	studio’s	in	een	complex	huurt	Woonpunt	ineens	geen	rol	meer	heeft	in	
het	aanspreken	van	bewoners.	Soms	moet	ik	mensen	zowel	intern	als	extern	overtuigen	dat	
ook	daklozen	en	ex-verslaafden	tot	onze	doelgroep	behoren.	De	buurt	wil	het	vaak	niet,	en	col-
lega’s	zien	op	tegen	de	heisa	die	ervan	komt.’

In 2016 heeft Woonpunt 63 voormalige aanleunwoningen in de Maastrichtse wijk 
Malberg beschikbaar gesteld aan het COA voor de huisvesting van vluchtelingen. Jij 
was daar nauw bij betrokken. Hoe heb je dat proces beleefd?

‘Dat	was	niet	makkelijk.	De	besluitvorming	verliep	zorgvuldig	en	dus	langzaam,	maar	onder-
tussen	lieten	we	daar	camera’s	ophangen	en	beveiliging	rondlopen.	Buurtbewoners	vroegen	
zich	af	wat	daar	ging	gebeuren.	Soms	vroegen	ze	me	op	de	man	af	of	er	misschien	asielzoekers	
zouden	worden	gehuisvest.	Maar	ik	mocht	niks	zeggen	en	heb	toen	af	en	toe	moeten	liegen.	
Vond	ik	niet	leuk.	Een	ander	vervelend	aspect	is	dat	de	buurt	min	of	meer	heeft	afgedwongen	
dat	de	woningen	na	mei	2018	worden	gesloopt.	Ik	begrijp	waarom	ze	dat	vragen,	en	ook	
waarom	Woonpunt	de	sloop	heeft	toegezegd,	maar	ondertussen	zijn	die	woningen	ideaal	om	
andere	zorgvragers	in	te	huisvesten.’
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Verder in 2016
	- verhuurde	Woonpunt	in	Maastricht,	Heerlen	en	Sittard-Geleen	panden	aan	diverse	zorg-

partijen	ten	behoeve	van	dak-	en	thuislozen.	Van	vrouwenopvang	tot	re-integratie	van	
daklozen;	

	- hebben	we	in	Sittard-Geleen	twee	begeleid	wonen	project	voor	jongeren	in	een	regulier	
wooncomplex	gerealiseerd	en	een	derde	opgestart;

	- hebben	we	ons	aangesloten	bij	het	corporatie-initiatief	“ontzorgingsarrangement”	om		
particuliere	vastgoedeigenaren	verhuur	en	beheer	van	woonruimte	uit	handen	te	nemen	ten	
behoeve	van	huisvesting	van	met	name	statushouders.	De	animo	is	tot	dusverre	gering;	

	- neemt	Woonpunt	deel	aan	een	taskforce	van	de	Gemeente	Maastricht	ter	coördinatie	van	
(extra)	opvang	en	integratie	van	statushouders	en	hebben	we	een	uitbreidingslocatie	voor	
het	AZC	Maastricht	gerealiseerd;	

	- overlegden	we	met	zorgorganisatie	Xonar	over	huisvesting	van	minderjarige	asielzoekers	in	
Zuid-Limburg.	Woonpunt	en	Xonar	hebben	diverse	locaties	bekeken,	maar	er	was	geen	
draagvlak	bij	de	gemeente	voor	huisvesting	van	deze	doelgroep	op	deze	specifieke	locaties.	
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Vastgoedsturing
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 Zijn we tevreden?

Vastgoedsturing

Vertaling naar tactische en operationele niveaus

Data-consistentie

Wat gaat goed?
	- Het	opstellen	van	een	systeem	van	vastgoedsturing	ligt	voor	op	schema.	In	2016	hebben	we	

de	wensportefeuille	opgesteld,	afgeleid	van	de	meerjarenstrategie	en	vertaald	naar	presta-
tieafspraken	met	gemeenten.	In	2017/2018	gaan	we	deze	verder	vertalen	naar	wijkvisies,	
assetplannen	en	complexbeheerplannen.	

	- Informatiesystemen	binnen	de	afdelingen	Financiën,	Vastgoed	en	team	Strategie	en	Beleid	
zijn	meer	op	elkaar	afgestemd.	

Wat kan beter?
	- In	2017	gaan	we	door	met	het	verder	integreren,	inrichten	en	verfijnen	van	onze	informatie-

systemen.	Ook	het	controleren	en	verbeteren	van	onze	basis	de	vastgoeddata	heeft	in	2018	en	
2019	nog	de	aandacht.		
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 Gesprek met Hub Meulenberg,  

portefeuillemanager vastgoedsturing

‘We	gaan	de	komende	tien	jaar		

4.000	woningen	renoveren.’

Duurzame exploitatie van ons woningbezit begint bij een blik in de toekomst: wat 
willen we op de lange termijn met onze woningen? Gegeven demografische 
ontwikkelingen natuurlijk. Dat begint op het hoogste abstractieniveau: onze visie. 
Daarin staat onder andere dat we woningen willen verhuren ‘die niemand ooit nog 
wil afbreken’. Dat is het ideaalbeeld. Het hoogst bereikbare. Via het proces van 
vastgoedsturing – Woonpunt hanteert daarbij het RIGO-model – komen we steeds 
dichter bij dat doel.
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Kun je kort uitleggen wat vastgoedsturing inhoudt?

‘In	onze	vastgoedsturing	kijken	we	niet	alleen	naar	financieel	rendement	van	woningen,	maar	
ook	naar	hoe	we	ontwikkelingen	en	behoeftes	in	de	samenleving	kunnen	vertalen	naar	ons	
vastgoed.	Denk	aan	demografische	veranderingen,	behoeftes	van	zorgvragers,	de	noodzaak	
om	te	verduurzamen.	Door	dat	allemaal	te	vertalen	naar	een	toekomstig	plaatje	van	je	vast-
goed,	weet	je	waar	je	naartoe	moet	werken.	Al	je	plannen	voor	onderhoud,	renovatie,	sloop	en	
nieuwbouw	moeten	gericht	zijn	op	dat	gezamenlijke	toekomstbeeld.’

Hoe moet ik me dat voorstellen? Kijkt Woonpunt per woning wat er moet gebeuren?

‘Uiteindelijk	wel,	maar	we	beginnen	bovenaan.	Als	we	in	overweging	nemen	wat	de	demogra-
fische	veranderingen,	duurzaamheidswensen	en	behoeftes	van	zorgvragers	betekenen	voor	
ons	woningbezit,	dan	kunnen	we	een	plaatje	maken	van	hoe	ons	woningbezit	er	over	tien	jaar	
uit	moet	zien.	Dat	noemen	we	de	wensportefeuille.	We	weten	ook	hoe	ons	woningbezit	er	nu	
uitziet.	Om	onze	wensportefeuille	te	realiseren	zetten	we	renovatie,	verkoop,	sloop	en	nieuw-
bouw	in.	Dat	moet	overigens	wel	realistisch	zijn.’

En de huidige wensportefeuille van Woonpunt is realistisch? 

‘Ja,	hij	is	ingerekend	in	de	meerjarenbegroting	en	het	past.	Hij	is	niet	alleen	realistisch	qua	
geld,	maar	ook	qua	regelgeving.	Dat	is	minstens	zo	belangrijk.	De	nieuwe	Woningwet	heeft	
ervoor	gezorgd	dat	woningcorporaties	zich	weer	volledig	richten	op	de	volkshuisvesting.	In	
onze	wensportefeuille	zie	je	dan	ook	dat	we	het	merendeel	van	onze	bedrijfspanden	en	duur-
dere	huurwoningen	op	termijn	gaan	verkopen.’

Hoe legt Woonpunt in vastgoedsturing de relatie met de prestatieafspraken?

‘Belangrijke	thema’s	die	in	de	prestatieafspraken	staan,	zijn	dezelfde	als	die	Woonpunt	in	de	
strategie	heeft	staan	en	die	leidend	zijn	voor	wensportefeuille:	duurzaamheid,	levensloopbe-
stendigheid,	betaalbaarheid.	Dat	is	ook	niet	willekeurig	of	toevallig:	het	zijn	de	thema’s	die	
ons	allemaal	bezighouden:	wethouders,	huurdersverenigingen	en	corporaties.’

‘In	onze	‘wensportefeuille’	zijn	de	thema’s	

duurzaamheid,	levensloopbestendigheid	

en	betaalbaarheid	leidend.’
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Hoe vertaal je zo’n wensportefeuille uiteindelijk naar een concrete renovatie? Want 
het is één ding om te weten dat je over tien jaar meer energiezuinige woningen wilt 
hebben, maar hoe bepaal je bij welke woningen je gaat ingrijpen en bij welke niet?

‘Dat	gebeurt	grotendeels	van	onderop,	door	de	asset	managers	en	onze	teams	Verhuur	en	
Onderhoud.	Zij	gebruiken	de	wensportefeuille	als	kader	en	bekijken	wat	er	met	welke	com-
plexen	moet	gebeuren	om	uiteindelijk	uit	te	komen	waar	we	willen	zijn.’

Dus de slechte complexen gaan tegen de vlakte en de goeie blijven staan?

‘Zo	simpel	is	het	niet.	We	kijken	naar	de	kwaliteit	van	de	woning,	naar	de	buurt	waarin	die	
woning	staat	en	naar	de	doelgroep	in	die	buurt.	En	dan	kan	het	best	zijn	dat	we	kwalitatief	iets	
mindere	woningen	toch	renoveren	als	de	buurt	goed	is	en	er	op	die	plek	de	komende	jaren	
vraag	is	naar	die	specifieke	woningen.’

Als je naar de wensportefeuille van Woonpunt kijkt voor de komende tien jaar, wat 
zijn dan de belangrijkste ontwikkelingen in het woningbezit?

‘De	focus	ligt	vooral	op	het	bestaand	bezit.	De	belangrijkste	ontwikkeling	is	dat	we	de	
komende	tien	jaar	circa	4.000	woningen	gaan	renoveren.	Bij	die	renovatie	nemen	we	energie-
besparende	maatregelen	waardoor	het	energielabel	van	de	woning	met	tenminste	twee	spron-
gen	verbetert.	Ook	verbeteren	we	toegankelijkheid,	zodat	oudere	huurders	langer	in	de	eigen	
woning	kunnen	blijven	wonen.	Soms	gebeurt	dat	door	het	aanpassen	van	de	indeling,	soms	
door	het	eenvoudig	wegnemen	van	drempels	in	de	woning	of	door	het	plaatsen		van	een	ver-
laagde	douchebak.	Daarnaast	gaan	we	650	verouderde	woningen	slopen,	waarvan	er	500	wor-
den	teruggebouwd,	energiezuiniger	en	toegankelijk	voor	zorgvragers.’

Woonpunt zegt dat er voldoende levensloopbestendige woningen zijn in het werkge-
bied en toch wordt de komende tien jaar geïnvesteerd om woningen geschikt te 
maken voor zorgvragers. Leg dat eens uit. 

‘Er	zijn	inderdaad	voldoende	geschikte	woningen	om	de	vergrijzing	op	te	vangen.	Maar	die	
woningen	zijn	niet	allemaal	beschikbaar.	Daar	wonen	ook	mensen	in	die	geen	zorg	nodig	heb-
ben.	Er	is	dus	een	mismatch	tussen	vraag	en	aanbod,	en	die	mismatch	kunnen	we	deels	oplos-
sen	door	woningen	bij	renovatie	of	groot	onderhoud	seniorgeschikt	te	maken.	Bijvoorbeeld	
door	drempels	weg	te	halen,	galerijen	op	te	hogen,	badkamers	aan	te	passen.	Dat	zijn	niet	de	
duurste	ingrepen,	maar	ze	maken	wel	een	groot	verschil.’
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Jouw collega Gemma Gerrits van Sociaal Beheer en Participatie zegt elders in dit 
jaarverslag dat ze het jammer vindt dat Woonpunt bewoners geen rol geeft in het 
bepalen van de complexstrategie. Wat vind jij van dat idee?

‘Ik	vind	dat	je	heel	goed	moet	luisteren	naar	wat	bewoners	te	vertellen	hebben	over	hun	
woningen	en	hun	buurt.	Maar	tegelijk	vind	ik	niet	dat	je	blanco	het	gesprek	moet	aangaan.	Je	
moet	zelf	een	idee	hebben	wat	je	op	termijn	met	de	woningen	wilt,	wat	past	binnen	de	strate-
gie,	binnen	de	prestatieafspraken	en	binnen	de	financiële	kaders.	En	als	je	dat	weet,	moet	je	
uiteindelijk	toch	met	bewoners	gaan	praten	om	ze	mee	te	krijgen.	Je	moet	ook	beseffen	dat	de	
belangen	van	huidige	bewoners	en	toekomstige	bewoners	niet	per	se	parallel	hoeven	te	lopen.’

Maar het argument van je collega is dat bewoners het complex goed kennen en dus 
waardevolle input kunnen leveren.

‘Het	is	niet	zo	dat	wij	plannen	voor	een	complex	achter	een	bureau	bedenken.	Daar	worden	de	
medewerkers	die	de	woningen,	de	buurt	en	de	bewoners	het	beste	kennen	nauw	bij	betrokken.	
Op	die	manier	ben	je	voorbereid	om	met	de	bewoners	een	constructief	gesprek	te	voeren.	En	
dan	kom	je	er	samen	wel	uit,	is	mijn	ervaring.’

Renovatieprogramma
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 Zijn we tevreden?

Samenwerking en dialoog met stakeholders

Samenwerking met huurdersbelangenverenigingen

Samenwerking met gemeentes

Samenwerking met zorgpartijen

Samenwerking met overige ketenpartners op 

operationeel-tactisch niveau

Wat gaat goed?
	- De	samenwerking	met	de	huurdersverenigingen	op	bestuurlijk,	tactisch	en	operationeel	

niveau.	
	- De	samenwerking	met	ketenpartners	als	het	gaat	om	zaken	als	veiligheid	in	de	buurt,	het	

voorkomen	van	huisuitzettingen,	het	signaleren	en	doorgeven	van	problemen	achter	de	
voordeur.	

	- De	samenwerking	met	zorgpartijen	rondom	het	oplossen	van	vastgoedvraagstukken.

Wat kan beter?
	- Corporaties	en	gemeentes	kunnen	huurdersverenigingen	nog	beter	meenemen	in	het	proces	

van	de	prestatieafspraken,	zodat	ze	ambities	uit	de	nieuwe	woningwet	ook	worden	
waargemaakt.	

	- Woonpunt	kan	stakeholders	nauwer	betrekken	bij	het	formuleren	van	de	strategie.	In	de	
loop	van	2017	doen	we	dat	bij	het	opstellen	van	de	meerjarenstrategie	2018	–	2021.	

	- Nadat	we	in	2015	verwachtingen	m.b.t.	nieuwbouw	en	renovatie	niet	konden	waarmaken,	en	
daarmee	gemeentes	hebben	teleurgesteld,	werken	we	nu	aan	het	versterken	van	de	onder-
linge	relatie.	
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 Gesprek met John van Geel, voorzitter HBV Woonbelang

‘Als	de	Verhuurderheffing	omhoog	gaat,	

houd	ik	mijn	hart	vast.’

HBV Woonbelang heeft in 2016 volwaardig meegedraaid in het proces rondom 
prestatieafspraken. Hoe hebben ze dat beleefd? En welke thema’s houdt de HBV op 
dit moment het meest bezig? ‘Het was een rijdende trein waarop we zijn 
gesprongen, maar door de medewerking van de ambtenaren en Bert Vrolijk is dat 
prima gegaan.’
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Wat vindt u ervan dat huurdersverenigingen een formele positie hebben bij de 
prestatieafspraken? 

‘Dat	is	goed	voor	huurders.	Vroeger	kreeg	je	als	HBV	een	brief	waarin	stond	wat	de	corporatie	
en	gemeente	hadden	afgesproken	en	daar	kon	je	dan	op	reageren.	Nu	praten	we	aan	de	voor-
kant	mee,	waardoor	we	een	paar	punten	hebben	kunnen	scoren.’

Zoals?

‘In	Maastricht	waren	alleenstaande	huurders	die	geen	recht	hebben	op	huurtoeslag	aangewe-
zen	op	het	segment	boven	de	tweede	aftoppingsgrens.	Als	huurdersvereniging	waren	we	bang	
dat	de	doorstroming	daardoor	zou	stagneren.	Waarom	verhuizen	naar	een	andere	woning	als	
je	flink	meer	per	maand	gaat	betalen?	We	hebben	nu	afgesproken	dat	de	Maastrichtse	corpora-
ties	ook	deze	doelgroep	toegang	geeft	tot	het	aanbod	onder	de	tweede	aftoppingsgrens.’

Zijn er nog meer onderwerpen waar de HBV aandacht voor heeft gevraagd?

‘De	samenwerking	tussen	de	gemeente	en	de	corporaties	op	het	gebied	van	WMO.	Die	kan	soe-
peler.	Plus:	er	mag	meer	werk	worden	gemaakt	van	het	wegwerken	van	wachtlijsten.	Uit	het	
onderzoek	van	PC	Kwadraat	blijkt	dan	wel	dat	Maastricht	twaalfhonderd	WMO-woningen	
heeft	en	er	op	termijn	maar	duizend	nodig	zijn,	er	is	nog	steeds	een	wachtlijst!	Hetzelfde	geldt	
voor	fokuswoningen,	dat	zijn	woningen	voor	mensen	met	een	zware	handicap.	Daarvan	heb-
ben	we	er	in	Maastricht	39.	Er	staan	26	mensen	op	de	wachtlijst	voor	zo’n	woning,	waarvan	er	
zes	in	een	benarde	situatie	zitten!	Als	we	die	mensen	al	niet	kunnen	helpen,	waar	zijn	we	dan	
mee	bezig	als	stad?’

Hoe heeft u het proces van de prestatieafspraken beleefd?

‘Dat	is	in	grote	openheid	gegaan.	Wij	konden	de	ambtenaren	van	de	wethouder	gewoon	bellen	
als	we	vragen	hadden	of	iets	niet	begrepen.	Dan	werd	dat	helder	uitgelegd.	Hetzelfde	geldt	
trouwens	voor	Bert	Vrolijk	van	Woonpunt,	die	ons	in	het	proces	heeft	meegenomen.	Het	was	een	
rijdende	trein	waarop	we	zijn	gesprongen,	maar	door	de	medewerking	van	de	ambtenaren	en	
Bert	Vrolijk	is	dat	prima	gegaan.	Die	Bert	gaan	we	nog	missen	als	hij	dit	jaar	met	pensioen	gaat.’

U heeft ook nog een huurdersconferentie gehouden voor uw achterban.

‘Klopt.	Daar	zijn	aardig	wat	huurders	op	afgekomen.	De	wethouder	en	de	corporatiebestuur-
ders	waren	bereid	om	daar	uitleg	te	geven,	evenals	de	Woonbond.	Veel	aanwezige	huurders	
hebben	na	afloop	gezegd	dat	ze	blij	waren	dat	ze	waren	gekomen.’

‘Een	externe	firma	heeft	geen	boodschap	

aan	wat	er	achter	de	voordeur	gebeurt.’
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In 2016 heeft Woonpunt maatregelen genomen om de betaalbaarheid te verbeteren –  
het aftoppen van de streefhuren, gematigde huurverhoging. Is dat voldoende in uw 
ogen?

‘Tussen	2012	en	2015	was	het	rampzalig	gesteld	met	de	betaalbaarheid.	Er	waren	mensen	die	
in	die	periode	17%	meer	huur	zijn	gaan	betalen.	Allemaal	te	danken	aan	Den	Haag.	
Corporaties	en	huurdersverenigingen	doen	hun	best	om	het	tij	te	keren	en	dat	is	deels	gelukt,	
maar	één	partij	die	op	het	moment	van	dit	interview	aan	de	coalitiegesprekken	deelneemt,	wil	
de	Verhuurderheffing	optrekken	van	1,7	miljard	naar	meer	dan	4	miljard!	Woonpunt	zit	
momenteel	qua	huurverhoging	iets	onder	de	vastgestelde	normen,	maar	als	die	heffing	
omhoog	gaat,	houd	ik	mijn	hart	vast.’

Wat vindt u van de rol die Woonpunt tegenwoordig vervult als het gaat om leefbaar-
heid: minder taken overnemen, meer signaleren en activeren.

‘Dat	vind	ik	erg	goed.	Huurders	moeten	er	nog	aan	wennen,	ze	moeten	leren	dat	het	anders	
moet.	En	dat	opvoeden	kost	medewerkers	van	Woonpunt	veel	tijd.	Ik	zie	wijkbeheerder	Angelo	
van	Kan	hier	het	vuur	uit	zijn	schoenen	rennen.	En	dat	blijft	nog	wel	even	zo.	Wij	zijn	op	dit	
moment	betrokken	bij	een	pilotproject	in	de	wijk	Mariaberg,	waarbij	we	de	huurders	van	alle	
corporaties	bij	elkaar	brengen	om	te	kijken	wat	eruit	te	halen	valt	als	we	de	handen	ineen	
slaan.	Overigens	kun	je	veel	aan	huurders	zelf	overlaten	–	elkaar	aanspreken	op	gedrag	–	maar	
zware	criminaliteit	kunnen	huurders	niet	corrigeren.	Wat	dat	betreft	is	het	goed	dat	Woonpunt	
samen	met	huurders	en	andere	professionals	participeert	in	de	Veilige	Buurten	Teams.’

Hoe ervaart u de dialoog en samenwerking met Woonpunt?

‘Woonpunt	heeft	de	afgelopen	twee	jaar	in	een	vervelende	situatie	gezeten,	maar	de	communi-
catie	is	altijd	open	geweest.	En	als	ik	vragen	heb	of	het	ergens	niet	mee	eens	ben,	pak	ik	de	tele-
foon	en	bel	ik	Mirjam	Depondt.	Daar	ben	ik	altijd	welkom.’

Welke thema’s worden voor u als HBV de komende jaren belangrijk?

‘Betaalbaarheid,	beschikbaarheid	en	wonen	en	zorg.	Die	drie	hangen	met	elkaar	samen.	Wat	
dat	betreft	ben	ik	sceptischer	over	de	tijdelijke	behoefte	aan	extra	sociale	huurwoningen.	Uit	
het	onderzoek	van	ABF	blijkt	dat	er	tot	2021	nog	een	behoefte	aan	extra	sociale	huurwoningen	
is	en	daarna	niet	meer,	omdat	de	bevolking	dan	krimpt.	Nou,	als	de	bevolkingsprognoses	van	
vijf	jaar	geleden	en	die	van	nu	naast	elkaar	legt,	zie	je	flinke	verschuivingen.	Ik	moet	nog	zien	
hoe	tijdelijk	die	behoefte	daadwerkelijk	gaat	zijn.	Het	zou	mij	niet	verbazen	als	we	daar	nog	
aanpassingen	in	gaan	zien.’

Wat vindt u van de discussie over bedrijfslasten bij corporaties?

‘Daar	moet	aandacht	voor	zijn,	maar	ik	zou	het	jammer	vinden	als	Woonpunt	een	heleboel	
werk	gaat	uitbesteden,	zoals	bijvoorbeeld	de	onderhoudsdienst.	Iemand	van	een	externe	firma	
heeft	geen	boodschap	aan	wat	hij	achter	de	voordeur	aantreft.	Het	persoonlijke	contact	is	
wezenlijk	voor	je	band	met	huurders.	Plus:	de	vraag	is	of	het	qua	kosten	iets	scheelt.	Je	mag	het	
dan	alleen	bij	de	schroefjes	en	boutjes	optellen	in	plaats	van	bij	je	bedrijfslasten.’
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Heeft u als HBV ook een rol als het gaat om klachten over dienstverlening?

‘Wij	komen	in	eerste	instantie	op	voor	de	belangen	van	alle	huurders,	dus	oefenen	we	vooral	
invloed	uit	op	het	gebied	van	betaalbaarheid,	wonen	en	zorg	en	andere	beleidsthema’s.	Als	we	
individuele	klachten	tegenkomen,	leggen	de	we	die	doorgaans	daar	neer	waar	ze	thuishoren.	
In	sommige	gevallen	bemoeien	we	ons	ermee.	Zo	was	er	een	mevrouw	die	met	haar	scootmo-
biel	per	ongeluk	een	deuk	in	een	poort	had	gereden.	De	opzichter	van	Woonpunt	had	gezegd	
dat	ze	het	zelf	moest	betalen.	Die	arme	mevrouw	kwam	hier	huilend	haar	verhaal	doen.	Toen	
hebben	wij	gezegd:	maak	u	geen	zorgen,	dat	regelt	de	verzekering	wel.	Dat	was	een	leermo-
ment	voor	iedereen.’

Ook voor die opzichter?

‘Zeker.	Die	heeft	hier	gebeld	om	te	vragen	of	hij	het	goed	had	opgelost.	Technische	medewer-
kers	van	Woonpunt	mogen	soms	wel	eens	wat	socialer	zijn.	Daar	hebben	ze	afgelopen	jaar	ook	
cursus	voor	gehad.	Ik	heb	daar	meteen	resultaat	van	gezien.	Er	was	een	technisch	medewerker	
van	Woonpunt	die	ze	hier	voorheen	het	liefst	de	straat	uit	hadden	gejaagd.	Nu	drinkt	hij	gezel-
lig	een	kopje	koffie	met	de	bewoners!’
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 Tevreden huurders

 Zijn we tevreden?

KWH-scores

Aantal klachten over de dienstverlening

Verbetering online dienstverlening

Wat gaat goed?
	- Onze	KWH-scores	zitten	op	totaalniveau	0,1	onder	het	landelijk	gemiddelde.	De	ambitie	is	

hoger,	maar	we	zitten	op	de	goede	weg.	In	2016	is	Woonpunt	gestart	met	een	traject	om	de	
klantwaardering	nog	verder	te	verbeteren.	

	- Het	aantal	klachten	over	onze	dienstverlening	is	in	2016	gedaald	ten	opzichte	van	de	jaren	
daarvoor,	van	215	in	2015	naar	143	in	2016.	Dit	op	een	totaal	van	meer	dan	honderdduizend	
klantcontacten	per	jaar.	

	- In	2016	is	de	website	zodanig	aangepast	dat	de	randvoorwaarden	zijn	ingevuld	voor	een	
goede	online	dienstverlening.	Ten	opzichte	van	de	vorige	site	is	het	aantal	processen	dat	
door	klanten	online	is	opgestart	met	60%	gestegen.	

Wat kan beter?
	- De	afhandeling	van	online	klantprocessen	kan	beter	geïntegreerd	worden	met	ons	primair	

systeem,	zodat	klantvragen	en	-processen	sneller	en	efficiënter	kunnen	worden	afgehan-
deld.	In	2016	zijn	onder	andere	voorbereidingen	getroffen	voor	de	implementatie	van	een	
klantvolgsysteem	en	het	online	inplannen	van	reparaties	door	klanten.	
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KWH-meting

Onderdeel 2014 2015 2016 Landelijk  
gemiddelde

Norm KWH

Contact / Klantcontact 7,1 7,6 7,8 8,0 7

Woning zoeken 7,8 7,9 7,7 7,6 7

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

Huur opzeggen 7,8 7,9 7,5 7,8 7

Reparaties 8,2 7,9 7,8 7,8 7

Onderhoud 7,9 7,5 7,3 7,9 7

Klachtenbehandeling / Ontevredenheid 6,2 6,0 -* - -

Totaal 7,5 7,5 7,7 7,8 7

*Voor de klachtenafhandeling geeft KWH geen cijfer meer. Wel is aan de antwoorden te zien hoe huurders onze dienstverlening 

ervaren op dit punt. KWH ontwikkelt  een nieuwe onderzoeksmethode rondom dit thema. 

Studentenlabel

Onderdeel 2015 2016 Norm KWH

Contact / Klantcontact 7,2 7,5 7

Woning zoeken 7,7 7,5 7

Nieuwe woning 7,9 7,6 7

Huur opzeggen 7,3 7,3 7

Reparaties 8,0 8,0 7

Klachtenbehandeling / Ontevredenheid 6,0 - -

Totaal 7,2 7,6 7

Er is geen vergelijking met andere verhuurders mogelijk, aangezien slechts twee studentenhuisveters KWH-metingen laten 

uitvoeren. 



53Samenwerking en dialoog met stakeholders

Gesprek met Sjaak Mestrom,  

voorzitter HBV Groot Hoensbroek

‘Wij	wonen	hier,	wij	zien	wat	er	gebeurt.’

Woonpunt heeft vier huurdersverenigingen. Eén daarvan is HBV Groot 
Hoensbroek, waar Sjaak Mestrom voorzitter van is. Binnen Woonpunt staat hij 
bekend als bijzonder kritisch, maar het is vaak lastig om zijn ongelijk aan te tonen. 
Hoe kijkt hij tegen Woonpunt aan op dit moment? En waarom weigerde HBV Groot 
Hoensbroek de prestatieafspraken te ondertekenen? ‘Als huurdersverenigingen 
kunnen wij alles bespreekbaar maken bij Woonpunt, en alles wordt netjes 
opgeschreven, maar je hoort lang niet altijd wat er met je opmerkingen wordt 
gedaan.’
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U heeft de prestatieafspraken tussen de corporaties, gemeente Heerlen en huurders-
verenigingen niet ondertekend. Waarom niet?

‘Een	heikel	punt	bij	de	prestatieafspraken	is	het	toewijzingsbeleid,	en	dan	met	name	de	plaat-
sing	van	mensen	met	een	rugzakje	in	de	wijk.	Elke	corporatie	moet	daarin	zijn	aandeel	
nemen,	maar	in	Hoensbroek	gebeurt	dat	nog	onvoldoende.	Het	gevolg	is	dat	die	mensen	
meestal	door	Woonpunt	worden	gehuisvest.	Daardoor	komt	de	leefbaarheid	in	de	straten	en	
complexen	van	Woonpunt	onder	hoge	druk	te	staan.	Daar	hebben	huurders	van	Woonpunt	
last	van.	Daarom	hebben	wij	gepleit	voor	een	uniforme	screening	en	verdeling	naar	rato	van	
woningzoekenden	met	een	rugzakje.	Bert	Vrolijk	van	Woonpunt	heeft	zich	daar	hard	voor	
gemaakt,	maar	niet	alle	corporaties	wilden	die	tekst	in	de	prestatieafspraken.	Ik	heb	de	
gemeente	gevraagd	om	daar	wat	druk	op	te	zetten,	maar	dat	is	niet	gebeurd.	Voor	ons	is	dat	
een	hard	punt.’

Is er dan niets opgenomen in de prestatieafspraken over de toewijzing van woningen 
aan deze doelgroep?

‘Jawel,	maar	de	huidige	tekst	is	te	vrijblijvend	en	verplicht	de	corporaties	tot	niets.’

Het ziet er inmiddels naar uit dat er verbetering op komst is. Maar ik ben toch 
benieuwd: stel dat dat niet was gebeurd, vindt u dan dat Woonpunt ook maar stren-
ger had moeten gaan screenen?

‘Daar	hebben	we	over	nagedacht,	maar	wat	zou	daarvan	het	gevolg	zijn?	Dan	komen	mensen	
met	een	rugzakje	terecht	bij	huisjesmelkers.	Dat	werkt	nog	meer	verloedering	in	de	hand.	
Moeten	we	met	z’n	allen	niet	willen.	Bovendien:	die	mensen	hebben	ook	recht	op	een	fatsoen-
lijke	woning.’

Wat kan Woonpunt volgens u dan wel nog doen?

‘Kijk,	Woonpunt	wil	op	dit	gebied	het	braafste	jongetje	van	de	klas	zijn.	Maar	dan	moet	je	ook	
oog	hebben	voor	de	gevolgen.	En	dat	is	dat	andere	huurders	van	Woonpunt	onevenredig	veel	
overlast	hebben.	De	sociaal	consulenten	van	Woonpunt	hebben	hun	handen	vol	in	
Hoensbroek!	Ik	vind	dat	er	meer	druk	mag	worden	uitgeoefend	op	andere	corporaties,	ook	
door	de	gemeente.’

Wat vindt u van de rol die Woonpunt tegenwoordig vervult als het gaat om leefbaar-
heid: minder taken overnemen, meer signaleren en activeren.

‘Daar	zijn	wij	als	huurdersvereniging	een	groot	voorstander	van.	Wij	vinden	ook	dat	een	
belangrijke	rol	voor	bewoners	is	weggelegd	bij	de	leefbaarheid.	Niet	voor	niets	heeft	ons	idee	
voor	portiekgesprekken	de	prijs	van	Onze	Buurt	gewonnen	in	2014.	Maar	het	is	niet	makke-
lijk.	Je	moet	er	elke	dag	mee	aan	de	slag.	Mensen	veranderen	niet	zo	makkelijk.	Je	moet	door-
pakken	en	doorzetten.’
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Doet Woonpunt dat voldoende?

‘Dat	ligt	aan	de	medewerkers.	De	intenties	zijn	goed,	maar	sommige	medewerkers	pakken	
niet	door	of	lossen	problemen	op	door	er	geld	tegenaan	te	smijten.	Ik	geef	een	voorbeeld:	er	
woonde	hier	een	mevrouw	die	haar	hele	kelder	had	volgestouwd	met	rotzooi.	Toen	ze	ging	ver-
huizen,	had	ze	al	die	rotzooi	laten	staan.	De	wijkbeheerder	zei:	ik	zal	het	laten	opruimen.	Op	
mijn	vraag	wie	dat	ging	betalen,	antwoordde	hij:	Woonpunt.	Maar	dat	is	onzin.	Wij	betalen,	
de	huurders.	Woonpunt	had	hier	sneller	moeten	reageren	en	de	bewoner	zelf	voor	de	kosten	
laten	opdraaien.	Ik	wist	toevallig	dat	die	mevrouw	bij	haar	vriend	was	ingetrokken	een	paar	
straten	verderop.	Dat	heb	ik	Woonpunt	ook	verteld,	maar	daar	is	niets	mee	gedaan.	Waar	
Woonpunt	consequent	moet	zijn,	zijn	ze	het	niet.	En	waar	ze	met	twee	maten	moeten	meten,	
doen	ze	het	niet.’

Hoe bedoelt u?

‘Nou,	er	is	een	beleid	dat	huurders	bij	verhuizing	hun	woning	in	oude	staat	moeten	terugbren-
gen.	Doen	ze	dat	niet,	dan	kunnen	er	kosten	aan	verbonden	zijn.	Op	zich	heel	logisch.	Maar	
Woonpunt	kijkt	niet	naar	het	verleden	van	de	huurder.	Heeft	ie	altijd	netjes	zijn	huur	betaald?	
Heeft	ie	ooit	voor	overlast	gezorgd?	Een	beroep	gedaan	op	de	reparatiedienst	van	Woonpunt?	
Hier	woonde	een	oudere	vrouw	die	weduwe	was	geworden	en	ging	verhuizen.	Ze	had	48	jaar	
bij	Woonpunt	gehuurd	en	in	die	jaren	nooit	voor	problemen	gezorgd.	Haar	man	had	de	
woning	keurig	onderhouden.	Maar	nu	gaat	ze	verhuizen	en	moet	ze	van	Woonpunt	een	hele-
boel	veranderen	in	de	woning.	Als	ze	dat	niet	doet,	moet	ze	zevenduizend	euro	betalen.	Die	
vrouw	was	helemaal	overstuur.	In	zulke	gevallen	mag	je	juist	wel	met	twee	maten	meten.’

Uw huurdersvereniging is erg lokaal verankerd. Hoe ziet u uw rol als de ogen en oren 
in de buurt?

‘Wij	wonen	hier,	wij	zien	wat	er	gebeurt.	Ik	geef	een	voorbeeld:	ik	zie	een	schilderbedrijf	in	de	
regen	werken.	Ik	zie	dat	ze	niet	schuren	voordat	ze	beginnen.	Ik	trek	me	dat	aan	omdat	de	
huurders	voor	dat	werk	betalen.	Dan	eis	ik	dat	Woonpunt	die	werkzaamheden	beter	
controleert.’

‘Als	Woonpunt	het	braafste	jongetje	

van	de	klas	wil	zijn,	moet	ze	ook	oog	

hebben	voor	de	gevolgen	daarvan.’
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Wat zou u Woonpunt willen meegeven als u één verbeterpunt en één trotspunt zou 
mogen noemen?

‘Dat	verbeterpunt	is	makkelijk:	communicatie.	Dat	is	mijn	stokpaardje.	Daar	heb	ik	het	ook	
elk	jaar	over	als	we	als	huurdersvereniging	met	de	raad	van	commissarissen	praten.	Als	huur-
dersverenigingen	kunnen	wij	alles	bespreekbaar	maken	bij	Woonpunt,	en	alles	wordt	netjes	
opgeschreven,	maar	je	hoort	lang	niet	altijd	wat	er	met	je	opmerkingen	wordt	gedaan.	Kun	je	
niks	doen?	Prima,	maar	laat	ons	dat	dan	ook	weten.	We	krijgen	te	weinig	terugkoppeling	en	
dat	gaat	zo	op	alle	niveaus.’

En het trotspunt? 

‘We	hebben	een	tijdje	geleden	een	middag	meegelopen	bij	de	Klantenservice	van	Woonpunt,	
om	te	kijken	wat	er	zoal	aan	vragen	binnenkomt	en	hoe	Woonpunt	daarmee	omgaat.	Daar	heb	
ik	veel	respect	voor,	hoe	die	dames	rustig	en	correct	blijven.	Als	je	soms	hoort	hoe	mensen	aan	
de	andere	kant	van	de	lijn	verbaal	tekeergaan!	Ik	had	al	lang	opgehangen.’
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 Zijn we tevreden?

Bedrijfslasten

Vhe per FTE

Strategische personeelsplanning

Doorontwikkeling organisatie

Wat gaat goed?
	- Onze	personeelslasten	zijn	in	2016	met	€	850.000	(5,7%)	gedaald	ten	opzichte	van	2014.	In	

2018	is	de	besparing	ca.	€	1,5	miljoen	(ruim	10%).	
	- Woonpunt	werkt	sinds	2014	met	een	Strategische	Personeelsplanning	die	ieder	jaar	vanuit	

de	ambitie	en	interne	en	externe	ontwikkelingen	geactualiseerd	wordt.	Qua	kwantiteit	van	
personeel	hebben	we	voldoende	inzicht	in	onze	opgave,	qua	kwaliteit	gaan	we	nog	een	slag	
maken:	welke	toekomstige	competenties	zijn	nodig	en	wat	betekenen	die	voor	de	ontwikke-
ling	en	opleiding	van	ons	huidige	personeel	en	het	aannamebeleid?	

	- In	2016	is	de	nieuwe	website	opgeleverd,	waardoor	de	basis	is	gelegd	voor	een	betere	online	
dienstverlening.	

	- In	2016	heeft	de	integratie	van	het	Woningburo	Maastricht	en	Thuis	in	Limburg	plaatsge-
vonden,	waardoor	het	online	verhuurproces	is	vereenvoudigd.	

Wat kan beter?
	- Volgens	de	rekenmethodiek	van	de	Aw	bedragen	onze	bedrijfslasten	€	1.423	per	vhe).	De	sec-

tor	maakt	op	dit	punt	grote	sprongen	en	ook	Woonpunt	zal	nog	flinke	sprongen	moeten	
maken	om	niet	achter	te	blijven.	Woonpunt	heeft	daarbij	een	extra	besparingsopgave,	aan-
gezien	het	aantal	vhe’s	daalt.	

	- De	processen	binnen	Woonpunt	kunnen	efficiënter.	
	- Op	het	gebied	van	kantoorruimte	valt	winst	te	behalen	door	de	twee	locaties	in	Maastricht	

samen	te	voegen.	De	mogelijkheid	daartoe	wordt	in	2017	bekeken.	
	- In	2016	is	met	een	grootschalig	ICT-project	de	basis	gelegd	voor	tijds-	en	plaatsonafhankelijk	

werken	binnen	Woonpunt.	De	winst	van	het	tijds-	en	plaatsonafhankelijk	werken	moet	nog	
worden	behaald	(efficiënter	omgaan	met	kantoorruimte).	Belangrijker	misschien	is	dat	het	
concept	ook	moet	worden	vertaald	naar	de	manier	van	sturen.	

	- De	online	dienstverlening	moet	nog	worden	doorontwikkeld	tot	in	het	primair	systeem,	
zodat	het	aantal	menselijke	handelingen	tot	een	minimum	wordt	beperkt.	In	2016	zijn	de	
voorbereidingen	getroffen	voor	een	klantvolgsysteem	(de	klachtenmodule	is	in	2016	reeds	
geïmplementeerd)	en	het	online	inplannen	van	reparaties.	

	- Gezamenlijke	inkoop	met	andere	corporaties.	
	- Samenwerking	binnen	en	tussen	afdelingen	is	een	aandachtspunt,	zo	blijkt	uit	het	mede-

werkersonderzoek	van	2016.	Inmiddels	zijn	verschillende	verbeteracties	uitgezet	om	de	
informatie-uitwisseling	en	samenwerking	te	verbeteren.	
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Hoe is Woonpunt georganiseerd?
Woonpunt	is	georganiseerd	rondom	de	primaire	processen	van	vastgoed,	verhuur	en	finan-
ciën.	In	2016	is	de	organisatiestructuur	van	Woonpunt	enigszins	aangepast.	Het	doel	was	
meerledig:	verhoging	van	de	slagkracht,	verbetering	van	de	financiële	sturing	en	het	voldoen	
aan	de	verplichting	uit	de	Woningwet	om	Financiën	en	Control	te	scheiden.	

Raad van  
Commissa-

rissen

Raad van  
bestuur

Strategie  
en Beleid

Staf
(P&O Marketing,  
Communicatie)

Control

Wonen

Klanten- 
service

Sociaal  
beheer en 

participatie
Verhuur

Bestuurs- 
secretaris

 Facilitaire  
zaken

ICT/DIVFinanciën 

Financiën  
en bedrijfs- 

voering

Treasury

Vastgoed

Asset  
management

Bedrijfs- 
bureau

Ontwikkeling  
en trans- 

acties

Onderhoud

Woonpunt	kent	een	raad	van	bestuur,	bestaande	uit	een	voorzitter	(Mirjam	Depondt-Olivers)	
en	een	lid	(Guido	Kerckhoffs).	Bestuurders	worden	door	de	raad	van	commissarissen	voor	vier	
jaar	in	functie	benoemd.	

De	bestuurder	en	de	managers	vormen	samen	het	managementteam	(MT)	van	de	organisatie.	
Principes	van	het	MT	zijn	gezamenlijke	verantwoordelijkheid,	integrale	sturing	en	collegiaal	
management.	Het	MT	vergadert	elke	twee	weken	op	basis	van	een	agenda	en	schriftelijke	
voorstellen:	besluiten	worden	materieel	door	het	MT	genomen,	en	vervolgens	door	onderteke-
ning	geformaliseerd	door	het	bestuur.	

Het	MT	stelt	aan	het	begin	van	elk	kalenderjaar	een	organisatiebreed	jaarplan	vast.	Hierin	
zijn	alle	projectmatige	activiteiten	inclusief	doel,	planning	en	aansturing/uitvoering	vastge-
legd.	Maandelijks	wordt	de	voortgang	van	de	activiteiten	gemonitord:	na	afloop	van	het	kalen-
derjaar	vindt	evaluatie	plaats.
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HRM-beleid
Het	HRM-beleid	van	Woonpunt	is	gebaseerd	op	de	vijf	fundamentele	kenmerken	die	volgens	
het	INK	(Instituut	Nederlandse	Kwaliteit)	ten	grondslag	liggen	aan	succesvolle	organisaties:	
Inspirerend	leiderschap,	Bouwen	op	vertrouwen,	Samenwerking,	Resultaatgerichtheid	en	
Continu	verbeteren	en	vernieuwen.	In	het	HRM-beleid	zijn	deze	kenmerken	toegeschreven	
naar	Woonpunt	en	verder	uitgewerkt.	Het	HRM-beleid	van	Woonpunt	is	niet	gebaseerd	op	
regels	maar	op	principes.	Op	die	manier	biedt	het	beleid	de	vrijheid	en	flexibiliteit	die	leiding-
gevenden	en	medewerkers	in	staat	stellen	hun	werk	zo	vorm	te	geven	dat	zij	de	beste	resulta-
ten	halen.	

Daarnaast	werkt	Woonpunt	met	jaarplannen	waarin	specifieke	HRM-trajecten	worden	uitge-
werkt.	In	2016	waren	dit:	
	- actualisatie	van	het	arbeidsvoorwaardenreglement
	- implementatie	van	competentiemanagement
	- versterken	van	basisvaardigheden	van	personeel	m.b.t.	primair	informatiesysteem
	- actualisatie	van	de	RI&E	
	- actualisatie	van	het	opleidingsbeleid
	- uitvoering	van	het	medewerkersonderzoek
	- samenwerking	tussen	Limburgse	woningcorporaties	op	het	terrein	van		arbeidsmobiliteit,	

inzetbaarheid	en	loopbaanontwikkeling	van	medewerkers	(Transferpunt).

In	2016	zijn	in	totaal	389	opleidingen	voor	medewerkers	verzorgd,	waarvan	296	incompany.	
De	overige	93	opleidingen	betroffen	individuele	opleidingen,	coachingstrajecten	en	(her)certi-
ficeringen.	In	totaal	heeft	Woonpunt	€	230.136	uitgegeven	aan	opleidingskosten	in	2016.	Van	
dit	bedrag	heeft	€	36.090	betrekking	op	opleidingen	die	op	initiatief	van	medewerkers	zijn	
gevolgd	en	ten	laste	zijn	gekomen	van	hun	individueel	loopbaanontwikkelingsbudget.

Ondernemingsraad
Conform	de	Wet	op	de	Ondernemingsraad	overleggen	het	bestuur	en	de	ondernemingsraad
(OR)	periodiek	over	thema’s	die	de	organisatie	en	de	medewerkers	raken.	De	voorzitter	van	de	
OR	en	het	bestuur	bereiden	deze	bijeenkomsten	samen	voor,	de	agenda	wordt	in	overleg	tus-
sen	het	bestuur	en	de	OR	bepaald.

In	2016	hebben,	behalve	een	aantal	informele	bijeenkomsten	rond	de	organisatieoptimalisa-
tie,	drie	overlegvergaderingen	plaatsgevonden.	Hierin	zijn	de	volgende	thema’s	aan	de	orde	
geweest:
	- Jaarplan	2016
	- Verbeterplan	in	relatie	tot	de	organisatieoptimalisatie	
	- Strategische	personeelsplanning
	- Medewerkersonderzoek
	- Optimalisatie	organisatie
	- Toepassing	track	en	trace	in	de	bedrijfsauto’s
	- Verkennend	onderzoek	naar	mogelijke	samenwerking	tussen	de	corporaties	Servatius,	

Maasvallei,	ZOwonen	en	Woonpunt
	- Plaatsingsprocedure
	- Herijking	van	de	integriteitscode
	- Herijking	van	de	klokkenluidersregeling
	- Commissariaatvoordracht	van	de	OR	
	- Collectieve	verlofdagen	in	2017
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Kerngetallen personeel

ultimo 2016 2015 2014

Reguliere bedrijfsvoering (exclusief Serviceonderhoud) 165,6 FTE 166,1 165,9

Vhe per FTE reguliere bedrijfsvoering (op basis van gewogen 
vhe’s)

111,7 vhe 108 104,8

Serviceonderhoud 31,3 FTE 32,2 34,1

Totaal aantal fte* 206,3 FTE 207,4 215,6

Vhe per FTE inclusief Serviceonderhoud (op basis van 
gewogen vhe’s)

93,35 vhe 89,4 87,5

Instroom medewerkers 8 5 7

Doorstroom medewerkers 6 3 15

Uitstroom medewerkers 14 13 14 

Ziekteverzuim 4,8% 5,3 6,2

Instroom WIA 2 1

Kosten arbodienstverlening € 34.311  
(€ 178,15 per FTE)

€ 53.353  
(€ 268 per FTE)

€ 62.834  
(€ 310 per FTE)

Meldingen bedrijfsongevallen 1 0 2

Meldingen agressievoorvallen 28** 17 10

Opleidingskosten € 230.136 (€ 1.195 
per FTE)

€ 283.583 € 1.454 
per FTE)

€ 155.327 € 767 
per FTE)

Stages gefaciliteerd 23 31 35

* Inclusief fte’s voor ziektevervanging, projectmatige inzet, WSW-plekken en boventallig personeel. Dit aantal wijkt af van het 

aantal FTE in de jaarrekening (200,3), omdat 1) inhuur in de jaarrekening elders wordt verantwoord, 2) in de jaarrekening 

wordt uitgegaan van een jaargemiddelde, en 3) omdat in de jaarrekening de RvC-leden en betaalde stagiairs in het totaal zijn 

meegenomen. 

** De toename is te verklaren door enerzijds het meer huisvesten met mensen met ernstige psychosociale problemen en ander-

zijds het vaker en eerder melding maken van dit soort voorvallen, ook wanneer er sprake is van verbale agressie. 
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 Zijn we tevreden?

Solvabiliteit

Solvabiliteit (eigen vermogen zonder beklemming 

volkshuisvestelijk vermogen)

Interest Coverage Ratio (ICR)

Loan to Value (LtV)

Wat gaat goed?
	- Een	sterke	solvabiliteit	en	ruime	kasstroom	om	alle	verplichtingen	te	kunnen	voldoen

Wat kan beter?
	- De	relatief	hoge	schuld	per	wooneenheid.	Deze	is	in	2016	al	sterk	teruggebracht,	maar	het	

kan	nog	beter.	
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Algemeen
Met	ingang	van	2016	is	de	vernieuwde	richtlijn	voor	Woningcorporaties	van	kracht.	Deze	
richtlijn	(RJ	645)	is	aangepast	aan	vereisten	opgenomen	in	de	Woningwet,	de	regeling	
Toegelaten	Instellingen	Volkshuisvesting	(RTIV)	en	het	Besluit	Toegelaten	Instellingen	

Volkshuisvesting (BITV). 
Naast	het	via	een	stelselwijziging	verwerken	van	de	overgang	op	een	andere	waarderings-
grondslag	voor	het	bezit	is	ook	een	andere	indeling	van	de	winst-	en	verliesrekening	verplicht.	
Vanaf	dit	jaar	is	een	functionele	indeling	van	de	winst-	en	verliesrekening	verplicht.	Tot	en	
met	2015	was	de	indeling	categoraal	georiënteerd.	Dit	wil	zeggen	dat	bijvoorbeeld	de	categorie	
personeelskosten	vanaf	dit	jaar	is	verdeeld	over	door	de	wetgever	voorgeschreven	functies	
(zoals	exploitatie	vastgoedportefeuille,	verkoop	vastgoedportefeuille,	leefbaarheid,	etc.).

In	2016	heeft	Woonpunt	een	concept-scheidingsvoorstel	DAEB	en	niet-DAEB	ter	goedkeuring	
aan	de	Autoriteit	woningcorporaties	(Aw)	gestuurd.	Dit	conceptvoorstel,	inclusief	de	bereke-
ningen	die	aantonen	of	beide	portefeuilles	economisch	levensvatbaar	zijn,	is	inmiddels	door	
de	Aw	geaccordeerd.	Woonpunt	herijkt	in	2017	de	streefwaardes	en	bandbreedtes	van	haar	
financiële	sturingskader.	In	dit	verslag	vermelden	we	daarom	alleen	uitkomsten	op	basis	van	
de	jaarrekening.	

Stelselwijziging
Zoals	gesteld	is	in	het	boekjaar	2016	de	overgang	van	waardering	tegen	actuele	waarde	volgens	
RJ	212	en	213	naar	waardering	tegen	actuele	waarde	volgens	het	waarderingshandboek	(RITV)	
via	een	stelselwijziging	verwerkt.	Omdat	Woonpunt	werkzaam	is	in	een	krimpregio,	zijn	we	
verplicht	om	de	full-versie	van	het	waarderingshandboek	toe	te	passen.	Dit	betekent	dat	de	
waarde	van	het	bezit	is	vastgesteld	door	een	externe	taxateur,	binnen	de	richtlijnen	van	het	
handboek.	Het	direct	effect	op	de	hoogte	van	het	vermogen	van	de	stelselwijziging	is	hieron-
der	opgenomen	bij	financiële	continuïteit.

Herwaarderingsreserve
Door	het	waarderen	op	actuele	waarde	ontstaat	een	herwaarderingsreserve	die	wordt	gevormd	
door	het	verschil	tussen	de	boekwaarde	op	basis	van	vervaardigingsprijs	en	de	marktwaarde	
van	het	bezit.	Deze	reserve	wordt	gevormd	ten	laste	van	de	vrije	reserve	en/of	uit	het	resultaat	
van	het	boekjaar.	Het	verschil	betreft	in	feite	een	inzicht	in	ongerealiseerd	resultaat.	De	her-
waarderingsreserve	(het	resultaat)	wordt	gerealiseerd	bij	verkoop	van	de	activa.	
Woonpunt	verhuurt	het	woningbezit	in	continuïteit	aan	de	doelgroep.	We	zijn	niet	voorne-
mens	structureel	bezit	te	verkopen	en	zullen	het	ongerealiseerde	resultaat	dan	ook	nooit	reali-
seren.	De	verplichte	waarderingsregel	schrijft	dit	echter	desondanks	voor.

Per	31	december	2016	is	in	totaal	€	528,5	miljoen	aan	ongerealiseerde	herwaarderingen	in	het	
eigen	vermogen	begrepen	(2015:	€	467,3	miljoen)	vanwege	de	waardering	van	het	vastgoed	in	
exploitatie	tegen	marktwaarde	in	verhuurde	staat.	De	overige	vrije	reserves	bedragen	eind	
2016	€	351,3	miljoen	(2015:	€	327,5	miljoen).	De	realisatie	van	deze	ongerealiseerde	herwaarde-
ring	is	afhankelijk	van	het	verkoopbeleid	van	Woonpunt.	Dit	beleid	is	onderdeel	van	de	trans-
formatieopgave	zoals	die	is	vastgelegd	in	de	wensportefeuille.	Bij	het	tot	stand	komen	van	de	
wensportefeuille	zijn	de	mogelijkheden	en	beperkingen	vanuit	de	maatschappelijke	ontwik-
kelingen	zoals	demografie	en	marktbehoefte	en	wettelijke	vereisten	voor	vrije	en	complexma-
tige	verkoop	meegenomen.	Het	bestuur	van	Woonpunt	heeft	een	inschatting	gemaakt	van	het	
gedeelte	van	de	herwaarderingsreserve	dat	bij	ongewijzigd	beleid	niet	of	pas	op	zeer	lange	ter-
mijn	realiseerbaar	is.	Deze	schatting	ligt	in	lijn	met	het	verschil	tussen	de	bedrijfswaarde	van	
het	bezit	in	exploitatie	en	de	marktwaarde	in	verhuurde	staat	van	dit	bezit	en	bedraagt	circa		
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€	557	miljoen.	Dit	impliceert	dat	circa	63%	van	het	totale	eigen	vermogen	(inclusief	het	jaarre-
sultaat	2016)	niet	of	pas	op	zeer	lange	termijn	realiseerbaar	is.

Vanuit	de	marktwaardewaardering	staan	13.984	vhe’s	gewaardeerd	op	basis	van	de	uitpond-
waarde.	Op	basis	van	het	verkoopbeleid	van	Woonpunt	vormen	1.931	woningen	onderdeel	van	
de	verkooppoule.	In	het	verkoopbeleid	voor	de	komende	10	jaar	zijn	777	vhe’s	ingerekend	als	te	
realiseren	verkopen.

Vanuit	de	marktwaardewaardering	wordt	bij	mutatie	uitgegaan	van	een	marktconforme	huur.	
Vanuit	het	huurbeleid	van	Woonpunt	is	de	streefhuur	67%	van	de	markthuur.

In	de	marktwaarde	is	het	onderhoud	gebaseerd	op	de	VEX-normeringen.	Op	basis	van	de	werke-	
lijke	onderhoudsbeleid	bedragen	de	gerealiseerde	onderhoudslasten	over	2016	€	27	miljoen.

Financiële continuïteit
Woonpunt	stuurt	voor	het	borgen	van	de	financiële	continuïteit	voor	de	lange	termijn	op	een	
robuust	eigen	vermogen	en	voor	de	continuïteit	op	de	middellange	en	korte	termijn	op	de	
beschikbaarheid	van	voldoende	kasmiddelen.

Eigen vermogen
Het	eigen	vermogen	dient	enerzijds	als	buffer	ter	dekking	van	risico’s	en	anderzijds	voor	de	
financiering	van	laag	renderende	investeringen.	Het	eigen	vermogen	wordt	gedefinieerd	als	
het	verschil	tussen	de	waarde	van	de	activa	en	de	waarde	van	het	vreemde	(lange	en	korte)	
vermogen	

Activa
Uit	de	definitie	blijkt	dat	de	hoogte	van	het	eigen	vermogen	voor	een	groot	gedeelte	afhanke-
lijk	is	van	de	waardeontwikkeling	van	het	vastgoed.	2016	is	het	eerste	jaar	dat	Woonpunt	
DAEB	en	niet-DAEB	bezit	waardeert	op	marktwaarde	in	verhuurde	staat	conform	de	(full-	
versie)	vereisten	van	het	handboek	modelmatig	waarderen	zoals	voorgeschreven	in	het	RTIV	
artikel	14.	Tot	en	met	2015	werd	het	DAEB	en	niet-DAEB	vastgoed	respectievelijk	gewaardeerd	
op	bedrijfswaarde	dan	wel	marktwaarde	in	verhuurde	staat.	Deze	wijziging	in	waarderings-
grondslag	is	via	een	stelselwijziging	verwerkt	in	de	vergelijkende	jaarcijfers	van	Woonpunt.	
Het	effect	van	de	wijziging	op	het	vermogen	per	1	januari	2015	bedraagt	in	totaal	€	405,7		
miljoen	(van	€	269,8	miljoen	naar	€	675,5	miljoen).
Op	basis	van	bedrijfswaarde	vertegenwoordigt	het	bezit	van	Woonpunt	een	waarde	van		
€	935,8	miljoen	(2015:	€	948,3	miljoen)

Vreemd vermogen
De	andere	component	uit	bovenstaande	definitie	is	het	vreemd	vermogen.	Woonpunt	voldoet	
in	2016	nipt	aan	deze	norm	doordat	leningen	versneld	zijn	afgelost.	De	LtV	(leningen	gedeeld	
door	de	bedrijfswaarde	van	het	bezit)	mag	volgens	de	Aw-	en	WSW-normen	maximaal	75%	
bedragen.	

Sturingskaders 
Woonpunt	hanteert	de	solvabiliteit	en	de	LtV	(op	basis	van	de	bedrijfswaarde)	als	sturings-
kader.	In	onderstaande	tabel	zijn	de	uitkomsten	van	beide	ratio’s	opgenomen.	De	LtV	is	ook	
uitgerekend	op	basis	van	de	totale	marktwaarde	van	de	DAEB	en	niet-	DAEB	portefeuille	en	de	
solvabiliteit	is	ook	op	basis	van	de	bedrijfswaarde	berekend	(de	norm	voor	Woonpunt	is	hier	
minimaal	23%).
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Kasmiddelen
De	kasstromen	zijn	het	financiële	gevolg	van	bedrijfsvoering	van	Woonpunt	en	de	kwaliteit	
van	de	kasstromen	bepaalt	de	financiële	positie.	Gezonde	kasstromen	zijn	de	borging	en	de	
basis	voor	een	financiële	continuïteit	op	de	korte	en	middellange	termijn.	Het	is	voor	
Woonpunt	het	aangrijpingspunt	voor	de	financiële	sturing.	De	kasstromen	worden	naar	hun	
aard	gesplitst	in	kastromen	uit:
1	 operationele	activiteiten	(het	beheren	en	exploiteren	van	bestaand	bezit);	
2	 (des)investeringsactiviteiten	(de	portefeuille	activiteiten	om	te	komen	van	de	huidige	naar	de	

gewenste	portefeuille);
3	 financieringsactiviteiten	(het	financieren	van	de	eerste	twee	activiteiten	aangevuld	met	de	

financieringsbehoefte	vanuit	de	bestaande	leningenportefeuille).

In	onderstaande	tabel	zijn	de	genoemde	kasstromen	vermeld:	

	- Voor	Woonpunt	is	het	een	basisvereiste	dat	vanuit	de	bestaande	exploitatie	en	daarmee	
samenhangende	operationele	kasstroom	te	allen	tijde	de	rente		moet	kunnen	worden	
betaald.	Om	dit	te	kunnen	beoordelen	monitort	Woonpunt	de	ICR.	Deze	ratio	geeft	aan	hoe	
vaak	Woonpunt	vanuit	de	kasstroom	uit	bestaand	bezit	de	rente	kan	betalen.	Woonpunt	
hanteert	als	norm	een	minimale	ICR	van	1,6.	De	ICR	wordt	berekend	door	de	operationele	
(exploitatie)kasstromen	uit	het	bestaande	bezit	te	delen	door	de	financieringslast	(de	rente).	
Woonpunt	scoort	voor	2016	een	ICR	van	1,70	(2015	1,59).	
	
Het	positieve	verschil	tussen	2016	en	2015	wordt	voornamelijk	veroorzaakt	doordat	bij	een	
nagenoeg	gelijk	gebleven	opbrengst	er	
	- ongeveer	€	3,4	miljoen	minder	aan	personeelskosten,	onderhoudskosten	en	overige	

bedrijfslasten	is	uitgegeven;
	- ruim	€	1,1	miljoen	minder	aan	rente	is	uitgegeven	en	
	- bijna	€	0,9	miljoen	meer	aan	verhuurderheffing	is	betaald.	

	- Er	is	ten	opzichte	van	2015	per	saldo	€	7,1	miljoen	minder	kasstroom	binnengekomen	bij	de	
desinvesteringsactiviteiten.	De	lagere	uitkomst	is	voornamelijk	veroorzaakt	doordat	een	in	
2016	een	geplande	complexmatige	verkoop	naar	verwachting	pas	in	2017	gerealiseerd	wordt.	
In	2015	zijn	twee	complexmatige	verkopen	verantwoord.	
	

Omschrijving 2016 2015

Solvabiliteit (marktwaarde) 54,9% 51,4%

Solvabiliteit (bedrijfswaarde) 30,8% 29,2%

LtV (bedrijfswaarde) 75,0% 77,2%

LtV (marktwaarde) 47,0% 51,1%

Omschrijving (in € 1000) 2016 2015

1. Kasstroom uit operationele activiteiten 22.292 19.669

2. Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten 19.542 25.095

3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten -30.133 -22.122

LtV (marktwaarde) 47,0% 51,1%
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In	het	kader	van	het	verbeteren	van	de	LtV	wordt	actief	gestuurd	om	op	financieel	en	
bedrijfseconomisch	verantwoorde	wijze	leningen	versneld	af	te	lossen.	De	weerslag	van	dit	
actief	sturen	is	dat	in	2016	de	leningenportefeuille	met	ruim	€	30	miljoen	is	verlaagd.

Jaarresultaat
Het	jaarresultaat	van	Woonpunt	over	2016	bedraagt	€	85	miljoen	positief.	In	2015	bedroeg	het	
resultaat	€	119	miljoen	positief.	Dit	verschil	van	€	34	miljoen	wordt	voornamelijk	veroorzaakt	
door:
	- het	effect	van	de	marktontwikkelingen	waarop	Woonpunt	weinig	invloed	kan	uitoefenen.	

Het	resultaat	wordt	sterk	beïnvloed	door	al	dan	niet	gunstige(re)	marktontwikkelingen	van	
het	bezit	van	Woonpunt.	In	2015	was	er	een	positief	effect	van	bijna	€	83	miljoen	op	het	
resultaat	en	over	2016	was	dit	effect	ruim	€	19	miljoen	lager	en	werd	€	64	miljoen	
bijgeschreven;

	- belastingen.	Ook	voor	de	bepaling	van	de	belastingdruk	in	de	winst-	en	verliesrekening	is	
een	stelselwijziging	doorgevoerd.	In	2015	werd	bij	de	post	belastingen	resultaat	uit	gewone	
bedrijfsuitoefening	nog	een	baat	opgenomen	van	ruim	€	13	miljoen.	In	2016	is	hier	een	last	
van	€	400.000	opgenomen.	Dit	is	een	verschil	van	ruim	€	13,4	miljoen.

Doorkijk 2017 en verder
De	meerjarenbegroting	2017-2021,	waarin	het	voorgenomen	beleid	is,	geeft	aan	dat	Woonpunt	
een	financieel	gezonde	corporatie	is.	De	nadruk	hier	ligt	op	het	verbeteren	van	de	LtV	en	het	
terugdringen	van	de	bedrijfslasten.	In	2018	zal	de	meer	jarenstrategie	worden	herijkt.

Risicomanagement

Verslag werkzaamheden auditfunctie in 2016
Werkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding van de accountantscontrole over 2016. Deze werkzaamhe-
den zijn uitgevoerd in overeenstemming met het jaarplan IA 2016
Hierbij	heeft	de	focus	gelegen	op	huuropbrengsten,	woningverkopen,	salarissen	en	sociale	las-
ten,	inkopen,	onderhoud,	projecten,	treasury,	geautomatiseerde	gegevensverwerking,	beoor-
deling	jaarrekening	en	jaarverslag,	beoordeling	dPi	en	dVi,	controle	naleving	
aanbestedingsbeleid	en	controle	naleving	autoleaseregeling.
	
Operational audit:
	- Autorisaties	Viewpoint:	gedurende	het	eerste	kwartaal	van	2016	zijn	de	autorisaties	in	

Viewpoint	5.1	samen	met	Informatiemanagement	opnieuw	ingericht	en	beoordeeld	door	de	
internal	auditor	en	zijn	verbeteringsvoorstellen	gedaan.	

	- Uitbesteding	ICT-infrastructuur:	Het	aanbestedingstraject	ter	zake	de	uitbesteding	van	de	
ICT-infrastructuur	is	in	2016	afgerond.	De	internal	auditor	stelt	hierbij	vast	dat	het	proces	
plaatsvindt	in	overeenstemming	met	binnen	Woonpunt	aanwezig	beleid	en	procedures.	
Naar	aanleiding	hiervan	zijn	geen	afwijkingen	geconstateerd.

	- Het	proces	bewaken	en	aanmanen	(onderdeel	van	het	huurincassoproces).	Op	basis	van	de	
audit	zijn	verbetervoorstellen	zijn	gedaan	die	wat	betreft	implementatie	zijn	gemonitord.

Tactische en strategische audits
Audit	implementatie	woningwet:	doel	van	de	audit	is	het	vaststellen	van	een	juiste,	volledige	
en	tijdige	implementatie	van	de	Woningwet	binnen	Woonpunt.	Uitvoering	vindt	plaats	in	
2016	en	2017.	
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Additionele werkzaamheden
Ontwikkelen	van	een	controleprotocol	voor	de	carthotheek,	in	samenwerking	met	het	
bedrijfsbureau.

Risicomanagement
Woonpunt	moet	een	inhaalslag	maken	in	het	professionaliseren	en	transparant	krijgen	van	
het	risicomanagement.	In	2016	is	Woonpunt	gestart	om	het	risicomanagement	en	de	daarbij	
behorende	mitigerende	maatregelen	expliciet	te	benoemen,	te	completeren	en	in	onderlinge	
samenhang	te	brengen.	Onderdeel	hiervan	is	ook	de	inschatting	van	de	mogelijke	impact	als	
de	risico’s	zich	zouden	voordoen.	Hiertoe	zijn	in	het	najaar	van	2016	alle	ontwikkelingen	op	
het	gebied	van	risicomanagement	sinds	2013	in	samenhang	met	elkaar	besproken	met	de	raad	
van	commissarissen.	Op	basis	van	deze	presentatie	is	in	de	raad	van	commissarissen	voorge-
legd	om	de	volgende	stappen	in	2017	te	gaan	zetten	met	betrekking	tot	risicomanagement.
1.		 Herijking	van	de	in	2013	en	2014	vastgestelde	strategische	risico’s	van	Woonpunt	door	

afzonderlijke	input	van	raad	van	commissarissen,	bestuur,	managementteam	en	hoofden.		
Streven	is	om	dit	proces	in	het	eerste	kwartaal	van	2017	te	doorlopen.

2.		 Weging	van	de	geïnventariseerde	risico’s	in	termen	van	risico-appetite,	noodzakelijke	
beheersingsmaatregelen	en	bepalen	van	welke	maatregelen	nog	ontwikkeld	moeten	wor-
den	door	bestuur,	management	en	hoofden.

3.		 Voorleggen	van	de	uitkomst	van	de	weging	van	de	risico’s	en	de	gedefinieerde	set	van	
beheersingsmaatregelen	aan	de	raad	van	commissarissen.

4.		 Vaststellen	van	een	plan	van	aanpak	van	de	noodzakelijke	maar	nog	niet	aanwezige	beheer-
singsmaatregelen.	Dit	plan	van	aanpak	wordt	een	addendum	bij	het	jaarplan	2017	van	
Woonpunt.

5.		 Opnemen	van	de	stand	van	zaken	van	beheersingsmaatregelen	in	de	bestuursrapportage	en	
de	managementrapportage.	

Passend Toewijzen
In	2016	heeft	Woonpunt	het	streefhuurbeleid	aangepast	om	beter	te	kunnen	aansluiten	bij	de	
regelgeving	rond	Passend	Toewijzen.	In	2016	is	binnen	dit	aangepaste	beleid	96%	van	de	
woningen	passend	toegewezen.	Binnen	het	streefhuurbeleid	is	nog	ruimte	voor	een	autonome	
groei	van	de	huuropbrengst	-	bij	mutatie	of	door	boven-inflatoire	verhoging-		van	ca.	10%	(het	
relatieve	verschil	tussen	actuele	huur	en	streefhuur).	

De	prognose	voor	de	huuropbrengsten	in	de	jaren	2017	tot	en	met	2021	is	gebaseerd	op	de	
voortzetting	van	de	huursombenadering	waarbij	de	gemiddelde	huurstijging	voor	sociale	
huurwoningen	jaarlijks	1%	boven	inflatie	is.	Dit	is	in	overeenstemming	met	de	afspraken	tus-
sen	de	Woonbond	en	de	corporaties	in	het	sociale	huurakkoord	uit	2015	dat	geldt	voor	de	jaren	
2016,	2017	en	2018	en	met	een	optie	tot	verlenging	voor	2019	en	2020.		Minister	Blok	heeft	de	
afspraken	uit	dit	akkoord	in	grote	lijnen	overgenomen	en	in	regelgeving	vastgelegd.	Ook	voor	
2021	houdt	Woonpunt	rekening	met	een	de	voortzetting	van	de	huursombenadering,	c.q.	een	
verhoging	van	1%	boven	inflatie.	Vanaf	2022	houdt	Woonpunt	rekening	met	een	inflatievol-
gend	huurbeleid.

Het	risico	dat	de	ontwikkeling	van	de	geprognotiseerde	huuropbrengst	op	korte	of	middel-
lange	termijn	negatief	beïnvloed	wordt	door	beperkingen	vanuit	de	samenloop	van	‘passend	
toewijzen’	en	het	in	2016	vastgestelde	huurbeleid	wordt	om	die	reden	ingeschat	als	gering.		
In	dit	verband	is	de	voortzetting	van	de	huursombenadering	in	de	jaren		2019	tot	en	met	2021	
eerder	van	essentiële	betekenis.	
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 Gesprek met Henny Egberink,  

voorzitter van de raad van commissarissen

‘Woonpunt	moet	weer	staan	als	een	huis.’

Er komt steeds meer op commissarissen van corporaties af. Bij Woonpunt stond 
de afgelopen anderhalf jaar in het teken van een pittige brief van de Autoriteit 
woningcorporaties en het verbeterplan dat daaruit voortvloeide. Hoe heeft de raad 
van commissarissen dat beleefd? Een gesprek met Henny Egberink, voorzitter van 
de RvC. ‘We willen niet in gesprek zijn met een externe toezicht-houder over 
ratio’s, we willen in gesprek zijn met gemeenten en huurders.’ 
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Woonpunt kreeg eind 2015 kritiek van de Autoriteit woningcorporaties. De financiële 
sturing zou onvoldoende zijn. Hoe staat het er nu voor? 

‘Er	is	begin	2016	een	verbeterplan	opgesteld,	samen	met	de	organisatie,	en	dat	is	voor	99%	
afgerond.	Alle	onderdelen	die	nog	niet	volledig	zijn	afgerond	-	zoals	de	benoeming	van	de	con-
cerncontroller	en	de	collectieve	verkoop	om	versneld	leningen	te	kunnen	aflossen	–	liggen	op	
schema.	Dat	blijkt	ook	uit	de	brief	die	de	Aw	eind	2016	stuurde.	Belangrijker	is	de	vraag	hoe	we	
de	toekomst	in	gaan.	Er	liggen	maatschappelijke	vraagstukken	die	we	zo	snel	mogelijk	willen	
oppakken.	Kunnen	we	nog	meer	doen	voor	de	betaalbaarheid	van	het	huren?	Hoe	betalen	we	
de	verduurzaming	van	onze	woningvoorraad?	Welke	rol	willen	we	spelen	op	het	snijvlak	van	
wonen	en	zorg?’

Hoe kwam die brief van de Autoriteit woningcorporaties destijds eigenlijk binnen bij 
de raad van commissarissen?

‘Nou,	inhoudelijk	konden	we	er	niet	zoveel	tegenin	brengen.	Dat	we	de	financiële	ratio’s	nog	
niet	haalden,	daarvan	waren	we	ons	natuurlijk	wel	bewust.	We	hadden	voor	onszelf	een	traject	
van	twee	jaar	voor	ogen	waarin	we	die	ratio’s	zouden	verbeteren.	De	Aw	dacht	daar	anders	
over;	die	wilde	dat	we	binnen	één	jaar	aan	de	eisen	voldeden.	De	vraag	is	dan:	ga	je	tijd	steken	
in	een	discussie	met	de	Aw	of	doe	je	wat	er	van	je	gevraagd	wordt?	Wij	wilden	die	discussie	met	
de	Aw	zo	snel	mogelijk	van	tafel.	We	willen	helemaal	niet	in	gesprek	zijn	met	een	externe	toe-
zichthouder	over	ratio’s,	we	willen	in	gesprek	zijn	met	gemeenten	en	huurders	over	wat	we	
voor	hen	maatschappelijk	kunnen	betekenen.’	

De Aw zei ook dat de financiële sturing moest verbeteren. 

‘Klopt.	Dat	kritiekpunt	was	ingegeven	door	het	feit	dat	er	tot	twee	maal	toe	fouten	waren	
gemaakt	in	het	verstrekken	van	gegevens	aan	de	Aw.	Dat	waren	geen	hemelschokkende	fou-
ten,	maar	ik	begrijp	de	kritiek	op	zich	wel.	Als	een	penningmeester	één	euro	tekortkomt,	
maakt	hij	zich	niet	druk	om	die	ene	euro,	maar	vraagt	hij	zich	af	wat	er	in	het	proces	fout	is	
gegaan	dat	hij	die	euro	tekort	komt.’

Heeft de RvC naar aanleiding hiervan ook kritisch naar zichzelf gekeken?

‘Jazeker.	Nogmaals:	we	wisten	hoe	de	vlag	er	financieel	bij	hing	en	daar	hadden	we	al	op	bijge-
stuurd.	De	Aw	wilde	versnellen	en	dat	zijn	we	gaan	doen.	Wat	het	aanleveren	van	die	gegevens	
aangaat:	dat	was	drie	jaar	eerder	ook	al	eens	misgegaan.	Toen	hebben	we	daar	een	verbetertra-
ject	op	gezet.	We	zijn	er	toen	vanuit	gegaan	dat	het	probleem	helemaal	de	wereld	uit	was.	En	
omdat	er	het	jaar	daarop	geen	opmerkingen	meer	kwamen,	hebben	we	ons	misschien	een	
beetje	in	slaap	laten	sussen	wat	dit	probleem	betreft.	Achteraf	gezien	hadden	we	ons	ervan	
moeten	vergewissen	of	het	probleem	was	opgelost	en	zo	ja,	hoe	dan	precies.’

‘We	willen	helemaal	niet	in	gesprek	zijn		

met	een	externe	toezichthouder.’
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Dat roept wel de vraag op tot op welk detailniveau een commissaris zich met  
operationele zaken moet bemoeien. Hoe kijkt u daar tegenaan?

‘Laat	ik	vooropstellen	dat	er	een	verschil	is	tussen	je	ergens	tot	in	de	details		mee	bemoeien	en	
je	ergens	tot	op	detailniveau	over	laten	informeren.	Buiten	dat	vind	ik	dat	elke	commissaris	
zelf	moet	bepalen	tot	welk	detailniveau	hij	of	zij	geïnformeerd	wil	zijn	om	van	een	bepaald	
onderwerp	het	juiste	beeld	te	krijgen.	Soms	kan	dat	spanningen	oproepen	tussen	de	RvC	en	
het	bestuur	dat	dan	vindt	dat	we	in	zijn	tuintje	staan	te	wroeten.	Dat	is	een	constant	spel	tus-
sen	RvC	en	bestuur	en	dat	spel	is	belangrijk.	Vergeet	niet	dat	commissarissen	een	zware	ver-
antwoordelijkheid	dragen	en	daar	maatschappelijk	en	politiek	aan	worden	gehouden.	Hoe	je	
die	verantwoordelijkheid	kunt	dragen	en	tegelijk	de	juiste	afstand	kunt	bewaren	is	een	vraag	
waar	RvC-leden	in	de	hele	sector	mee	worstelen.’

Er worden ook steeds strengere eisen gesteld aan commissarissen voor woning-
corporaties. Dat betekent iets voor de werving van nieuwe RvC-leden. Hoe weet je 
nou of een commissaris, die in het dagelijks leven een topfunctie bekleedt, wel  
voldoende tijd kan vrijmaken voor Woonpunt?

‘Dat	is	inderdaad	een	aandachtspunt.	Als	je	niet	met	pensioen	bent,	zoals	ik,		moet	je	tijd	vrij	
kunnen	maken	in	de	avonduren	of	weekenden,	anders	ga	je	het	niet	redden.	Als	je	dat	niet	
kunt	of	wilt,	moet	je	er	al	niet	aan	beginnen,	want	met	acht	vergaderingen	per	jaar	kom	je	er	
niet.	Bovendien	moet	je	gemotiveerd	zijn	vanuit	een	maatschappelijke	belang.’

Zijn er zaken binnen Woonpunt waar de RvC zich graag wat meer mee zou willen 
bemoeien?

‘Een	heleboel	zaken	liggen	vast	–	strategie,	begroting,	rapportages	–	maar	daarnaast	wil	je	als	
RvC	ook	weten	hoe	zo’n	organisatiewijziging	die	in	2016	is	doorgevoerd	nou	is	beleefd.	En	
heeft	die	nou	opgeleverd	wat	we	dachten	dat	die	zou	opleveren?	En	als	ons	iets	ter	ore	komt,	
dan	willen	we	daar	wel	met	het	bestuur	over	praten.	Uit	het	medewerkersonderzoek	bleek	bij-
voorbeeld	dat	de	samenwerking	tussen	bepaalde	teams	en	afdelingen	beter	kan.	Dat	maken	
we	dan	bespreekbaar.	En	alleen	omdat	we	het	allemaal	belangrijk	vinden	dat	we	het	zo	goed	
mogelijk	doen.	Als	RvC	staan	we	niet	tegenover	een	bestuurder.	We	hebben	dan	wel	een	andere	
rol,	maar	wel	hetzelfde	doel.’

U heeft in 2016 een tweede bestuurder aangesteld, terwijl Woonpunt een taakstelling 
heeft om tien procent op de personeelsformatie te bezuinigen. Kunt u zich voorstel-
len dat de mensen daar vraagtekens bij stellen? 

‘Uiteraard.	We	hebben	daar	als	RvC	ook	mee	geworsteld.	Als	je	me	vraagt	of	een	organisatie	als	
Woonpunt,	met	deze	omvang,	twee	bestuurders	nodig	heeft,	zeg	ik:	nee.	Maar	de	situatie	is	op	
dit	moment	niet	regulier.	De	Aw	verlangt	dat	we	versneld	voldoen	aan	de	financiële	ratio’s.	
Daarvoor	moet	een	heleboel	gebeuren	in	heel	korte	tijd.	Er	komt	bovendien	een	heleboel	op	
ons	af	op	financieel	gebied:	waarderen	op	marktwaarde,	nieuwe	regels,	treasury.	Het	financi-
eel	specialisme	om	dat	allemaal	in	goede	banen	te	leiden	ontbrak	op	bestuurlijk	niveau.	
Daarom	hebben	we	besloten	om	voor	een	paar	jaar	een	tweede	bestuurder	aan	te	stellen.	Dan	
zijn	die	extra	kosten	ook	tijdelijk.’
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Hoe ziet u Woonpunt over vijf jaar?

‘Over	vijf	jaar	moet	Woonpunt	staan	als	een	huis.	Het	hele	formele,	financiële	stuk	moet	dan	
ijzersterk	zijn.	Onze	focus	ligt	dan	alweer	een	hele	tijd	buiten.	Bij	onze	huurders,	onze	wonin-
gen,	onze	wijken.	We	weten	wat	we	willen	zijn	en	wat	we	willen	doen,	maar	we	zijn	tegelijk	
flexibel	genoeg	om	in	te	spelen	op	maatschappelijke	vraagstukken.	Daar	ligt	sowieso	een	
opgave	voor	woningcorporaties	in	het	algemeen.’

Wat moet er in de tussentijd bij Woonpunt gebeuren om dat toekomstbeeld waar te 
maken?

‘Als	ik	met	medewerkers	van	Woonpunt	praat,	zijn	die	altijd	ontzettend	betrokken	en	gedre-
ven.	Dat	is	prachtig.	Maar	de	kritische	blik	naar	binnen	kan	beter.	Iedereen	bij	Woonpunt	mag	
zich	afvragen	wat	zijn	of	haar	toegevoegde	waarde	is.	Ik	bedoel	dat	niet	vervelend,	maar	je	
moet	je	voortdurend	afvragen	wat	jouw	toegevoegde	waarde	voor	die	huurder	is.	Die	betaalt	
uiteindelijk	ons	salaris.	Je	mag	wel	eens	vaker	dingen	ter	discussie	stellen.’

Dat is ook noodzakelijk in het kader van de bedrijfslasten. We willen als Woonpunt 
niet onderaan in de benchmark eindigen. 

‘Dat	is	nou	precies	wat	ik	bedoel!	Die	benchmark	is	toch	geen	motivatie	om	efficiënter	te	wer-
ken?	Iedereen	binnen	Woonpunt	zou	een	intrinsieke	motivatie	moeten	hebben	om	zijn	werk	
zo	goed	en	goedkoop	mogelijk	te	doen.	Als	wij	staan	voor	de	betaalbaarheid	van	het	wonen,	
staan	we	ook	voor	de	laagst	mogelijke	lasten.	En	als	het	niet	goedkoop	kan,	heb	je	daar	een	
goede	reden	voor.	En	soms	is	die	er,	hoor.	Maatschappelijk	rendement	is	immers	óók	rende-
ment.	En	die	benchmark,	die	leert	je	hooguit	of	je	op	de	goede	weg	zit.	We	moeten	een	nog	pro-
fessionelere	organisatie	worden.	Een	organisatie	die	kritisch	is	op	zichzelf,	maar	ook	trots	mag	
uitstralen	bij	een	bereikt	resultaat.’	
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 Verantwoording over 2016

De	RvC	ziet	het	als	zijn	opdracht	om	erop	toe	te	zien	dat	Woonpunt	binnen	de	vastgestelde	
missie	en	visie	handelt.	Daarnaast	heeft	de	RvC	als	opdracht	om	de	financiële	continuïteit	als-
mede	de	effectiviteit	en	identiteit	van	Woonpunt	te	bewaken	en	om	te	zorgen	voor	stabiliteit	
en	evenwicht	in	de	‘checks	and	balances’.	De	RvC	wil	toegevoegde	waarde	leveren	door	kennis	
en	ervaring	in	te	brengen.	Daarnaast	wil	de	RvC	waarde	creëren	door	de	werkgeversrol	zorg-
vuldig	in	te	vullen	en	de	bestuurders	scherp	te	houden	vanuit	de	toezichthoudende	rol.	
Teneinde	toegevoegde	waarde	te	kunnen	leveren	is	de	RvC	divers	samengesteld	op	basis	van	
daartoe	op	maat	ontwikkelde	profielen.	Om	naar	beste	vermogen	te	kunnen	handelen,	is	het	
up-to-date	houden	van	kennis	van	belang.	Iedere	commissaris	zorgt	er	daarom	voor	dat	deze	
kennis	op	peil	wordt	gehouden	en	dat	daarnaast	blijvend	wordt	geïnvesteerd	in	de	benodigde	
competenties.	De	RvC	treedt	op	als	kritische	sparringpartner	van	het	bestuur.	Hij	staat	het	
bestuur	als	klankbord	ter	zijde	met	behoud	van	ieders	rol,	taak	en		verantwoordelijkheid.

2016	stond,	naast	uitoefening	van	de	reguliere	toezichttaak,	voor	de	RvC	voornamelijk	in	het	
teken	van	het	toezien	op	een	succesvolle	implementatie	van	het	verbeterplan	en	op	het,	in	lijn	
met	actuele	wet-	en	regelgeving,	updaten	van	statuten	en	reglementen.	Daarnaast	moest		
worden	voorzien	in	een	aantal	vacatures	binnen	de	RvC	en	de	RvB.	In	dit	verslag	wordt	verant-
woording	afgelegd	over	de	wijze	waarop	de	RvC	haar	3-ledige	rol	(toezicht,	werkgeverschap	en	
klankbord)	heeft	ingevuld.
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Lid Functies binnen 
Woonpunt

Functies buiten Woonpunt Eerste 
benoeming

Aftredend Einde 
maximale 
zittings-
termijn

Henny Egberink 
(65)

voorzitter + lid selectie- 
en remuneratie-
commissie

consultant/eigenaar bureau MAREC 1 januari 
2010

1 januari 
2014 

1 januari 
2018

Jean-Paul Essers 
* (56)

vice- voorzitter 
+ voorzitter 
auditcommissie  
lid Raad van 
Commissarissen NV 
Wonen boven Winkels 
Maastricht

voorzitter Raad van Bestuur 
Adelante (per 1-1-2014)  
lid Raad van Toezicht Vivantes  
lid Raad van Toezicht Bureau 
Jeugdzorg Limburg

1 januari 
2009

1 januari 
2013

1 januari 
2017

Chris Borgers*  
(50)

vice-voorzitter 
+ voorzitter 
auditcommissie

bestuurder Stichting Pedagogisch 
Sociaal Werk Midden Limburg 
lid adviescommissie Arbeidszaken 
branchevereniging VGN 
(gehandicaptenzorg) 
lid Governancecommissie 
Scheidsgerecht Gezondheidszorg

1 januari 
2013 

1 januari 
2017

1 januari 
2021

Henriëtte Maas 
(46)

lid + voorzitter 
remuneratie- en 
selectiecommissie

algemeen directeur Westrom 1 januari 
2011

1 januari 
2015

1 januari 
2019

Karel Majoor (73) Lid op voordracht 
HBV’s

voorzitter Koninklijk Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap 
voorzitter Stichting Behoud 
Mijnhistorie 
lid bestuur vereniging Meerssen in 
Europa (Douzelage) 
lid bestuur Stichting Rafaël

1 januari 
2009

1 januari 
2013 

1 januari 
2017

Marc van Ooijen 
(46)

lid op voordracht OR 
lid auditcommissie

Bestuurder Stichting Pedagogisch 
Sociaal Werk Midden Limburg
lid adviescommissie Arbeidszaken 
branchevereniging VGN 
(gehandicaptenzorg)
lid Governancecommissie en arbiter 
Scheidsgerecht Gezondheidszorg

1 januari 
2013

1 januari 
2017

1 januari 
2021

Tom Schulpen (56) lid op voordracht 
HBV’s 
+ lid auditcommissie

directeur Europese Programma’s 
Provincie Noord-Brabant
lid Raad van Toezicht Stichting 
Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) 
lid Raad van Toezicht Stichting 
Museumkwartier Den Bosch
lid bestuur poppodium De 
Muziekgieterij Maastricht
Lid RvC Meditta Sittard
Lid RvC R.W.M. nv

1 januari 
2011

1 januari 
2015

1 januari 
2019

Samenstelling
De	samenstelling	van	de	RvC	was	in	2016	als	volgt:	

*Jean-Paul	Essers	is,	vooruitlopend	op	het	bereiken	van	de	maximale	zittingstermijn	per	1	
februari	2017,	reeds	op	3	november	2016	afgetreden	i.v.m.	de	kandidaatstelling	voor	een	RvT-
functie	bij	een	zorginstelling.	Hij	is	per	gelijke	datum	opgevolgd	door	Chris	Borgers.	
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Met	het	oog	op	de	opvolging	van	Karel	Majoor	per	1	februari	2017	heeft	Wim	Geven	vanaf	15	
november	2016	als	aspirant	commissaris/toehoorder	de	RvC-vergaderingen	bijgewoond.	Wim	
Geven	is	benoemd	op	voordracht	van	de	huurdersverenigingen.	Diens	gegevens	luiden	als	
volgt.

Lid Functies binnen 
Woonpunt

Functies buiten Woonpunt Eerste 
benoeming

Aftredend Einde 
maximale 
zittings-
termijn

Wim Geven (64) Lid op voordracht 
HBV’s

Directeur GMM BV
Voorzitter Stichting Sint Martijn
Voorzitter Stichting 
Administratiekantoor Maessen 
Beheer BV
Lid RvC Villas Winterberg 
Betreibergesellschaft mbh
Voorzitter gemeenschapshuis 
Cadier en Keer
Voorzitter Stichting Cura I en 
Cura II
Bestuurslid Hofsteestichting 
Alkmaar
Burgercommissielid gemeente 
Eijsden-Margraten

1 februari 
2017

1 februari 
2021

1 februari 
2025

Vergoedingen
De	leden	van	de	RvC	ontvangen	een	vergoeding	voor	hun	werkzaamheden.	Deze	dient	te	pas-
sen	binnen	de	richtlijnen	van	de	WNT	en	de	hierop	gebaseerde	beloningsstaffel.	In	de	WNT2,	
ingegaan	op	1	januari	2015,	is	het	percentage	voor	de	bezoldiging	van	RvC-leden	verhoogd	
naar	10%	van	het	maximum	dat	geldt	voor	de	bestuurder	en	15%	voor	voorzitters	van	een	RvC.	
De	Vereniging	Toezichthouders	Woningcorporaties	heeft	deze	percentages	naar	beneden	bij-
gesteld	naar	maximaal	7,7	%	voor	leden	van	RvC		(€	12.859,-)	en	11,55%	(€	19.289,-)	voor	de	voor-
zitter.	Bij	Woonpunt	was	in	2016	evenwel	sprake	van	lagere	vaste	beloningen,	t.w.	van	€	
10.000,-	voor	de	voorzitter,		€	8.350,-		voor	de	vicevoorzitter	en	van	€	7.900,-	voor	de	overige	
leden	van	de	RvC.	Er	werd	geen	vaste	onkostenvergoeding	voor	de	raad	toegekend.	Wel	ont-
ving	de	voorzitter	van	de	RvC	in	2016	een	incidentele	belaste	onkostenvergoeding	van	€	212,-.

Taakuitoefening 
In	2016	heeft	de	raad	tien	keer	vergaderd,	vrijwel	steeds	voltallig,	volgens	het	daartoe	vastge-
stelde	vergaderschema.	De	vergaderingen	zijn	telkens	in	een	separate	bijeenkomst	voorbereid	
door	de	voorzitter,	de	vicevoorzitter,	de	bestuurder	en	de	bestuurssecretaris.	
In	relatie	tot	de	toezichthoudende	taak	van	de	raad	zijn	de	volgende	goedkeurende	of	vaststel-
lende	besluiten	genomen:
	- Goedkeuring	verbeterplan
	- Goedkeuring	bod	aan	gemeenten
	- Goedkeuring	complexmatige	verkoop
	- Goedkeuring	wensportefeuille
	- Goedkeuring	van	het	Treasury	jaarplan	2016
	- Goedkeuring	van	de	Meerjarenbegroting	2017-2026
	- Goedkeuring	liquidatie	stichting	Woningburo
	- Goedkeuring	van	de	Jaarrekening	2015	van	Woonpunt	en	van	de	100%	dochters
	- Goedkeuring	van	het	Jaarverslag	2015	van	Woonpunt	(incl.	vaststelling	jaarverslag	RvC)
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	- Dechargeverlening	aan	de	bestuurder	voor	het	gevoerde	beleid	(in	het	kader	van	de	beoorde-
ling	van	de	jaarstukken	2015)

	- Besluitvorming	rond	aanpassing	breaks	Deutsche	Bank
	- Besluitvorming	rond	aanbesteding	en	benoeming	externe	accountant	

In	relatie	tot	de	werkgeversrol,	het	verbeterplan	en	de	(statutaire)	verplichtingen	in	het	kader	
van	wet-	en	regelgeving	c.q.	de	governancecode	zijn	door	de	RvC	de	volgende	initiërende,	
goedkeurende	of	vaststellende	besluiten	genomen	dan	wel	handelingen	verricht.

	- Evaluatie	van	de	prestatieafspraken	2015	en	vaststelling	van	de	prestatieafspraken	2016	met	
de	bestuurder

	- Vaststellen	nieuwe	profielschetsen	leden	RvB
	- Werving,	selectie	en	benoeming	lid	RvB
	- Vaststellen	nieuwe	profielschetsen	leden	RvC
	- Werving,	selectie	en	benoeming	2	leden	RvC
	- Besluit	tot	herbenoeming	Marc	van	Ooijen	als	lid	RvC
	- Benoeming	Chris	Borgers	tot	lid	RvC	Wonen	boven	Winkels	Maastricht	NV	i.v.m.	aftreden	

Jean-Paul	Essers
	- Goedkeuring	statutenwijziging
	- Goedkeuring	keuze	voor	administratieve	scheiding	DAEB	en	niet-DAEB
	- Vaststellen	reglementen	RvC	en	RvC-commissies
	- Vaststellen	bestuursreglement
	- Vaststellen	reglement	financieel	beleid	en	beheer	en	een	aanpassing	hiervan
	- Vaststellen	verbindingenstatuut
	- Vaststellen	investeringsstatuut
	- Vaststellen	treasurystatuut
	- Goedkeuring	van	een	geactualiseerde	klokkenluidersregeling

O.a.	in	relatie	tot	de	klankbordfunctie	van	de	raad	hebben	in	2016	thematische	besprekingen	
plaatsgevonden	over:
	- Het	huurbeleid	2016	en	voorgenomen	huurbeleid	2017	
	- De	wensportefeuille	2016-2025	
	- Het	scheidingsvoorstel	DAEB	/	niet	DAEB	per	1-1-2017
	- De	stand	van	zaken	met	betrekking	tot	het	risicomanagement

De	RvC	heeft	in	het	kader	van	zijn	taakuitoefening	een	2-tal	commissies	ingesteld,	t.w.	de	
auditcommissie	en	de	selectie-	en	remuneratiecommissie.	Voor	beide	commissies	zijn	afzon-
derlijke	reglementen	opgesteld.	Hierna	volgt	een	korte	beschrijving	van	de	samenstelling	en	
werkzaamheden	van	de	commissies	tijdens	het	verslagjaar.

Auditcommissie
De	auditcommissie	bestond	in	2016	uit	Jean-Paul	Essers	(voorzitter),	Tom	Schulpen	en	
Marc	van	Ooijen.		Jean-Paul	Essers	heeft	per	3	november	2016	het	voorzitterschap	van	de	audit-
commissie	neergelegd.	Hij	is	opgevolgd	door	Chris	Borgers.	

In 2016 hebben 8 vergaderingen (4 reguliere en 4 extra) plaatsgevonden. 
Bijzondere	vermelding	verdient	dat	twee	van	deze	extra	bijeenkomsten	werden	gewijd	aan	de	
beoordeling	van	de	offertes	i.v.m.	de	werving	en	selectie	van	een	nieuwe	accountant,	alsmede	
de	advisering	aan	de	RvC.	In	het	kader	van	de	naleving	van	de	Woningwet	diende	Woonpunt	
vóór	1	januari	2017	over	te	gaan	tot	benoeming	van	een	nieuwe	externe	accountant.		Met	toe-
passing	van	het	vigerende	aanbestedingsbeleid	van	Woonpunt	en	onder	begeleiding	van	een	
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extern	bureau	is	in	april	2016	de	meervoudig	onderhandse	aanbesteding	van	de	accountancy	
diensten	opgestart.	Daartoe	is	een	offerteaanvraag	met	bijbehorende	voorschriften	opgesteld,	
zijn	de	procedure	en	de	planning	bepaald	en	de	gunningscriteria	vastgesteld.	Uitgangspunt	
daarbij	was	om	de	opdracht	te	gunnen	aan	de	leverancier	met	de	economisch	meest	voordelige	
inschrijving	met	een	beoordeling	van	de	offertes	op	zowel	prijstechnische	als	kwalitatieve	
aspecten.	Op	de	aanbesteding	is	vervolgens	door	2	accountantskantoren	met	een	offerte	gerea-
geerd.	Na	een	zorgvuldige	beoordeling	van	de	uitgebrachte	offertes	voorzag	de	selectieproce-
dure	in	een	presentatie	door	beide	kantoren	en	bespreking	van	een	aantal	casussen.	Daarnaast	
zijn	door	de	selectiecommissie	referenties	ingewonnen.	Uiteindelijk	heeft	dit	geresulteerd	in	
de	aanbeveling	aan	de	RvC	om	PricewaterhouseCoopers	(PWC)	tot	nieuwe	accountant	te	
benoemen.	De	RvC	heeft	in	juli	2016	deze	aanbeveling	overgenomen.	

De	andere	extra	vergaderingen	zijn	gewijd	aan	de	aanpassing	van	de	breaks	van	de	Deutsche	
Bank	en	een	gesprek	met	de	accountant	over	het	auditplan.

O.a.	ter	voorbereiding	op	de	RvC-vergaderingen	en	ten	behoeve	van	advisering	aan	de	RvC	zijn	
voorts	de	volgende	onderwerpen	in	de	auditcommissie	aan	de	orde	gekomen:
	- Managementletter	2015	Deloitte	
	- Risico’s	m.b.t.	grondposities	i.r.t.	structuurvisie	Zuid-Limburg
	- Treasury	jaarplan	2016
	- Verantwoording	benutting	treasury	jaarmandaat	2015
	- Bestuursrapportages	T3	2015,	T1	2016,	T2	2016
	- Jaarrekening	2015	Stichting	Woonpunt	(in	aanwezigheid	van	de	accountant)	
	- Jaarrekeningen	2015	nevenstructuur	(in	aanwezigheid	van	de	accountant)
	- Advisering	reglement	beheer	en	beleid
	- Advisering	verbindingenstatuut
	- Advisering	investeringsstatuut
	- Advisering	administratieve	scheiding	DAEB	niet-DAEB
	- Concept	MJB	2017-2026
	- Treasuryrapportage	T3	2015,	T1	2016,	T2	2016	
	- Interne	Beheersingsrapportage	Q 3	en	Q 4	2015,	Q1	2016
	- Jaarplan	Internal	Audit	2016
	- Handboek	Internal	Audit
	- Update	managementresponse	(behorende	bij	Managementletter	2015)
	- Package	deal	Maastrichtse	corporaties	met	de	Gemeente	Maastricht
	- Aanpak	permanent	voldoen	aan	beleidsregels	derivaten
	- Relatie	met	WSW	en	bankwezen
	- Samenstelling	treasurycommissie

Selectie- en remuneratiecommissie
De	selectie-	en	remuneratiecommissie	bestond	in	2016	uit	Henriëtte	Maas	(voorzitter),	Henny	
Egberink	en	Karel		Majoor.	Wim	Geven	heeft	vanaf	november	2016	als	aspirant-lid	‘meegelo-
pen’	als	toekomstig	opvolger	van	Karel	Majoor.
De	commissie	is	in	2016	meerdere	keren	bij	elkaar	geweest.	Voorts	is	meermaals	overlegd	via	
mail	en	telefoon.		

Een	aantal	overleggen	had	te	maken	met	de	(her)benoeming	van	een	3-tal	leden	van	de	RvC,	
waarvan	één	commissaris	op	voordracht	van	de	huurdersverenigingen,	en	met	de	aanstelling	
van	een	2e	bestuurder,	in	beginsel	voor	de	duur	van	4	jaar.	In	relatie	hiertoe	heeft	de	commis-
sie	tijdens	het	verslagjaar	zorg	gedragen	voor	het	opstellen	van	nieuwe	profielschetsen	voor	de	
leden	van	de	RvC	en	de	RvB	en	voor	de	werving	en	selectie	van	2	nieuwe	commissarissen	en	van	
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de	2e	bestuurder.	Wat	betreft	de	huurderscommissaris	was	hierbij	een	prominente	rol	voor	de	
huurdersverenigingen	weggelegd.	Met	betrekking	tot	de	overige	vacatures	kwam	aan	de	OR	
adviesrecht	toe.	De	werving	en	de	selectie	werden	begeleid	door	een	extern	bureau.	Alle	vaca-
tures	zijn	op	de	website	gepubliceerd	en	via	advertenties	in	een	2-tal	landelijke	en	regionale	
dagbladen	opengesteld.	Na	een	grondige	selectie	door	de	commissie	werden	de	in	aanmerking	
komende	gegadigden	voor	de	respectievelijke	functies	onderworpen	aan	de	fit-	en	propertest	
van	de	Aw.	Dit	leidde	in	alle	gevallen	tot	een	positieve	uitkomst.	Op	aanbeveling	van	de	selec-
tie-	en	remuneratiecommissie	kon	de	RvC	vervolgens	overgaan	tot	benoeming	van	de	heren	
Wim	Geven	(op	voordracht	van	de	huurdersverenigingen)	en	Chris	Borgers	tot	commissaris	en	
van	Guido	Kerckhoffs	tot	lid	van	de	raad	van	bestuur.	De	herbenoeming	van	Marc	van	Ooijen	
als	lid	van	de	RvC	op	voordracht	van	de	OR	werd	voorafgegaan	door	een	grondige	beoordeling	
door	de	RvC	van	diens	functioneren	en	door	het	succesvol	afleggen	van	de	fit-	en	propertest	bij	
de	Aw.	

Overige,	jaarlijks	terugkerende	onderwerpen	binnen	de	commissie	zijn	de	evaluatie	van	de	
prestatieafspraken	met	de	bestuurder	met	betrekking	tot	het	voorafgaande	jaar	en	het	opstel-
len	van	de	prestatieafspraken	voor	het	komende	jaar.	Aan	de	hand		van	een	evaluatie	van	de	
prestatieafspraken	en	de	realisatie	van	het	vastgestelde	jaarplan	heeft	de	raad	van	commissa-
rissen	zich	een	oordeel	gevormd	over	het	functioneren	van	de	bestuurder.	Deze	oordeelsvor-
ming	is	voorbereid	in	de	selectie-	en	remuneratiecommissie	en	besproken	in	een	plenaire	
vergadering	van	de	raad	van	commissarissen.	Aansluitend	is	de	bestuurder		van	de	uitkomst	
hiervan	mondeling	in	kennis	gesteld	en	is	een	en	ander	schriftelijk	in	een	evaluatierapport	
vastgelegd.	Dit	rapport,	dat	door	beide	partijen	werd	ondertekend,	vormde	tevens	de	basis	
voor	vaststelling	van	de	hoogte	van	de	in	arbeidsovereenkomst	opgenomen	variabele	belo-
ning.	Met	betrekking	tot	dit	onderdeel	van	de	beloning	is	het	WNT-overgangsrecht	van	toe-
passing.	Het	opmaken	van	de	nieuwe	prestatieafspraken	is	eveneens	door	de	selectie-	en	
remuneratiecommissie	voorbereid.	Vaststelling	hiervan	heeft	plaatsgevonden	door	de	voltal-
lige	raad	van	commissarissen.	

Overleg van de RvC met derden
In	maart	2016	heeft	informeel	overleg	tussen	de	ondernemingsraad	en	de	RvC	plaatsgevon-
den.	Dit	geschiedde	in	het	bijzijn	en	met	inbreng	van	de	bestuurder.	Aan	de	orde	zijn	o.a.	
geweest	de	impact	voor	de	medewerkers	van	het	verbeterplan	en	de	consequenties	van	de	
invoering	van	de	nieuwe	Woningwet,	de	toezichtsbrief	2015	van	de	Autoriteit	woningcorpora-
ties	en	de	advisering	voor	het	tweede	lid	van	de	RvB.	

In	mei	2016	heeft	de	raad	informeel	overleg	gevoerd	met	de	vier	huurdersbelangenverenigin-
gen	van	Woonpunt,	in	aanwezigheid	van	de	bestuurder.	Daarbij	is	onder	andere	gesproken	
over	de	voortgang	van	het	verbeterplan,	de	benoeming	van	leden	van	de	RvC	en	de	in-	en	
externe	communicatie.	Daarnaast	onderhouden	de	huurdersverenigingen	doorlopend	contact	
met	de	twee	commissarissen	die	op	hun	voordracht	zijn	benoemd.	Dit	heeft	o.a.	geresulteerd	
in	het	bijwonen	van	enkele	algemene	ledenvergaderingen	van	de	huurdersbelangenverenigin-
gen.	Ook	was	de	RvC	vertegenwoordigd	bij	de	sessie	die	de	huurdersbelangenverenigingen	van	
de	drie	corporaties	in	Maastricht	in	november	2016	organiseerden	voor	hun	achterban	inzake	
de	prestatieafspraken.	

Verder	heeft,	o.a.	in	het	kader	van	het	verbeterplan,	tijdens	het	verslagjaar	een	aantal	malen	
intensief	overleg	plaatsgevonden	tussen	RvC/bestuur	en	de	Aw	en	het	WSW.
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Informatievoorziening
Ten	behoeve	van	uitoefening	van	de	3-ledige	rol	van	de	RvC	en	het	overleg	met	in-	en	externe	
stakeholders	ontvangt	de	raad	een	veelheid	aan	informatie.	In	het	kader	van	het	verbeterplan	
is	besloten	om	de	informatievoorziening	aan	de	hand	van	een	aantal	doelstellingen	en	criteria	
te	stroomlijnen.	In	2016		is	de	basis	gelegd	voor	het	opstellen	van	een	informatieprotocol.

Zelfevaluatie
Aan	het	einde	van	2016	heeft	de	jaarlijkse	zelfevaluatie	van	de	RvC	plaatsgevonden.	Hierbij	is	
gebruik	gemaakt	van	een	vooraf	door	de	voorzitter	van	de	RvC	opgestelde	vragenlijst,	van	de	
verkregen	input	in	het	kader	van	de	voorgenomen	herbenoeming	van	een	lid	van	de	RvC	en	
van	de	in	RvC-verband	verzamelde	kritische	indrukken	over	ieder	afzonderlijk	RvC-lid.

Ingevolge	de	Governancecode	Woningcorporaties	2015	had	de	zelfevaluatie	onder	onafhanke-
lijke	externe	begeleiding	dienen	plaats	te	vinden.	Gezien	het	overladen	programma	voor	de	
RvC-leden	in	2016	o.a.	als	gevolg	van	het	verbeterplan,	het	voorzien	in	een	aantal	vacatures	
binnen	de	RvC,	de	werving-	en	selectie	van	een	2e	bestuurder	en	de	gesprekken	met	het	Aw	en	
WSW	is	noodgedwongen	gekozen	voor	een	interne	evaluatie	zonder	inschakeling	van	een	
externe	begeleider.	

Bovendien	is	in	het	kader	van	het	door	Twijnstra	Gudde	opgestelde	verbeterplan	begin	2016	
ingezoomd	op	het	functioneren	van	de	RvC	en	is	door	dit	bureau	de	raad	daarbij	min	of	meer	
reeds	een	spiegel	voorgehouden.	De	RvC	is	zich	er	terdege	van	bewust	de	Governancecode	op	
het	onderdeel	“zelfevaluatie”	onvoldoende	te	hebben	nageleefd.	

Aan	de	hand	van	een	door	de	RvC	ontwikkeld	toezichtkader	zal	voor	het	eerst	in	2017	onder	
externe	begeleiding	de	zelfevaluatie	worden	uitgevoerd.	De	voorbereidingen	hiertoe	zijn	
inmiddels	getroffen.		

Permanente educatie RvC-leden
Ingevolge	de	Governancecode	dienen	commissarissen	blijvend	hun	kennis	te	ontwikkelen	
door	middel	van	trainingen	en	cursussen.	Daarbij	wordt	ook	aandacht	besteed	aan	gewenst	
gedrag.	Hierop	is	de	afgesproken	Permanente	Educatie-systematiek	van	toepassing.	
Elke	commissaris	diende	over	2015	en	2016	in	totaal	10	PE-punten	te	behalen.	Tijdens	het	ver-
slagjaar	zijn	door	de	leden	van	de	raad	van	commissarissen	hierna	genoemde	PE-punten	
behaald.

Naam Functie PE-punten in 2015/2016

H. Egberink voorzitter RvC 33

J.P. Essers vicevoorzitter RvC 24,5

H. Maas lid RvC 13,5

C. Borgers lid RvC 13

K. Majoor lid RvC 22

T. Schulpen lid RvC 11

M. van Ooijen lid RvC 52



81Toezicht

De	behaalde	punten	hadden	deels	betrekking	op	een	kennissessie	rondom	de	thema’s	“transi-
ties	in	de	branche”	en	“sociale	innovatie”.	Deze	sessie	is	door	collega	corporatie	Maasvallei	
georganiseerd	voor	de	in	Maastricht	werkzame	corporaties.	Geconcludeerd	kan	worden	dat	
door	de	afzonderlijke	leden	van	RvC	(ruimschoots)	aan	de	PE-verplichting	is	voldaan.	

Vergoedingen aan het bestuur
De	RvC	is	vanuit	zijn	werkgeversrol	o.a.	verantwoordelijk	voor	de	vaststelling	van	de	bezoldi-
ging	van	de	bestuurder(s).	De	voorzitter	en	vicevoorzitter	van	de	raad	van	commissarissen	heb-
ben	alle	vergoedingen	aan	de	bestuurders	over	2016	beoordeeld.	Zij	hebben	geconstateerd	dat	
de	verstrekte	vergoedingen	conform	de	hiervoor	geldende	regelingen	zijn.	Er	is	geen	sprake	
geweest	van	een	winstdelingsregeling	of	een	beëindigingsregeling.	Zulke	vergoedingen	heb-
ben	dan	ook	niet	plaatsgevonden.

Bij	goedkeuring	van	de	Wet	Normering	Topinkomens	(WNT)	door	de	Eerste	Kamer	eind	2012	
is	vastgesteld	dat	afwijkingen	die	na	5	december	2011	(datum	goedkeuring	door	de	Tweede	
Kamer)	zijn	overeengekomen	nietig	zijn.	De	arbeidsovereenkomst	met	de	huidige	voorzitter	
van	de	raad	van	bestuur,	mevrouw	Depondt-Olivers,	dateert	van	1	september	2006.	Deze	
arbeidsovereenkomst	is	in	januari	2010	omgezet	van	bepaalde	tijd	naar	onbepaalde	tijd.	
Daardoor	is	per	1	januari	2013	het	overgangsrecht	onder	de	WNT	van	toepassing.

Bezoldiging 2016 
voorzitter RvB, M.L.H. Depondt-Olivers

Salaris zoals vermeld op de jaaropgave € 150.871,-

Pensioenpremies werknemer € 7.621,-

Pensioenpremies werkgever € 20.618,-

Totaal € 179.110,-

Bezoldiging 2016 (01-12-2016 t/m 31-12-2016) 
lid RvB, G.J.A.M. Kerckhoffs RA CCMM

Salaris zoals vermeld op de jaaropgave € 10.173,-

Pensioenpremies werknemer € 627,-

Pensioenpremies werkgever € 1.674,-

Totaal € 12.474,-

Permanente educatie bestuurders
Ingevolge	de	Governancecode	dienen	ook	bestuurders	blijvend	hun	kennis	te	ontwikkelen	
door	middel	van	trainingen	en	cursussen.	Daarbij	wordt	eveneens	aandacht	besteed	aan	
gewenst	gedrag.	Evenals	bij	de	RvC	het	geval	is,	is	hierop	is	de	afgesproken	Permanente	
Educatie-systematiek	van	toepassing.	De	bestuurder	behoort	binnen	drie	jaar	(2015	–	2017)	in	
totaal	108	PE-punten	te	behalen.	Vanuit	zijn	werkgeversrol	ziet	de	RvC	toe	op	naleving	van	de	
educatieverplichtingen.	Onderstaand	zijn	de	in	2015/2016	behaalde	scores	van	het	bestuur	
weergegeven.		
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Naam Functie PE-punten in 2015/2016

M.L.H. Depondt-Olivers voorzitter RvB 72,5

G.J.A.M. Kerckhoffs RA CCMM lid RvB 87

Beide	bestuurders	voldoen	aan	de	eisen	die	gesteld	zijn	aan	permanente	educatie.	

Governance
De	Governancecode	Woningcorporaties	is	in	2015	vernieuwd.	Deze	code	kent	5	principes,	die	
zijn	uitgewerkt	in	60	bepalingen.	Op	de	RvC	rust	de	verplichting	verantwoording	af	te	leggen	
over		toepassing	van	de	Governancecode.	Hieromtrent	is	op	verzoek	van	de	RvC	tijdens	het	ver-
slagjaar	een	checklist	aangelegd.	Aan	de	hand	hiervan	is	vastgesteld	dat	op	één	enkel	onder-
deel	na,	t.w.	de	zelfevaluatie	van	de	RvC	onder	externe	begeleiding,	de	code	adequaat	is	
toegepast.	Dit	laat	onverlet	dat	voortdurend	wordt	gewerkt	aan	optimalisering,	zoals	het	aan-
leggen	van	een	scherpere	focus	op	de	kwaliteit	van	het	toezicht.	Daartoe	zijn	recent	een	nieuw	
toezichtkader	en	informatieprotocol	vastgesteld.	Dit	bevestigt	dat	de	RvC	hecht	aan	conse-
quente	naleving	van	de	eisen,	die	heden	ten	dage	aan	good	governance	(mogen)	worden	
gesteld.	Hopelijk	draagt	ook	dit	RvC-verslag	hieraan	in	voldoende	mate	bij.
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 Verslag van de klachtencommissie 

Doel en taak van de klachtencommissie
Woonpunt	heeft	klantgerichtheid	hoog	in	het	vaandel	staan.	Toch	kan	het	zijn	dat	een	klant	
niet	tevreden	is	met	onze	dienstverlening.	In	dat	geval	luisteren	we	en	proberen	we	tot	een	
oplossing	te	komen.	Als	dat	ook	niks	oplevert,	kan	de	klant	zich	wenden	tot	de	onafhankelijke	
klachtencommissie.	De	commissie	doet	hier	verslag	van	haar	werkwijze	en	de	afhandeling	van	
de	aan	haar	voorgelegde	klachten.

De	commissie	heeft	tot	doel	bij	te	dragen	aan	een	goede	behandeling	van	klachten	van	huur-
ders	en	daarmee	aan	de	verbetering	van	de	relatie	die	Woonpunt	met	huurders	heeft.	De	com-
missie	adviseert	het	bestuur	met	betrekking	tot	de	afhandeling	van	de	aan	haar	voorgelegde	
klachten.	De	bevoegdheden	van	de	commissie	en	klachtenprocedure	zijn	vastgelegd	in	het	
klachtenreglement,	dat	op	1	januari	2012	is	vastgesteld	door	de	algemeen	directeur-bestuurder	
van	Woonpunt	en	op	22	augustus	2014	is	geactualiseerd.	Vanaf	dat	moment	kan	ook	een	
woningzoekende/aspirant-huurder	een	klacht	bij	woonpunt	indienen.

Samenstelling klachtencommissie
De	commissie	heeft	de	volgende	samenstelling:	één	lid	voorgedragen	door	de	gezamenlijke	
huurdersbelangenverenigingen,	één	lid	voorgedragen	door	de	ondernemingsraad	en	één	onaf-
hankelijk	lid	(tevens	voorzitter)	dat	op	basis	van	specifieke	deskundigheid	is	gezocht.	
Daarnaast	heeft	de	commissie	een	plaatsvervangend	lid.	De	leden	en	hun	plaatsvervangers	
hebben	geen	relatie	met	Woonpunt.	De	benoeming	van	leden	geschiedt	voor	een	periode	van	
vier	jaar,	met	een	eventuele	herbenoeming	van	maximaal	één	aansluitende	periode	van	
wederom	vier	jaar.	

Samenstelling in 2016
	- Mevrouw	A.	Lemmens	(voorzitter)	
	- De	heer	A.	Kerckhoffs	(voorgedragen	door	de	huurdersbelangenverenigingen	en	tevens	

plaatsvervangend	voorzitter)	
	- De	heer	B.	Willems	(voorgedragen	door	de	Ondernemingsraad)	

In	2016	is	de	vacature	van	plaatsvervangend	lid	niet	ingevuld.
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Binnengekomen klachten in 2016

Inhoud klacht Afhandeling 
door 
Woonpunt

Uitspraak Klachtencommissie Advies 
overgenomen 
door directie

1. Oneens met plaatsing antenne Nee De klachtencommissie acht de 
klacht ongegrond

Ja

2. Diverse technische klachten nog altijd niet
opgelost

Nee De klachtencommissie acht de 
klacht gegrond

Ja

3. Harde opstelling Woonpunt bij vooropname Ja n.v.t. n.v.t.

4. Al 3 jaar problemen met lift in complex Ja n.v.t. n.v.t.

5. Oneens met extra huurkosten Ja n.v.t. n.v.t.

6. Problemen met oplevering tuin Nee De klachtencommissie acht de 
klacht gegrond

Ja

7. Ontoegankelijkheid en onveiligheid gehuurde Ja n.v.t. n.v.t.

8. Schimmel in badkamer, woning is aan een
renovatie toe

Nee De klachtencommissie acht de 
klacht ongegrond

Ja

9. Onjuiste omgang met persoonsgegevens
door Woonpunt

Nee De klachtencommissie acht de 
klacht gegrond

gedeeltelijk

10. Onvrede over toewijzing woning Ja n.v.t. n.v.t.

11. Ontevreden over renovatie badkamer/toilet Nee De klachtencommissie acht de 
klacht gegrond

Ja

12. Oneens met eindopname Nee De klachtencommissie acht de 
klacht ongegrond

Ja

13. Overlast buurvrouw Ja n.v.t. n.v.t.

14. Geluids- en stankoverlast onderburen Klacht 
geparkeerd

15. Overlast buren Nee ? ?
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 Nevenstructuur

Woonpunt	kent	een	aantal	verbindingen	met	andere	rechtspersonen.	De	hieruit	voortvloei-
ende	activiteiten	vinden	allen	plaats	op	het	terrein	van	en	in	het	belang	van	de	volkshuisves-
ting.	De	activiteiten	zijn	gericht	op	het	al	dan	niet	in	samenwerking	met	derden	deelnemen	in,	
directievoeren	over,	samenwerken	met,	oprichten	en	financieren	van	andere	(gelieerde)	onder-
nemingen	inclusief	het	zich	hoofdelijk	verbinden/	borgstellen,	het	verwerven,	vervreemden,	
verhuren,	beheren	en	administreren	en/of	onderhouden	van	woningen	en	het	verrichten	van	
alle	verdere	handelingen,	die	met	het	voorafgaande	in	de	ruimste	zin	verband	houden	of	daar-
toe	bevorderlijk	zijn.	

Nevenstructuur per 31-12-2016

Onderstaand	worden	de	gegevens	per	deelneming	weergegeven	

Nevenstructuur deelnemingen

Entiteit Woonpunt  
projecten B.V.

C.V. Thuis  
In Limburg

Wonen Boven  
Winkels  
Maastricht N.V.

Partners in  
Maatwerk  
Zuid B.V.

Oprichtingsdatum 31-12-2002 11-04-2011 26-8-1991 19-3-2007

% deelneming 100% 17% 33,33% 33,33%

Eigen vermogen eind 2016 -€ 4.494.415 € 0 - € 458.021 € 324.697

Waarde van de deelneming per 31-12-2016 € 0 € 0 € 0 € 108.232 

Maatschappelijk kapitaal € 90.000 € 0 € 227.000 € 90.000

Geplaatst en gestort kapitaal € 18.000 € 0 € 215.650 € 18.000

Jaarresultaat 2016 na belastingen - € 1.859.814 € 0 € 32.640 € 107.900

Leningen

 - Verstrekker Woonpunt - Woonpunt -

 - Aantal leningen 1 - 2 -

 - Schuldrestant ultimo 2016 € 7.582.238 - € 408.402 -

 - Zekerheden geen - geen -

Rekening-Courant-schuld aan Woonpunt - - -

Bijdrage 2016 Woonpunt € 40.603 € 0 € 245.571

Woonpunt

Woonpunt Projecten bv
Cooperatieve vereniging 

Thuis in Limburg

Wonen Boven Winkels 
Maastricht nv

PIM Zuid bv
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Woonpunt	is	voor	geen	van	zijn	minderheidsdeelnemingen	hoofdelijk	aansprakelijk	voor	
schulden.	Derhalve	zijn	minderheidsdeelnemingen	met	een	negatief	vermogen	gewaardeerd	
op	nihil.

Doelstellingen en bestuur 

Woonpunt Projecten B.V. heeft als doel om binnen het werkgebied van de stichting Woonpunt het (doen) ontwikkelen van 
initiatieven en projecten in het kader van de volkshuisvesting en het verrichten van alle overige werkzaamheden op het 
gebied van de volkshuisvesting zoals het verwerven, vervreemden, verhuren en administreren en/of onderhouden van 
woningen, hoe ook genaamd, met al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn. Dit in de breedste zin des woords. 
Het bestuur wordt gevormd door Woonpunt.

C.V. Thuis in Limburg heeft als doel de behartiging van de belangen van haar leden met betrekking tot het maximaal 
toegankelijk maken van de Limburgse woonmarkt in brede zin (huur- en koopaanbod) voor woningzoekenden. Er zijn 9 
leden. Elk lid heeft één stem in de Algemene vergadering. In 2017 zal het Woningburo worden geïntegreerd in C.V. Thuis in 
Limburg

Wonen Boven Winkels Maastricht N.V. betreft een Publiek Private Samenwerking van de Gemeente Maastricht, de 
Universiteit Maastricht en Woonpunt Projecten B.V. gericht op de realisatie en renovatie van verdiepingen boven winkels 
en aanverwante bedrijfsruimten in het centrum van Maastricht. Hierdoor wordt de leefbaarheid van de binnenstad 
van Maastricht en de realisatie van huisvestingsmogelijkheden bevorderd. Het bestuur wordt gevormd door Stichting 
Woonpunt. Een lid van de rvc van Woonpunt is lid van de rvc van de entiteit. 

Partners in Maatwerk Zuid B.V. heeft als doel het administratief en technisch beheer van huurwoonwagens en 
standplaatsen, zulks in de breedste zin des woords. De aandeelhouders zijn Woonpunt Projecten B.V., Maasvallei Beheer en 
Diensten B.V. en Servatius Producten en Diensten B.V. Het bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiger van elk van 
de drie aandeelhouders

Overige verbindingen
Daarnaast	is	Woonpunt	verbonden	aan	de	volgende	rechtspersonen:
	- Vereniging	Regionaal	Overleg	Woningcorporaties	Parkstad;
	- Stichting	Kenniscentrum	Studentenhuisvesting	Kences;
	- Stichting	Woningburo;
	- Vereniging	AEDES;
	- Vereniging	Ons	Limburg	(Limburgse	corporaties);
	- Stichting	Parc	Hof	van	Onthaasting	(Sittard:	onderdeel	afgeronde	gebiedsontwikkeling);
	- Stichting	Studentenhuisvesting	Maastricht	(3	corporaties,	UM,	Gemeente	Maastricht,
	- Zuyd	Hogeschool,	Jan	van	Eyk	Academie);
	- Stichting	Centrum	Management	Hoensbroek.

Stichting Woningburo Maastricht
Door	middel	van	de	centrale	registratie	en	de	beleidsformulering	van	de	woonruimteverdeling	
draagt	de	stichting	zorg	voor	een	centrale	coördinatie	van	de	woningtoewijzing	in	Maastricht.	
Tevens	is	het	Woningburo	een	aanspreekpunt	voor	woningzoekenden.	Het	stichtingsbestuur	
wordt	gevormd	door	de	drie	in	Maastricht	werkzame	corporaties.	De	drie	corporaties	dragen	
naar	rato	van	hun	woningbezit	financieel	bij	in	het	negatieve	exploitatietekort	van	het	
Woningburo.	De	bijdrage	van	Woonpunt	over	2016	bedroeg	€	176.105	Zowel	het	eigen	vermo-
gen	per	ultimo	2016	alsook	het	jaarresultaat	2016	na	belastingen	bedraagt	nihil.	De	activitei-
ten	van	de	stichting	Woningburo	Maastricht	worden	per	1	januari	2017	geïntegreerd	in	C.V.	
Thuis	in	Limburg.	Medio	2017	zal	Stichting	Woningburo	Maastricht	geliquideerd	worden.
Met	betrekking	tot	de	overige	rechtspersonen	beperkt	de	bijdrage	en	het	risico	van	woonpunt	
zich	tot	de	contributie/bijdrage	die	Woonpunt	verschuldigd	is.
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Beheer en dienstverlening voor derden
In	de	nieuwe	Woningwet	zijn	forse	beperkingen	gesteld	aan	het	verrichten	van	beheer	of	
dienstverlening	aan	derde	partijen.	Om	die	reden	bouwt	Woonpunt	deze	activiteiten	af,	voor	
zover	ze	nog	niet	zijn	stopgezet.	Alleen	voor	Wonen	boven	Winkels	Maastricht	NV	heeft	
Woonpunt	een	uitzondering	aangevraagd	aan	de	Autoriteit	Wonen.

Wat Voor wie

Beheer 475 verhuureenheden en projectmanagement van verbouwprojecten Wonen Boven Winkels Maastricht nv

Beheer complex twaalf woningen Batterijstraat Maastricht Stichting de XII Apostelen

Beheer onroerend goed (144 flat woningen en 65 garages) 
aan de President Rooseveltlaan in Maastricht

Gemeente Maastricht

Beheer 1 eengezinswoning en 1 bedrijfsruimte Gemeente Eijsden-Margraten

Technisch beheer en bestuursondersteuning Woningstichting Wittem

Beheer twee woningen Kleine Heugden Gemeente Margraten

Administratieve werkzaamheden VvE’s, Stichting Woningburo 
Maastricht, Wonen boven Winkels 
Maastricht nv
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 Bestuursverklaring 

Het	bestuur	van	Stichting	Woonpunt	verklaart	hierbij	dat	Woonpunt	haar	middelen	in	2016	
uitsluitend	heeft	besteed	in	het	belang	van	de	volkshuisvesting.

Maastricht,	20	juni	2017

Het	bestuur,
M.	Depondt-Olivers
G.	Kerckhoffs

Bijlage - Bestuursverklaring
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1.  GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)

in duizenden euro's in duizenden euro's

A  C  T  I  V  A 31-dec-2016 31-dec-2015

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 10.1

DAEB vastgoed in exploitatie 10.1.1 1.336.401 1.275.657
niet-DAEB vastgoed in exploitatie 10.1.2 156.665 156.672
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 10.1.3 1.402 4.644
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 10.1.4 8.780 9.881

1.503.248 1.446.854

Financiële vaste activa 10.2

Deelnemingen 10.2.1 109 111
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 10.2.2 0 421
Latente belastingvorderingen 10.2.3 20.771 21.155
Leningen u/g 10.2.4 1.475 1.378
Te vorderen BWS-subsidies 10.2.5 0 11
Overige vorderingen 10.2.6 219 381

22.575 23.457

VLOTTENDE  ACTIVA

Voorraad 10.3

Vastgoed bestemd voor verkoop 10.3.1 5.188 6.753
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 10.3.2 6.672 12.849
Overige voorraden 10.3.3 87 91

11.947 19.693

Vorderingen 10.4

Huurdebiteuren 10.4.1 1.498 1.850
Overheid 10.4.2 16 107
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 10.4.3 523 529
Overige vorderingen 10.4.4 56 98
Overlopende activa 10.4.5 1.863 5.302

3.956 7.885

Liquide middelen 10.5 60.644 48.942

T  O  T  A  A  L     A  C  T  I  V  A 1.602.370 1.546.831
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)

in duizenden euro's in duizenden euro's

P  A  S  S  I  V  A 31-dec-2016 31-dec-2015

GROEPSVERMOGEN 10.6

Eigen vermogen 10.6.1 879.828 794.776

879.828 794.776

VOORZIENINGEN 10.7

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 10.7.1 0 0
Voorziening reorganisatie 10.7.2 295 0
Overige voorzieningen 10.7.3 1.423 1.038

1.718 1.038

LANGLOPENDE SCHULDEN 10.8

Leningen overheid 10.8.1 9.077 9.624
Leningen kredietinstellingen 10.8.2 693.393 723.123
Overige schulden 10.8.3 297 335

702.767 733.082

KORTLOPENDE  SCHULDEN 10.9

Schulden aan kredietinstellingen 10.9.1 0 0
Schulden aan leveranciers 10.9.2 669 445
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 10.9.3 44 18
Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.9.4 1.603 1.487
Schulden ter zake van pensioenen 10.9.5 180 183
Overige schulden 10.9.6 417 575
Overlopende passiva 10.9.7 15.144 15.227

18.057 17.935

T  O  T  A  A  L      P  A  S  S  I  V  A 1.602.370 1.546.831
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2.  GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016
in duizenden euro's in duizenden euro's

2016 2015
Exploitatie vastgoedportefeuille 11.1

Huuropbrengsten 11.1.1 106.540 105.482
Opbrengsten servicecontracten 11.1.2 5.612 6.117
Lasten servicecontracten 11.1.3 -5.839 -6.251
Overheidsbijdragen 11.1.4 0 -206
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 11.1.5 -14.908 -15.025
Lasten onderhoudsactiviteiten 11.1.6 -27.001 -28.005
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 11.1.7 -12.199 -11.964

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 52.206 50.149

Verkocht vastgoed in ontwikkeling 11.2

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 11.2.1 1.398 575
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 11.2.2 -1.413 -1.106
Toegerekende organisatiekosten 11.2.3 -2 45

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -18 -486

Verkoop vastgoedportefeuille 11.3

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 11.3.1 16.607 26.102
Toegerekende organisatiekosten 11.3.2 -354 -354
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 11.3.3 -13.190 -19.397

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 3.062 6.352

Waardeverandering vastgoedportefeuille 11.4

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 11.4.1 -6.759 -8.746
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 11.4.2 69.029 91.017

11.4.3 1.654 701

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 63.924 82.972

Overige activiteiten 11.5

Opbrengst overige activiteiten 11.5.1 1.157 924
Kosten overige activiteiten 11.5.2 -1.061 -1.057

Netto resultaat overige activiteiten 96 -132

Overige organisatiekosten 11.6 -82 -82

Leefbaarheid 11.7 -3.173 -2.988

Financiële baten en lasten 11.8

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 11.8.1 -241 828
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 11.8.2 236 508
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 11.8.3 64 266
Rentelasten en soortgelijke kosten 11.8.4 -30.697 -31.387

Saldo financiële baten en lasten -30.637 -29.786

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 85.377 106.000

Belastingen 11.9 -384 13.165

Resultaat deelnemingen 11.10 58 64

RESULTAAT NA BELASTINGEN 85.052 119.229

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor 
verkoop
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3.  GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
in duizenden euro's in duizenden euro's

2016 2015

Operationele activiteiten

Ontvangsten:
Huren 105.244 104.337
Vergoedingen 4.397 4.989
Overheidsontvangsten 11 76
Overige bedrijfsontvangsten 2.090 2.365
Rente ontvangsten 562 857
Saldo ingaande kasstromen 112.304 112.624
Uitgaven:
Personeelsuitgaven -14.096 -14.300
Onderhoudsuitgaven -19.588 -20.582
Overige bedrijfsuitgaven -19.477 -20.952
Renteuitgaven -30.925 -32.087
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -80 -46
Verhuurderheffing -5.608 -4.708
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden -238 -279
Vennootschapsbelasting 0 0
Saldo uitgaande kasstromen -90.011 -92.955
Kasstroom uit operationele activiteiten 22.292 19.669

(Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom
17.311 26.240

Verkoopontvangsten grond 1.446 540
(Des)investeringsontvangsten overig 200 0
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 18.957 26.780
MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw woon- en niet-woongelegenheden -824 -1.256
Woningverbetering woon- en niet-woongelegenheden -594 -471
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0
Aankoop woon- en niet-woongelegenheden -208 -604
Sloopuitgaven woon- en niet-woongelegenheden 0 -1.126
Aankoop grond 0 0
Investeringen overig -68 -31
Externe kosten bij verkoop -478 -309
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -2.173 -3.797
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 16.784 22.982
FVA
Ontvangsten verbindingen 458 2.691
Ontvangsten overig 2.301 979
Uitgaven verbindingen 0 -1.556
Uitgaven overig 0 0
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 2.759 2.113
Kasstroom uit (des) investeringsactiviteiten 19.542 25.095

Financieringsactiviteiten

Ingaand
Nieuwe door WSW geborgde leningen 1.400 37.000

0 0

0 0

Uitgaand
Aflossing door WSW geborgde leningen -31.165 -58.771

-368 -351

0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -30.133 -22.122

Mutatie liquide middelen 11.701 22.642

Beginstand liquide middelen 48.942 47.906
Beginstand schulden aan kredietinstellingen 0 -21.606

48.942 26.300
Mutatie liquide middelen 11.701 22.642
Eindstand liquide middelen 60.643 48.942

Verkoopontvangsten bestaande huur woon- en niet-
woongelegenheden

Nieuwe niet door WSW geborgde leningen Daeb-
investeringen
Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-
investeringen

Aflossing niet door WSW geborgde leningen Daeb-
investeringen
Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-
investeringen
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4.  ALGEMENE TOELICHTING

4.1 Algemeen

4.2 Continuïteit

4.3 Groepsverhoudingen en grondslagen voor de consolidatie

Naam Statutaire zetel Deelnemings- Hoofdactiviteit Invloed van Consolidatie
percentage betekenis

- Woonpunt Projecten B.V. Maastricht 100% Projectontwikkelin Ja Ja
- Wonen boven Winkels Maastricht 33% Huisvesting Ja Nee

Maastricht N.V.
- Partners in Maatwerk-Zuid B.V. Maastricht 33% Beheer Ja Nee
- Coöperatieve Vereniging 'Thuis Sittard 17% Huisvesting Nee Nee

in Limburg' U.A.
- Stichting Woningburo Maastricht Maastricht nvt Huisvesting Nee Nee

4.4 Stelselwijzigingen

-

-

-

-

-

-

Indien hierna in de geconsolideerde jaarrekening wordt gesproken over Woonpunt wordt hiermee bedoeld Stichting Woonpunt en Woonpunt
Projecten B.V.. In de consolidatie wordt Woonpunt Projecten B.V. integraal opgenomen omdat Woonpunt daarmee een organisatorische en
economische eenheid vormt. 
Wonen boven Winkels Maastricht N.V. is als overige deelneming, gewaardeerd op netto vermogenswaarde, in de geconsolideerde jaarrekening

waarin iedereen mag wonen en Woonpunt investeert in een duurzame samenleving waarin mensen hart hebben voor elkaar.

Woonpunt heeft specifieke toelating in de provincie Limburg en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet.

In de oordeelsbrief van 29 november 2016 constateert de Autoriteit Woningcorporaties dat het herstelplan en de door de Aw hierop geformu-

slagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Woonpunt en haar groepsmaatschappijen. Dit betreft alle maatschappijen 

De activiteiten van Stichting Woonpunt (hierna te noemen Woonpunt), statutair gevestigd en kantoor houdende te Maastricht, zijn gericht op het
leveren van wonen op maat, waarbij we de betaalbaarheid garanderen voor degenen die dat nodig hebben. Woonpunt werkt aan leefbare wijken,

opgenomen. Voor consolidatiedoeleinden zijn de waarderingsgrondslagen van Wonen boven Winkels Maastricht N.V. gewijzigd om aansluiting 

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de

Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016)). De wijzigingen die hieruit voortkomen zijn gebaseerd op de verplichtingen zoals deze zijn 

consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn 
gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waarde-
vermindering. Resultaten op intercompany-transacties tussen in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen worden volledig uit zowel
de balanswaardering als het groepsresultaat geëlimineerd voor zover deze resultaten nog niet door een overdracht van het verkregen actief of
passief aan derden buiten de groep zijn gerealiseerd.

Met ingang van verslagjaar 2016 is de vernieuwde Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor woningcorporaties van kracht (RJ 645 Toegelaten 

leerde aandachtspunten voortvarend zijn opgepakt, voor een belangrijk deel reeds zijn uitgevoerd en inmiddels effect sorteren. De Aw zal in 2017
de nog lopende maatregelen en beoogde effecten daarvan verder monitoren. Op basis van deze brief en gesprekken die zijn gevoerd met
toezichthouders is duidelijk dat de geborgde financiering zal worden gecontinueerd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grond-

Bij consolidatie worden alle rechtspersonen meegenomen waar Woonpunt een overheersende zeggenschap heeft zijnde alleen Woonpunt
Projecten B.V.

waarmee zij een organisatorische en economische eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen waarin 
overheersende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend of waarover zij de centrale leiding heeft. Hierbij wordt tevens rekening 

en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. 

Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen in entiteiten voor zover op grond van een overeenkomst tot samenwerking
de zeggenschap door de participanten gezamenlijk wordt uitgeoefend. Looptijd en rechtsvorm zijn hierbij niet van belang. 

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen zijn voor consolidatiedoeleinden waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de 
geldende waarderingsgrondslagen voor Woonpunt. Daar waar van de gegevens in totaliteit geen belangrijke invloed uitgaat op de geconsoli-

In overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde verhuurde staat wordt vanaf het boekjaar 2016 gebruik gemaakt

vereisten in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde zoals deze is voorgeschreven in het RTIV artikel 14.
De Herwaarderingsreserve (het positieve verschil tussen marktwaarde in verhuurde staat en de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van het 
vastgoed) is met ingang van dit jaar gepresenteerd als afzonderlijke post binnen het eigen vermogen. Tot en met 2015 werd afzonderlijke
opname binnen het eigen vermogen vanuit wet- en regelgeving niet toegestaan.
De latente belastingen die voortkomen vanuit het commerciële en fiscale verschil in de waardering van het vastgoed in de exploitatie is in lijn
met RJ 272 bepaald door rekening te houden met de verkoop- en sloopverwachtingen volgens de portefeuillestrategie.

van een indeling naar waarderingscomplexen zoals deze in het Handboek zijn gedefinieerd.
Op grond van RJ645 worden de modellen voor de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht gepubliceerd door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze modellen wijken af van de modellen en de indeling zoals deze tot en met 2015 gehanteerd werden.

In de jaarrekening 2015 vond classificatie van DAEB en niet-DAEB vastgoed plaats op basis van het al dan niet overschrijden van de 
huurliberaliseringsgrens per balansdatum. Classificatie van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in de jaarrekening 2016 vindt plaats op basis van

deerde winst- en verliesrekening is van wijziging van de grondslagen afgezien. 

Woonpunt heeft verbintenissen met onderstaande rechtspersonen en vennootschappen:

gehouden met potentiële stemrechten die kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. Het aandeel van derden in het groepsvermogen 

te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor Woonpunt.

opgenomen in de Woningwet, de regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) en het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting (BTIV). Als gevolg van de nieuwe verslaggevingsregels zijn de volgende stelselwijzigingen doorgevoerd:

Tot en met 2015 werd het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen respectievelijk bedrijfswaarde dan wel marktwaarde
in verhuurde staat. Vanaf 2016 vindt waardering tegen actuele waarde plaats. Voor het DAEB en niet-DAEB vastgoed betreft dit actuele 
waarde gebaseerd op marktwaarde in verhuurde staat met inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt en de

het al dan niet overschrijden van de huurliberaliseringsgrens op contractdatum.
Tot en met 2015 werd er gebruik gemaakt van een indeling van de vastgoedportefeuille aan de hand van Kasstroom Genererende Eenheden.
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Overzicht stelselwijziging

Balans per 01-01-2015 Jaarrekening 2015 Effect stelselwijziging Na stelselwijziging
(x € 1.000,-) (x € 1.000,-) (x € 1.000,-)

Activa:
808.672 400.390 1.209.061
148.603 -112 148.491

6.128 2.986 9.114
735 -240 496

4.050 3.940 7.990
13.320 -1.175 12.145

Totaal activa 1.068.300 405.788 1.474.088

0 386.344 386.344
269.761 19.443 289.204

Totaal passiva 1.068.300 405.788 1.474.088

Balans per 31-12-2015 Jaarrekening 2015 Effect stelselwijziging Na stelselwijziging
(x € 1.000,-) (x € 1.000,-) (x € 1.000,-)

Activa:
806.288 469.369 1.275.657
137.036 19.636 156.672

2.890 1.754 4.644
484 -63 421

22.056 -901 21.155
11.601 -1.754 9.847

Totaal activa 1.058.790 488.041 1.546.831

0 467.326 467.326
306.735 20.715 327.450

Totaal passiva 1.058.790 488.041 1.546.831

Resultatenrekening over 2015 Jaarrekening 2015 Effect stelselwijziging Na stelselwijziging
(x € 1.000,-) (x € 1.000,-) (x € 1.000,-)

2.335 3.840 6.176
23.612 22.266 1.346
-1.384 -5.458 -6.843
10.872 80.145 91.017

0 701 701

-4.003 176 -3.826
260 -31 229

18.006 -4.840 13.166
22.427 96.802 119.229

4.5 Schattingswijzigingen

aan bij de verwerkingswijze zoals geldend onder de nieuwe Woningwet.

presentatie wijziging enkel effect op de samenstelling van het vastgoed in exploitatie. Deze wijziging heeft geen impact op het vermogen en/of
het resultaat naar DAEB en niet-DAEB. 

Eigen vermogen: Overige reserves

Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve

Verkoop vastgoedportefeuille

Voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

Eigen vermogen: Overige reserves

Bij de herwaardering van het vastgoed in exploitatie naar marktwaarde in verhuurde staat is rekening gehouden met de invloed van latente

In het kader van de bepaling van de in de toelichting opgenomen bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie zijn schattingswijzigingen door-
gevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting 10.1.2 (toelichting mutatie bedrijfswaarde).

In 2016 heeft Woonpunt een presentatiewijziging doorgevoerd voor de classificatie van het DAEB en niet-DAEB bezit. Hiermee sluit Woonpunt

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor 
verkoop
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

Belastingen
Resultaat na belastingen

Andere rentebaten en soortgelijke kosten

Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve

Op basis van de stelselwijziging is het vermogen per 1 januari 2016 herrekend. Het eigen vermogen is toegenomen met een bedrag van 

Materiële vaste activa DAEB vastgoed in exploitatie
Materiële vaste activa niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Materiële vaste activa in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

De vergelijkende cijfers over 2015 zijn dienovereenkomstig aangepast. Aangezien met ingang van verslagjaar 2016 het gehele bezit op markt-
waarde in verhuurde staat op basis van het waarderingshandboek is gewaardeerd, welke aanpassing als stelselwijziging is verwerkt, heeft deze

Afschrijvingen materiële vaste activa in exploitatie
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Materiële vaste activa DAEB vastgoed in exploitatie
Materiële vaste activa niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Materiële vaste activa in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Latente belastingvorderingen

 € 488.042. De overige reserves zijn gestegen van € 56.530.689 naar  € 327.449.860.

Het resultaat over 2015 bedraagt op basis van de nieuwe grondslag € 119.228.735. Indien op de oude grondslag zou zijn gewaardeerd, dan
zou het resultaat € 22.427.496 hebben bedragen.

De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2015 zijn herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslag.

In het kader van de bepaling van de in de toelichting opgenomen marktwaarde van het vastgoed in exploitatie zijn schattingswijzigingen doorge-
voerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting mutatie marktwaarde. 

In bovenstaande overzichten zijn op individueel regelniveau enkel die posten opgenomen waar stelselwijziging van toepassing is.
Het totaal van de balans en de resultatenrekening is het daadwerkelijke balanstotaal danwel het daadwerkelijke resultaat na belastingen.

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Latente belastingvorderingen
Voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

belastingen op vermogen en resultaat.
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4.6 Presentatiewijzigingen

-

4.7 Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van Woonpunt zich verschillende oordelen
en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in 

De belangrijkste verschillen zijn:
- Presentatie van het vastgoed vindt volledig plaats onder Materiële Vaste Activa;
- De winst- en verliesrekening wordt opgesteld op basis van het functionele model;
- Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.

Met bovenstaande presentatiewijzigingen sluit Woonpunt aan bij de verwerkingswijze zoals geldend onder de nieuwe RJ 645 en de vereisten

In de jaarrekening 2016 is sprake van de volgende presentatiewijzigingen:
Op grond van RJ 645 worden de modellen voor de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht gepubliceerd door het 
Ministerie van Binnenlandse zaken. Deze modellen wijken af van de modellen en indeling zoals deze tot en met 2015 gehanteerd werden.

artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen in hoofdstuk 10 of bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

vanuit de Woningwet. De vergelijkende cijfers over 2015 zijn als gevolg van deze presentatiewijzigingen dienovereenkomstig aangepast.
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5 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

5.1 Regelgeving

5.2 Vergelijking met voorgaand jaar

5.3 Verwerking verplichtingen

5.4 Materiële vaste activa

5.4.1 Algemene uitgangspunten

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

5.4.2 DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Typering

Kwalificatie

Waarderingsgrondslag

in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ('Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2016').

Woonpunt past voor het volledig bezit de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde toe.

Niet-DAEB vastgoed omvat woningen en overige objecten welke niet voldoen aan het criterium van DAEB vastgoed.

Woonpunt richt zich op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Dit betekent dat beleidskeuzes rondom het vastgoed primair worden 
gemaakt met in achtneming van haar taak als sociale huisvester. Daarnaast worden investeringsbeslissingen mede genomen op basis van
een analyse van het financieel rendement. Een beperkt deel van de portefeuille is gealloceerd voor verkoop. Basis voor de waardering is het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat.

Vastgoed in exploitatie wordt ingaande de jaarrekening 2016 op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet gewaardeerd tegen de 

DAEB vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens op het moment van het afsluiten van het huur-
contract, geliberaliseerde woningen die per balansdatum een huurprijs kennen lager dan de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed
en het overig sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat door de Minister van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties,
waaronder zorg-, welzijn, onderwijs en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen
in de beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.

specifieke grondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroom-

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar, deze wijzigingen
zijn uit een gezet in paragraaf 4.4.  De overige grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Voor een aantal  posten zijn schattingen

Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan. Tot 

overzicht 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.

de feitelijke verplichtingen worden ook gerekend verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecom-
municeerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders
aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld
aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien
de formalisering van de definitieve ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.

gewijzigd, zie hiervoor paragraaf 4.5.

marktwaarde in verhuurde staat. Woonpunt waardeert haar vastgoed in exploitatie bij de eerste verwerking tegen verkrijgingsprijs- of
vervaardigingsprijs. Daarna vindt waardering plaats tegen marktwaarde in verhuurde staat overeenkomstig de methodiek die is opgenomen

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw
te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

Verwerking van groot onderhoud

indien van toepassing rekening houdend met de naar benadering tot het moment van vervanging hierover gepleegde afschrijvingen.

Woonpunt verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar materiële vaste activa als onderdeel van de boekwaarde indien wordt voldaan
aan de criteria voor activering. Voor zover sprake is van vervanging van onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige boekwaarde van
deze onderdelen gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te desinvesteren onderdelen niet afzonderlijk uit de activa registratie 
zijn te herleiden wordt deze benaderd op basis van de huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum van oorspronkelijke investering, en

Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle materiële vaste activa
de volgende algemene uitgangspunten.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven. Voor zover verkregen subsidies
kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Tevens worden hierbij de rente op vreemd vermogen tijdens de bouw en direct toerekenbare interne kosten alsmede transactiekosten
geactiveerd. Toerekening van de rente vindt plaats zoals beschreven in paragraaf 6.3.8. Er wordt rekening gehouden met bijzondere 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015, artikel 30 en 31 van Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015, richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
(herzien 2016) 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 
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Complexindeling

Waarderingsmethode

Prijsinflatie Loonstijging
Bouwkosten- 
stijging

Leegwaarde-  
stijging

2016 0,20% 1,60% 1,60% 3,80%
2017 0,60% 1,70% 1,70% 2,90%
2018 1,07% 1,57% 1,57% 2,40%
2019 1,53% 2,03% 2,03% 2,00%
2020 2,00% 2,50% 2,50% 2,00%
2021 2,00% 2,50% 2,50% 2,00%
2022 en verder 2,00% 2,50% 2,50% 2,00%

Type vastgoed Toegepast Parameter Toegepaste
ja/nee handboek parameter binnen

bandbreedtes.
Woongelegenheden Ja inflatie + 0,0% - 

inflatie +1,2% 
Voor de toepassing 
van de markthuur 
wordt verwezen naar 
de onder deze 
toelichting 
opgenomen  tabel 
inzake markthuur.

Ja geen norm 5,96% - 25% 
Ja conform WOZ-

stijging
0% - 5% 

Ja 8,01% - 9,35% 6,62% - 9,32% 
Ja regulier 2% - 50% 2% - 63,33% 

student 2% - 100% 2% - 63,33% 
Ja € 502 - € 1.018 € 42 - € 1.357

Nee € 185 - € 823 € 185 - € 823
Nee nvt nvt
nvt geen norm nvt

Nee niet toegestaan Enkel bij een tweetal 
zorgcomplexen

Nee niet toegestaan Nee

Onderstaand een overzicht van de, conform Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2016, gehanteerde voorgeschreven parameters.

Hierbij is gebruik gemaakt van diverse vrijheidsgraden.

- Bouwkostenstijging vormt het uitgangspunt voor de stijging van de onderhoudskosten, de verkoopkosten en de verouderingskosten;
- Leegwaardestijging is de basis voor de stijging van de verkoopopbrengst in het uitpondscenario.

Woonpunt heeft de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2016 voorgeschreven parameters en uitgangspunten toegepast.

het scenario met de hoogste uitkomst gelijk gesteld aan het begrip "marktwaarde verhuurde staat", zijnde de actuele waarde waartegen de 
waardering van het vastgoed plaats vindt. Bij onzelfstandige eenheden geldt alleen het scenario van doorexploitatie.

Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt op basis van marktconforme uitgangspunten gedaan. De volgende parameters worden 
hierbij gehanteerd:
- Prijsinflatie ten behoeve van de jaarlijkse indexatie van de ingerekende contracthuur en markthuur, de maximale huur en de liberalisatiegrens,
  belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten;
- Loonstijging als uitgangspunt voor de stijging van de beheerskosten;

  15 jaar (de zogenaamde exit yield).

Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt gedaan aan de hand van twee scenario's: doorexploiteren en uitponden. Bij door-
exploiteren is de veronderstelling dat het volledige complex in bezit blijft gedurende de volledige DCF-periode. Het inrekenen van de markthuur
gescheidt bij mutatie. Bij uitponden is de veronderstelling dat bij mutatie tot verkoop van individuele woningen wordt overgegaan.
Bij beide scenario's wordt ervan uitgegaan dat het object/complex in zijn geheel aan een derde wordt verkocht. Per complex wordt uiteindelijk 

- De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop
  Woonpunt actief is. 
- Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen die niet specifiek aan het vastgoed zijn toe te rekenen zijn
  niet opgenomen in de waardering van het vastgoed maar maken deel uit van de in de balans verwerkte verplichtingen danwel niet

- Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted Cash Flow (DCF) genaamd. Dit 
  betekent dat voor een periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven betrouwbaar worden geschat en dat deze aan de hand van een

complex als eenheid aan een derde partij te verkopen. Alle verhuureenheden van Woonpunt maken deel uit van een waarderingscomplex of
vormen een afzonderlijk waarderingscomplex.

De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op een modelmatige, op kasstromen gebaseerde methodiek.
De basiskenmerken van de methodiek zijn als volgt:
- De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling
  die rusten op het vastgoed.

  uit de balans blijkende verplichtingen.

Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde vindt waardering op waarderingscomplexniveau plaats. Elk waarderings-
complex bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast is het gehele waarderings-

  disconteringsvoet "contant" worden gemaakt naar het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van

Vrijheidsgraad

Markthuur(stijging)

Exit Yield
Leegwaarde(stijging)

Disconteringsvoet
Mutatie- en verkoopkans

Onderhoud
Mutatie onderhoud
Technische splitsingskosten
Erfpacht
Schematische vrijheid

Bijzondere omstandigheden
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BOG/MOG Ja 0,2% - 2% 0% - 2% 
Ja Eindwaarde 

volgens handboek
6,13% - 13,54% 

Nee 2% - 3,3% 2% - 3,3% 
Ja 8,76% - 9,39% 6,21% - 11,14% 

Nee nvt nvt
Ja € 5 per m2 € 4 - € 12 per m2

Nee € 10 per m2 € 10 per m2
Nee nvt nvt
nvt geen norm nvt

Nee niet toegestaan nvt
Nee niet toegestaan Nee

Parkeergelegenheden Ja 0,20% Voor de toepassing 
van de markthuur 
wordt verwezen naar 
de onder deze 
toelichting 
opgenomen  tabel 
inzake markthuur.

Ja geen norm 6,8% - 7% 
Ja conform WOZ-

stijging
Voor de toepassing 
van de leegwaarde 
wordt verwezen naar 
de onder deze 
toelichting 
opgenomen  tabel 
inzake leegwaarde.

Ja 5,81% - 6,63% 7,46% - 7,76% 
Ja 5 jrs gemiddelde 20% - 25% 
Ja € 46 - € 154 € 42 - € 126

Nee nvt nvt
Nee nvt nvt
nvt geen norm nvt

Nee niet toegestaan nvt
Nee niet toegestaan Nee

Intramuraal zorgvastgoed Ja 0,2% - 2% 0% - 2% 
Ja Eindwaarde 7,9% - 9,36% 

Nee 2% - 3,3% 2% - 3,3% 
Ja 8,49% - 9,32% 11,7% - 13,06% 

Nee nvt nvt
Ja € 8 per m2 € 7 per m2

Nee € 910 € 910
Nee nvt nvt
nvt geen norm nvt

Nee niet toegestaan nvt
Nee niet toegestaan Nee

Toelichting
Schematische vrijheid

Markthuur

Woongelegen- BOG/MOG per Parkeergelegen- Intramuraal zorg- 
heden m2 bvo heden vastgoed per m2

 vvo
Laagste waarde  €                       121  €                           30  €                         55  €                        120 
Hoogste waarde  €                    1.360  €                         600  €                         75  €                        140 
Gemiddelde waarde  €                       677  €                         110  €                         65  €                        121 

De schematische vrijheid is enkel  toegepast voor een tweetal zorgcomplexen met dalende huurinkomsten.
Via het ZOG-model in TMS zijn de aflopende huurstromen in een 15-jarige DCF opgenomen.
Deze vrijheidsgraad is voor alle typen vastgoed toegepast. De taxateur heeft op complexniveau referenties
geraadpleegd, uit de NVM-database teneinde marktconform markthuur(stijgingen) voor de getaxeerde
objecten in de taxaties te kunnen verwerken. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de
bandbreedte van de vrijheidsgraad markthuur.

Onderhoud
Mutatie onderhoud
Technische splitsingskosten
Erfpacht
Schematische vrijheid
Bijzondere omstandigheden
Markthuur(stijging)

Exit Yield
Leegwaarde(stijging)

Disconteringsvoet
Mutatie- en verkoopkans
Onderhoud
Mutatie onderhoud
Technische splitsingskosten
Erfpacht
Schematische vrijheid
Bijzondere omstandigheden
Markthuur(stijging)
Exit Yield
Leegwaarde(stijging)
Disconteringsvoet
Mutatie- en verkoopkans
Onderhoud
Mutatie onderhoud
Technische splitsingskosten
Erfpacht
Schematische vrijheid
Bijzondere omstandigheden

Markthuur(stijging)
Exit Yield

Leegwaarde(stijging)
Disconteringsvoet
Mutatie- en verkoopkans
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Exit Yield

Woongelegen- BOG/MOG Parkeergelegen- Intramuraal zorg- 
heden heden vastgoed 

Laagste waarde 5,96% 6,13% 6,80% 7,90%
Hoogste waarde 25,00% 13,54% 7,00% 9,36%
Gemiddelde waarde 8,72% 8,58% 6,90% 9,01%

Leegwaarde

Woongelegen- BOG/MOG Parkeergelegen- Intramuraal zorg- 
heden heden vastgoed 

Laagste waarde  €                            -  nvt  €                    8.000  nvt 
Hoogste waarde  €                325.591  nvt  €                  20.500  nvt 
Gemiddelde waarde  €                115.606  nvt  €                  11.828  nvt 

Disconteringsvoet

Woongelegen- BOG/MOG Parkeergelegen- Intramuraal zorg- 
heden heden vastgoed 

Laagste waarde 6,62% 6,21% 7,46% 11,70%
Hoogste waarde 9,32% 11,14% 7,76% 13,06%
Gemiddelde waarde 8,14% 8,08% 7,52% 12,74%

Mutatie en verkoopkans

Woongelegen- BOG/MOG Parkeergelegen- Intramuraal zorg- 
heden heden vastgoed 

Laagste waarde 2,00% nvt 20,00% nvt
Hoogste waarde 63,33% nvt 25,00% nvt
Gemiddelde waarde 10,75% nvt 21,67% nvt

Onderhoud

Woongelegen- BOG/MOG per Parkeergelegen- Intramuraal zorg- 
heden m2 bvo heden vastgoed per m2

 vvo
Laagste waarde  €                         42  €                             4  €                         42  €                            7 
Hoogste waarde  €                    1.357  €                           12  €                       126  €                            7 
Gemiddelde waarde  €                       840  €                             7  €                       106  €                            7 

Mutatie marktwaarde verhuurde staat

Herwaardering

Deze vrijheidsgraad is bij woningen en parkeergelegenheden toegepast, in beginsel geldt de historische
mutatiegraad als uitgangspunt.

Deze vrijheidsgraad is voor alle typen vastgoed toegepast. De taxateur acht een inschatting van regulier
onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2016 beter passend.

Deze vrijheidsgraad is bij woningen en parkeergelegenheden als volgt toegepast. 
De taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.

is van de restantduur van het huurcontract. Het netto aanvangsrendement (NAR) wordt hier dan ook 
ingeschat alsof er sprake is van een contract van 5+5 jaar. Achterliggende gedachte is dat een object in
principe alleen zal worden verkocht in een dergelijke situatie.
Bij parkeergelegenheden heeft taxateur op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.
Bij intramuraal zorgvastgoed is deze vrijheidsgraad als volgt toegepast Taxateur acht een inschatting van
de exit yield op basis het model van taxateur (waarbij ondermeer de aanwezige huurpotentie als uitgangs-
punt wordt gehanteerd) beter passend en tot meer marktconforme waarderingsuitkomsten leidend.
Voorts is de taxateur van mening dat de inschatting van het rendement per heden in hoge mate afhankelijk
is van de restantduur van het huurcontract. Het netto aanvangsrendement (NAR) wordt hier dan ook

principe alleen zal worden verkocht in een dergelijke situatie.

conform het handboek, leidde tot onrealistische eindwaarden van het complex.
Bij BOG/MOG is de vrijheidsgraad om de volgende reden toegepast. Taxateur acht een inschatting van 

ingeschat alsof er sprake is van een contract van 5+5 jaar. Achterliggende gedachte is dat een object in

teringsvoet die tot stand komt op grond van de basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende
risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per complex een inschatting gemaakt
van de disconteringsvoet.

Bij woningen is deze vrijheidsgraad toegepast bij de complexen met een relatief lage contracthuur;
onzelfstandige eenheden dan wel de gemengde complexen. Uitsluitend in die gevallen waar de Exit yield,

de exit yield op basis het model van taxateur (waarbij ondermeer de aanwezige huurpotentie als uitgangs-
punt wordt gehanteerd) beter passend en tot meer marktconforme waarderingsuitkomsten leidend.
Voorts is de taxateur van mening dat de inschatting van het rendement per heden in hoge mate afhankelijk

Deze vrijheidsgraad is bij alle types vastgoed wel toegepast. De taxateur is van mening dat de discon-

De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve verschil tussen de marktwaarde verhuurde staat en de initiële verkrijgings- of
vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering).

In het boekjaar 2016 is de volledige portefeuille vastgoed in exploitatie door een externe onafhankelijke taxateur gevalideerd door middel van 
gevel/zicht taxatie.

Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat van vastgoed in exploitatie worden in de winst- en verliesrekening verantwoordt onder 'Niet
gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille'.
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Bepaling bedrijfswaarde (ten behoeve van de toelichting)

5.4.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

5.4.4 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

5.5 Financiële vaste activa

5.5.1 Deelnemingen

5.5.2 Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

5.5.3 Latente belastingvorderingen

5.5.4 Leningen u/g

Tijdens de bouw wordt rente toegerekend vanaf het moment dat daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart. De geactiveerde rente wordt 
berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is 
aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd.

Dit betreft complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie.

werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering of lagere marktwaarde en inclusief transactiekosten (zoals
overdrachtsbelasting, notariskosten en andere transactiekosten). 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het

deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen wordt een voorziening getroffen. 

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment

bij eerste waardering. 

Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van 
een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de 
winst- en verliesrekening.

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 
verminderd met de cumulatieve lineaire afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvordering geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de
in de komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen de contante waarde.

De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens 
vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele bijzondere waardevermindering.

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (netto-

van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de
waarde van de activa en verplichtingen volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen
anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige

De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

De kosten van planmatig groot onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component.
Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lasten-
niveaus.

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden)

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van de directie weergeven van

toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd

de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn
gebaseerd op de verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar.

door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatie-
lasten over de geschatte resterende looptijd van de investering.

worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de verwachte lagere opbrengstwaarde.

vermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt er van uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 
betreffende deelneming. 

Indien de waarde van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover 
Woonpunt in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen heeft de 
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5.5.5 Te vorderen BWS-subsidies

5.5.6 Overige vorderingen

5.5.7 Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa

5.6 Voorraad

5.6.1 Vastgoed bestemd voor verkoop

5.6.2 Voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

5.6.3 Overige voorraden

5.7 Vorderingen

5.7.1 Huurdebiteuren

vorderingen.

5.7.2 Overheid t/m 5.7.7 Overlopende activa

5.8 Liquide middelen

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde 
wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vastgoed bestemd voor de verkoop betreft zowel opgeleverde woningen ten behoeve van de verkoop als woningen welke Woonpunt terug-

lagere opbrengstwaarde.

waardering rekening gehouden en in de toelichting vermeld. 

dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 

van een voorziening voor eventuele oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van een ouderdomsanalyse van de openstaande

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de
noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van eventuele oninbaarheid. Deze voorziening is bepaald op basis van een ouderdomsanalyse
van de vorderingen.

De liquide middelen omvatten de kasgelden, banktegoeden alsmede de in deposito’s belegde overtollige kasmiddelen met een looptijd korter

Onder de voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop zijn (strategische) grondposities verantwoord waarop nog geen concrete 
bouwbestemming rust. De waardering van deze grondposities vindt plaats tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Indien de actuele 
waarde van deze gronden naar verwachting duurzaam lager is, vindt afwaardering plaats. 

De voorraad onderhoudsmaterialen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of  

De huurdebiteuren worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde (de nominale waarde onder aftrek van een voorziening
voor eventuele oninbaarheid). Na eerste verwerking worden de huurdebiteuren gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek

eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeen-
gekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er

Vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

gekocht heeft in verband met de regeling Slimmer kopen. Tevens wordt de bestaande voorraad welke per balansdatum leegstaat ten behoeve
van verkoop opgenomen. 

op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. 

Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten, beoordeelt Woonpunt op iedere balansdatum of er objectieve 
zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aan-
wijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt Woonpunt de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminde-
ringen, en verwerkt dit direct in de winst- en verliesrekening. 

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als 
het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de 

Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met 
een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op 
de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. 

interne logistiek alsmede de in overeenstemming met paragraaf 6.3.8 toegerekende rente.

op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor
aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, onderhoudsafdeling en

Het teruggenomen verlies wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt.

De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden

De onder de financiële vaste activa opgenomen vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) toegezegde 
bedragen (contante waarde van de uitbetalingen) wordt jaarlijks verminderd met de door de budgethouders beschikbaar gestelde bedragen.
Subsidies worden gewaardeerd tegen de contante waarde onder aftrek van de ontvangen bijdrage. De BWS-vordering wordt jaarlijks opgerent 
tegen het rentepercentage volgens de subsidietoekenning. De uitbetalingstermijn is afhankelijk gesteld van de disconteringsvoet en looptijd. 
Het kortlopende deel van deze post is in de toelichting bij te vorderen BWS-subsidie vermeld. In 2016 heeft finale afwikkeling plaatsgevonden.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde, en na 
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5.9 Herwaarderingsreserve

5.10 Voorzieningen

Voorziening voor pensioenen

5.10.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

ontvangsten.

5.10.2 Voorziening reorganisatie

5.10.3 Overige voorzieningen

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen 
bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

communicatie met betrokkenen heeft plaatsgevonden.

  de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Als discon-

- Loopbaanontwikkelingsbudget : Deze wordt opgenomen op basis van het op werknemersniveau, op grond van de CAO Woondiensten, 
  teringsvoet voor de contantmaking is de marktrente van 10-jaars staatsobligaties per balansdatum ad 0,66% (2015: 1,0%) genomen.

  opgebouwd individueel loopbaanontwikkelingsbudget.
- Voorziening garantstelling : Deze is gevormd naar aanleiding van de financiële afwikkeling van de garantstelling door Woonpunt voor
  leningen verstrekt aan DIGH voor projecten in Nicaragua.

Woonpunt heeft één pensioenregeling. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:

Pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Woningcorporaties:
Woonpunt heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers bouwen 

van hogere toekomstige premies.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, 
contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Woonpunt. De premies worden 

jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloonregeling). De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar
personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Woonpunt betaalt hiervoor premies waarvan
de werkgever iets meer en de werknemer iets minder dan de helft betaalt.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2016 is de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds 109,5%. Op 31 december 2016 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,1% te hebben. Het  

de boekwaarde van het desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen
wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen

- Uitgestelde beloningen : Deze wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij 

Dit betreft een voorziening voor te verwachten kosten van reorganisatie waarvoor reeds in het verslagjaar planvorming en interne 

voorzieningen:

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructureringen 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

balans opgenomen.

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. Deze 
uitgaven zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is aangegeven. De stichting onderkent de volgende overige

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare en 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 ingeschat. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die per balansdatum naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien op een waarderingscomplex in het verleden een waardevermindering
is verantwoord, dan wordt pas een herwaarderingsreserve gevormd voor het betreffende complex voor zover de marktwaarde hoger is dan de
boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde gewaardeerde onroerende zaken in exploitatie worden rechtstreeks 
ten gunste van de overige reserves verantwoord. Daar de waardevermeerdering van de onroerende zaken in exploitatie reeds ten gunste van de 

Een herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van activa en de boekwaarde op basis van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de onroerende zaken in exploitatie opgenomen. Er is 
sprake van een ongerealiseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde van een waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de

winst- en verliesrekening is gebracht – en in verband hiermee een herwaarderingsreserve is gevormd – is verwerking van de daaropvolgende 
realisatie ten gunste van de winst- en verliesrekening niet toegestaan.  

verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien
dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de

pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te 
verrichten. Woonpunt heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het effect
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5.11 Langlopende schulden

5.12 Leasing

5.13 Kortlopende schulden

5.14 Financiële instrumenten

gaan van een hedge relatie, wordt dit door Woonpunt gedocumenteerd. Woonpunt stelt middels een test periodiek de effectiviteit van de hedge
relatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte positie. Indien de 

een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel bevat. In dat geval wordt een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting uitgevoerd door het
vergelijken van de cumulatieve verandering van de reële waarde van het hedge-instrument met de cumulatieve verandering van de reële waarde
van de afgedekte positie sinds het aanwijzen van de hedgerelatie. Ineffectiviteit wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt indien en voor

Indien het hedge-instrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend, dan wel indien de hedge niet langer voldoet aan de voor-
waarden voor hedge accounting, wordt de kostprijshedge-accounting gestaakt. De verdere verwerking en waardering van de afgedekte positie
en het hedge-instrument zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

resultaatbepaling van deze embedded derivaten wordt verwezen naar paragraaf 7.

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumen-

kritische kenmerken van het hedge instrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn, wordt de negatieve reële waarde ver-
antwoord in de winst- en verliesrekening onder de financiële baten en lasten.

Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd, omdat de 
afgedekte leningen ook tegen kostprijs in de balans worden verwerkt. Op iedere balansdatum wordt bepaald of er een indicatie is voor
ineffectiviteit door de kritische kenmerken van het hedge-instrument te vergelijken met de kritische kenmerken van de afgedekte positie. In het
geval dat de kritische kenmerken van het hedge-instrument en de kritische kenmerken van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn, is dit

zover uit de kwantitatieve ineffectiviteitsmeting (cumulatief) een verlies blijkt.

grondslagen voor derivaten, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
- Er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico's van het in het contract besloten derivaat en de economische
  kenmerken en risico's van het basiscontract;
- Een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou voldoen aan de definitie van een derivaat;
- Het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat.

Woonpunt dekt haar renterisico af door renteswaps. Woonpunt past daar waar mogelijk kostprijshedge-accounting toe. Op het moment van aan-

waardering van activa en passiva'.

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

Embedded derivaten worden afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de jaarrekening verwerkt conform de hiervoor beschreven

ten (derivaten) verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het desbetreffende instrument toegelicht als die afwijkt
van de boekwaarde. 

De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij Woonpunt ligt, worden verantwoord als
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor,
op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

digingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde.

verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerving opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost van de 'Grondslagen voor de 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de verkrijgings- of vervaar-

Het kortlopend deel van de leningen kredietinstellingen (in casu de aflossingsverplichting van het volgend boekjaar), is in de toelichting op de
langlopende schulden vermeld.

In leningen besloten derivaten worden afgesplitst en separaat verantwoord indien er geen nauw verband bestaat tussen de economische kenmer-
ken en risico's van het in het contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico's van het basiscontract. Voor de waardering en 
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6 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET GECONSOLIDEERD RESULTAAT

6.1 Algemeen

6.2 Bedrijfsopbrengsten

6.2.1 Opbrengstverantwoording algemeen

6.2.2 Huuropbrengsten

6.2.2 Opbrengsten servicecontracten

6.2.3 Overheidsbijdragen

6.2.4 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

balansdatum.

ontwikkeling.

bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening naar rato
van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de PoC-methode).

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen
onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille.
De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post onderhanden projecten.

De kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van vastgoed in ontwikkeling worden verantwoord onder de lasten verkocht vastgoed in

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de
geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als
netto-omzet verwerkt in de winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de
projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouw-
bare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel 
overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het 
waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking 
hebbende kosten, die kosten die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project 
en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

en de vergoeding voor de glasverzekering. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt voor
de overige goederen, leveringen en diensten achteraf een verrekening met de huurders plaats, zodat deze post voor de exploitatie budgettair 
neutraal verloopt. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

De overheidsbijdragen betreffen de voorgecalculeerde vrijval van de egalisatierekening BWS-subsidies, de overheidsbijdragen in de exploitatie
van de woonwagens en de ontvangen bijdragen in woningaanpassingen en overige overheidsbijdragen.

Dit betreft de opbrengsten uit verkoopprojecten. Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden

goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan maximumpercentages. Voor het verslagjaar heeft Woonpunt gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om de huurverhoging inkomensafhankelijk door te voeren. Op de huuropbrengst is de huurderving wegens leegstand en
oninbaarheid in mindering gebracht.

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders, de vergoeding voor het abonnement huurdersonderhoud

De inflatie over 2015 bedraagt 0,6%. Dat betekent de volgende maximale huurverhoging per inkomenscategorie van toepassing was voor 
de huurverhoging per 1 juli 2016:

• 4,6% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 44.360 (inkomensjaar 2014).

• 2,1% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.678 (inkomensjaar 2014);
• 2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014);

de gebruiker van de jaarrekening een beter inzicht dan de categoriale indeling.

In de functionele winst- en verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te rekenen aan de activiteiten van Woonpunt. Bij de kosten is er een 
onderscheid tussen de direct toerekenbare kosten en de indirecte kosten. De direct toerekenbare 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.

Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op actuele waarde 
gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële instrumenten.

De winst- en verliesrekening wordt gepresenteerd op basis van de functionele indeling. Omdat Woonpunt naast verhuuractiviteiten, tevens 
activiteiten verricht op het gebied van ontwikkeling van vastgoed en verkoop van delen van de vastgoedportefeuille, geeft de functionele indeling
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6.2.5 Verkoopresultaat vastgoedportefeuille

6.3 Bedrijfslasten

6.3.1 Lastenverantwoording algemeen

6.3.2 Afschrijvingen materiële vaste activa

6.3.3 Onderhoudslasten

6.3.4 Lonen en salarissen en sociale lasten

6.3.5 Pensioenlasten

6.3.6 Overige bedrijfslasten

6.3.8 Rentebaten en rentelasten

Onder de rentelasten vallen de betaalde en verschuldigde rentelasten inzake kort- en langlopende schulden en de geactiveerde bouwrente.

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerke-
lijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoop-klaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente
over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging
van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.
Onder de rentebaten zijn opgenomen de opbrengsten uit vorderingen en beleggingen en de te vorderen rente op koploperssubsidies.

De overige bedrijfslasten omvatten onder andere de kosten van leveringen van goederen en diensten, belastingen en verzekeringen, automati-
sering, huisvesting en algemene bureaukosten en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

6.3.7 Leefbaarheid

Leefbaarheid omvat direct toegerekende kosten inclusief indirect toegerekende personeelskosten voor ingrepen en activiteiten die de leef-

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.

sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

Het klachten-, contract- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van het materiaal-
verbruik. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging
van het actief.

Lonen, salarissen alsmede de sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers.

Woonpunt heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.  De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt 
als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst- en verliesrekening verwerkt. Het bedrag dat als pensioen-
voorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen direct en indirect toe te

- lonen, sociale lasten en pensioenkosten;
- leasekosten;

- overige bedrijfsleasekosten.

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is 

rekenen kosten. De indirecte kosten worden afhankelijk van de soort kosten naar activiteiten toegerekend op basis van de volgende

Hierbij wordt een splitsing gemaakt in kosten met betrekking tot:

- huisvestingskosten;
- kosten ICT;

De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur.
Met een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden. 
Over terreinen en op marktwaarde verhuurde staat gewaardeerd vastgoed in exploitatie wordt niet afgeschreven. 

vervaardigingsprijs. Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boek-
winsten en -verliezen bij verkoop van onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Afschrijvingen worden via verdeelsleutels toegerekend aan de afzonderlijke activiteiten.

- aantal automatiseringswerkplekken.

De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille is het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de actuele waarde (bestaand bezit)
verhoogd met de verkoopkosten dan wel de vervaardigingsprijs (projecten voor derden). Winsten worden verantwoord op het moment van
levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Projectopbrengsten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten verwerkt in de winst- en verliesrekening naar rato van 
verrichte prestaties op balansdatum voor zover deze verkocht zijn.

verdeelsleutels:
- aantal fte's;
- aantal werkplekkken;

baarheid in buurten en wijken bevorderen.
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6.4 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

6.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

6.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

6.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

6.5 Belastingen

compensabele winsten gerealiseerd worden om de verliezen te compenseren.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschik-
bare 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.

Woonpunt staat aan het hoofd van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting waarin verder opgenomen is Woonpunt Projecten B.V.
Voor een eventueel fiscaal compensabel verlies wordt gedoteerd aan een actieve belastinglatentie indien de verwachting is dat er voldoende

Dit betreffen waardeveranderingen die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het
lopende verslagjaar.

Vanaf 1 januari 2008 is Woonpunt integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over
hun integrale activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO
zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van 

Dit betreffen waardeverminderingen, en eventuele terugname hiervan, die gedurende het verslagjaar zijn ontstaan vanuit nieuw aangegane
juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering. Ook waardeveran-
deringen als gevolg van projecten die geen doorgang vinden worden onder deze categorie verantwoord.

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op waardemutaties van op actuele waarde geactiveerde
activa.
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7 FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEERSING

De derivaten starten nominaal als volgt in de tijd: Nominale waarde (x 1.000)
- Reeds lopend 271.679
- Startjaar 2021 12.000
- Startjaar 2023 19.000

302.679

Tegenpartij Soort Hoofdsom (x € 1.000)
BNG Intrest Rate Swaps 49.000                      
Deutsche Bank Intrest Rate Swaps 110.000                    
ING Intrest Rate Swaps 39.000                      
Rabo Intrest Rate Swaps 104.679                    

302.679                    

minimaal 2% zijn) te kunnen opvangen was een reserve nodig van € 57,2 miljoen.

Geen transacties gedaan in strijd met beleidsregels
Woonpunt heeft geen transacties gedaan die in strijd waren met geldende beleidsregels.

de breakclausules samenhangen (ook bij verschillende rentescenario's) en zal tijdig adequate acties ondernemen om voldoende middelen te
genereren.

Samenstelling en omvang derivatenportefeuille (soorten, tegenpartij)
Per balansdatum heeft Woonpunt de volgende derivaten bij de volgende tegenpartijen:

Uit de stresstest die per 31 december 2016 is uitgevoerd blijkt dat Woonpunt voldoende liquide middelen heeft om een rentedaling van 2% te
kunnen opvangen. Op die datum was aan middelen gereserveerd € 71,5 miljoen. Om 2,25% rentedaling (volgens de beleidsregels moet dit

hun recht uitoefenen zal de dan geldende marktwaarde moeten worden verrekend. Indien die negatief is zal Woonpunt het bedrag moeten
storten. Indien de marktwaarde positief is zal Woonpunt het geld ontvangen. Voor 1 derivaat is een mandatory break afgesproken.
De overige breaks zijn mutual breaks.

Woonpunt mitigeert de liquiditeitsrisico's rondom breakclausules. Conform het beleidsplan van Woonpunt is in april 2016 overeenstemming met
de Deutsche Bank bereikt en zijn de eerstvolgende breaks verschoven naar 2019. Woonpunt monitort de hoogte van de liquiditeitsrisico's die met

identiek aan de kenmerken van de bijbehorende leningen.
Er zijn in 2016 maandelijks gedurende het hele jaar bijstortingsverplichtingen geweest uit hoofde van threshold limieten. Ultimo 2016 was er een
bedrag ad. € 9,4 miljoen gestort.

Breakclausules derivaten
Omdat Woonpunt derivaten heeft afgesloten met lange looptijden (tot 50 jaar) zijn er een aantal derivaten waarbij Woonpunt en/of de bank het
recht hebben om het derivaat op in het contract bepaalde data te ontbinden. Dit worden breaks genoemd. Wanneer Woonpunt of de tegenpartij

Het hedging-instrument en de hedged items onderliggend aan de af te dekken rentebetalingen worden tegen kostprijs op de balans opgenomen
en gewaardeerd. Hedge-ineffectiviteit wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Woonpunt heeft per ultimo 2016 in totaal 23 derivaten in haar bezit. Dit betreft interest rate swaps. De nominale waarde van deze derivaten is
ca. € 302,7 miljoen.

De variabele rente die op de afgesloten swaps wordt ontvangen, is gelijk aan de variabele rente (exclusief opslag) die wordt betaald op de 
geldleningen waaraan ze gekoppeld zijn. De kritische kenmerken van de derivaten, te weten hoofdsom, valutadatum en rentebetalingen, zijn

- De leden van de treasurycommissie dienen voldoende kennis van zaken te hebben.

Woonpunt maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling,
past Woonpunt met betrekking tot deze derivaten (hedge-instrumenten) kostprijshedge-accounting toe. De marktwaarde van de derivaten is
per 31-12-2016 € 146,0 miljoen negatief (31-12-2015: € 128,3 miljoen negatief).

Woonpunt dekt de variabiliteit in kasstromen voortvloeiende uit toekomstige rentebetalingen gerelateerd aan huidige leningen af. Hierbij worden
de kasstromen van de rentebetalingen van de afgesloten leningen afgedekt. 

De reële waarde wordt intern bepaald door middel van de applicatie Thesor. Regelmatig worden de marktwaarden uit Thesor afgestemd
met (i) de marktwaarden zoals deze worden opgegeven door de banken en (ii) met onze onafhankelijke treasury adviseur. De waardering
(bepaling van de marktwaarde) van de derivatenportefeuille van Woonpunt is gebaseerd op Euribor of OIS. Hierbij is aansluiting gezocht met
de wijze waarop de banken waarderen en of er sprake is van Collateral storting (zogenoemde margin calls). 

- Derivaten mogen slechts worden gebruikt om bepaalde risico's, zoals beleggings-, rente- en financieringsrisico's af te dekken.
- Derivaten moeten voldoen aan de richtlijnen van het WSW.
- Slechts een beperkt aantal soorten derivaten is toegestaan: dit zijn forward fixeren, CAP/Floor/Collar, Interest Rate Swap (IRS), Swaption.
- Voor gebruik van derivaten dient te allen tijde en direct (voordat het contract aangegaan wordt) goedkeuring te worden gevraagd aan het
  bestuur en de RvC, inclusief een motivatie, waarom een derivaat wordt gebruikt. Ook zal er altijd vooraf advies worden ingewonnen van een
  extern deskundige.

Doelstellingen risico beheer
In het financieel reglement van Woonpunt staan de kaders benoemd omtrent het beheersen van risico's. De financiële instrumenten voldoen aan
deze kaders. In het reglement is het gebruik van afschermende instrumenten toegestaan ter beheersing van het renterisico op zekere kasstromen
en de instrumenten zijn defensief van aard. De volgende eisen worden gesteld ten aanzien van het gebruik van derivaten:
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31-dec-2016
3.141

Kredietlimiet 10.000

Onderstaand een overzicht van de breakmomenten:
Deutsche Bank 5-6-2019 Mutual
Deutsche Bank 24-2-2022 Mandatory
Rabobank 9-6-2024 Mutual
Rabobank 29-9-2020 Mutual
Deutsche Bank 26-2-2020 Mutual
Deutsche Bank 8-6-2021 Mutual
Deutsche Bank 8-3-2022 Mutual
Deutsche Bank 8-5-2023 Mutual

Prijsrisico
Woonpunt loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten. Woonpunt beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de 

Risico's
De belangrijkste financiële risico's waaraan Woonpunt onderhevig is, zijn het marktrisico, het valutarisico, het renterisico, het kredietrisico en het

Woonpunt voert alleen transacties uit in euro's (€) en loopt geen valutarisico.

Renterisico
Woonpunt loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en 
schulden met variabele renteafspraken loopt Woonpunt risico's ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende

Valutarisico

Liquiditeitsrisico
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt
voor alle verplichtingen van Woonpunt en haar tegenpartijen, ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn.
Woonpunt heeft op verschillende manieren gewaarborgd dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen.

om de financiële risico's die verbonden zijn aan bedrijfsactiviteiten te beheersen. Woonpunt neemt met financiële derivaten geen speculatieve
posities in.

vorderingen en schulden loopt Woonpunt risico's over de marktwaarde.

Kredietrisico
Hierbij gaat het om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Door het spreiden van trans-
acties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen de financiële instellingen te voldoen aan 

portefeuille en limieten te stellen. 

kredietwaardigheidseisen (rating). Dit is opgenomen in het treasurystatuut. De hoogte van het kredietrisico is afhankelijk van het bedrag aan te
ontvangen rente op de derivaten en de marktwaarde op de derivaten.

Beschikbaarheidsrisico

van de bestaande leningportefeuille wordt constant gemonitoord.

De maatregelen rondom de Verhuurdersheffing vanuit de landelijke overheid en de omvangrijke saneringssteun door het Centraal Fonds voor
de Volkshuisvesting (inmiddels Autoriteit Wonen) leiden tot een significant effect op de operationele kasstroom van woningcorporaties.
Woonpunt heeft haar financiële meerjarenplan zodanig aangepast op deze maatregelen dat de beschikbaarheid van faciliteiten voor
financiering en herfinanciering gecontinueerd wordt. Woonpunt voldoet in de meerjarenplanning aan de financiële kengetallen zoals
deze door toezichthouders en ander financiële stakeholders worden gehanteerd.
Woonpunt hanteert het eigen middelen beleid van het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw. Woonpunt heeft daardoor de
mogelijkheid om niet-DAEB investeringen en aflossingen van niet-DAEB leningen te financieren uit de positieve operationele kasstroom

Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan indien Woonpunt zeker heeft gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is of is 

 en de aanzienlijke kasstromen verkopen uit bestaand bezit.

Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisco wat Woonpunt loopt per balansdatum zijn als volgt:

Banktegoeden en overige beschikbare liquide middelen

toegezegd.
Ter spreiding van het liquiditeitsrisico maakt Woonpunt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen 
beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. De vervalkalender

Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed 
geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te 
wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van bestanddelen of van een soortgelijk financieel
instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van recente gelijksoortige 
‘at arm’s length’-transacties, en van netto contante waardemethodes waarbij rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden.

Over 2016 en 2015 is om deze reden geen extra niet-DAEB financiering aangetrokken. De verwachting is dat Woonpunt ook in 2017 de
niet-DAEB investeringen uit eigen middelen kan financieren en voor haar DAEB financiering kan volstaan met het aantrekken van WSW 
geborgde financiering. Voor de beschikbaarheid van financiering is de organisatie sterk afhankelijk van het blijvend functioneren van het 
borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

liquiditeitsrisico. Het financiële beleid van Woonpunt is erop gericht om op de korte termijn de effecten van koers- en renteschommelingen op het
resultaat te beperken en om op lange termijn de marktwisselkoersen en marktrentes te volgen. Woonpunt maakt gebruik van financiële derivaten

Op 28 december 2016 heeft WSW voor € 57,5 miljoen extra eigen middelen vrijgegeven. Hiervoor mogen LVH leningen met 48 uurs
clausule worden aangetrokken. Deze leningen zullen in 2017 worden aangetrokken ter substitutie van de opgebouwde liquiditeits- 
buffer in liquide vorm (spaarmiddelen).  De op deze manier vrijgekomen liquide middelen moeten (en zullen) worden gebruikt voor
de aflossingen op de lening portefeuille. Als gevolg van de substitutie wijzigt weliswaar de samenstelling van de liquiditeitsbuffer,
doch niet de hoogte. In combinatie met de operationele kasstroom beschikt Woonpunt over voldoende buffer om aan de aflossings-
verplichting van 2017 te voldoen.
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8 BELANGRIJKE INSCHATTINGEN TEN AANZIEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

8.1 Waardering vaste activa

8.1.1 Materiële vaste activa, marktwaarde in verhuurde staat

Mogelijke afwijking Effect op de
marktwaarde in 
verhuurde staat

(x € 1.000)

Huurverhoging + 1% 47.181
- 1% -48.033

Leegwaarde + 1% 8.000
- 1% -7.943

Leegwaardeontwikkeling + 1% 56.367
- 1% -44.468

Mutatiegraad + 1% 29.608
- 1% -34.708

Disconteringsvoet + 1% -102.547
- 1% 135.973

Exit yield + 1% -11.173
- 1% 15.916

Verhuurderheffing + 0,1% -12.040
- 0,1% 12.047

8.1.2 Verhuurderheffing

2017 0,5360%
2018 t/m 2022 0,5690%
Volgende jaren 0,5430%

8.1.3 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering

8.2 Verwerking fiscaliteit

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 uitingen namens de corporatie zijn

Met betrekking tot de vennootschapsbelasting heeft Woonpunt een fiscale strategie gekozen en fiscale planning opgesteld. Woonpunt heeft 
een convenant horizontaal toezicht gesloten met de fiscus en communiceert met de fiscus inzake de ingenomen standpunten en gekozen 
verwerkingswijzen. Desondanks zijn er bij het opstellen van de fiscale positie standpunten ingenomen die nog niet met de fiscus zijn afgestemd

gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en

Woonpunt volgt in haar fiscale strategie en fiscale planning de binnen de sector gangbare standpunten die naar de mening van belasting-
adviseurs pleitbaar zijn.

projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitieve ontwerpfase
en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. 

De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen (zijnde het verschil tussen marktwaarde in
verhuurde staat en de stichtingskosten) kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan ondermeer wijzigingen

Met betrekking tot punt 1 zijn in het verleden afspraken gemaakt met de fiscus die gelden tot en met het jaar 2015. Met betrekking tot
punt 2 en 3 is overeenstemming met de fiscus. De punten 4 en 5 dienen nog met de fiscus afgestemd te worden

dat deze er toe kunnen leiden dat er in de jaren 2015 en/of 2016 een acute belastinglast ontstaat. Indien de fiscus niet akkoord gaat met de 
en waar de fiscus derhalve ook nog geen akkoord op gegeven heeft. De nog niet afgestemde standpunten zijn niet van een dermate omvang 

gehanteerde standpunten is het mogelijk dat de belastinglatenties zoals opgenomen in de jaarrekening zullen afwijken.

De belangrijkste standpunten betreffen; 
1. Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen (Woonpunt past geen fiscale onderhoudsvoorziening toe); 
2. De verwerking van projectontwikkelingsresultaten;
3. De afwaardering van het vastgoed gebaseerd op een afname van de WOZ waarde. Woonpunt kiest ervoor om enkel af te waarderen indien 

4. Dotatie aan de herinvesteringsreserve: de gevormde herinvesteringsreserve in zijn geheel worden afgeboekt op geactiveerd onderhoud. 
5. Verwerking garantstelling DIGH: DIGH is een sociaal housing project in Nicaragua waarbij een aantal corporaties borg staan. In 2016 is
    gebleken zijn de corporaties aansprakelijk gesteld voor hun borg. Voor deze post is een voorziening gevormd ten laste van het resultaat.

    de waardedaling meer als 30% is;

wat het effect op de marktwaarde in verhuurde staat zou zijn als de parameter een 1% hoger respectievelijk lager zou zijn. Het tarief voor de 
verhuurderheffing is gebaseerd op de nu geldende regelgeving. Voor deze parameter heeft Woonpunt berekend wat het effect op de markt-
waarde in verhuurde staat zou zijn als deze parameter 0,1 hoger dan wel lager zou zijn. 

De sector is geconfronteerd met een verhuurdersheffing. De basis voor deze heffing, en precieze hoogte ervan in de komende jaren, en het
aantal jaren dat deze heffing zal blijven bestaan zijn nog onzeker. Woonpunt heeft bij de eenheden waar de verhuurderheffing van toepassing
is het volgende tarief ingerekend voor de verhuurderheffing.

De belangrijkste uitgangspunten welke bij de bepaling van de marktwaarde verhuurde staat van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
zijn gehanteerd zijn uiteengezet in paragraaf 5.4.2 DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie. In deze paragraaf staan 

toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom

huurverhoging tot en met exit yield zijn gebaseerd op inschattingen van de taxateur. Voor deze parameters heeft Woonpunt in kaart gebracht

ook de parameters vermeld die per type vastgoed per vrijheidsgraad gehanteerd zijn. De onderstaande parameters met een bijzondere invloed 
op de uitkomsten van de waardering kennen ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening een bijzondere onzekerheid. De parameters 

in de tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen 
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9 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

- Kasstromen uit operationele activiteiten;
- Kasstromen uit investeringsactiviteiten;
- Kasstromen uit financieringsactiviteiten.

activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen in- of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

De ontvangsten 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, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen
onder aftrek van de gebruikte kredietfaciliteit. Het kasstroomoverzicht wordt ingedeeld in drie verschillende activiteitencategorieën:
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10 TOELICHTING OP DE BALANS

A C T I V A (x € 1.000,-)

VASTE ACTIVA

10.1 MATERIËLE VASTE ACTIVA 31-dec-2016 31-dec-2015

10.1.1 DAEB vastgoed in exploitatie 1.336.401 1.275.657

10.1.2 niet-DAEB vastgoed in exploitatie 156.665 156.672

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

2016 2015 2016 2015

Stand per 31 december voorgaand jaar
Boekwaarden 808.672 148.603

Effecten stelselwijziging
Boekwaarden per 1 januari 400.390 -112

Stand per 1 januari na stelselwijziging
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 899.755 924.477 165.460 167.580
Waardeveranderingen agv hogere marktwaarde 435.156 358.381 29.723 25.250
Waardeveranderingen agv lagere marktwaarde -59.254 -73.797 -38.511 -44.340
Boekwaarden 1.275.657 1.209.061 156.672 148.491

Mutaties:
Investeringen (inclusief aankoop) 747 725 40 1
Desinvesteringen -2.914 -21.146 -5.197 -736
Subsidies 0 1.767 0 0

894 5.251 0 547

0 0 0 0

0 0 0 48

-1.604 -1.847 -1.414 -2.532
151 843 1.005 839
471 -1.730 -471 1.730

Mutatie waardering op marktwaarde 62.999 82.732 6.030 8.286
0 0 0 0

Totaal mutaties 60.744 66.596 -7 8.182

Stand per 31 december
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 899.670 899.755 157.630 165.460
Waardeveranderingen agv hogere marktwaarde 492.877 435.156 33.482 29.723
Waardeveranderingen agv lagere marktwaarde -56.146 -59.254 -34.447 -38.511
Boekwaarden 1.336.401 1.275.657 156.665 156.672

Verzekeringen
Opstallen

Overige waardeveranderingen van mva

Het vastgoed in exploitatie is verzekerd op basis van een gebouwenverzekering met een dekking tegen brand- en stormschade. De premie per
ultimo 2016 is gebaseerd op een premie per eenheid, totaal 17.103 eenheden. De eenheden die deel uitmaken van een VVE zijn via een eigen
opstalpolis afgesloten door de VVE verzekerd.

Overboeking van vastgoed bestemd voor verkoop
Herclassificatie DAEB en niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie

Het vastgoed in exploitatie is per ultimo 2016 18.567 (31-12-2015: 18.648) verhuurgelegenheden opgenomen. 

Het vastgoed in exploitatie is in het kader van de onroerend goedbelasting gewaardeerd op 1.769 miljoen (2015: € 1.787 miljoen).

Overboeking naar voorraad vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor verkoop
Overboeking van voorraad vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor verkoop

DAEB vastgoed in exploitatie niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Overboeking stichtingskosten in exploitatie genomen 
complexen

Overboeking naar vastgoed bestemd voor verkoop
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Bedrijfswaarde

Bij de bedrijfswaardeberekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
31-dec-2016 31-dec-2015

- gemiddelde huurstijging 2017 (exclusief harmonisatie): 0,01% 1,87%
- gemiddelde huurstijging 2018 (exclusief harmonisatie): 0,57% 2,05%
- gemiddelde huurstijging 2019 (exclusief harmonisatie): 1,95% 2,92%
- gemiddelde huurstijging 2020 (exclusief harmonisatie): 2,40% 2,92%
- gemiddelde huurstijging 2021 (exclusief harmonisatie): 2,58% 1,98%
- gemiddelde huurstijging vanaf 2022 (exclusief harmonisatie): 1,96% 1,98%
- loonkostenstijging 2017: 1,60% 2,02%
- loonkostenstijging 2018: 1,90% 2,31%
- loonkostenstijging 2019: 2,20% 2,50%
- loonkostenstijging op lange termijn vanaf 2020: 2,50% 2,50%
- stijging variabele opbrengsten, variabele lasten en onderhoudslasten 2017: 1,60% 2,02%
- stijging variabele opbrengsten, variabele lasten en onderhoudslasten 2018: 1,90% 2,31%
- stijging variabele opbrengsten, variabele lasten en onderhoudslasten 2019: 2,20% 2,50%

2,50% 2,50%
- jaarlijkse stijging WOZ-waarde 2017: 2,30% 2,49%
- jaarlijkse stijging WOZ-waarde 2018: 2,00% 2,34%
- jaarlijkse stijging WOZ-waarde 2019: 2,00% 2,24%
- jaarlijkse stijging WOZ-waarde vanaf 2020: 2,00% 2,00%
- huurderving wordt productgroepsgewijs, het gemiddeld percentage voor 2017: 2,02% 2,80%
- huurderving wordt productgroepsgewijs, het gemiddeld percentage voor 2018: 1,89% 2,51%
- huurderving wordt productgroepsgewijs, het gemiddeld percentage voor 2019: 1,83% 2,46%
- huurderving wordt productgroepsgewijs, het gemiddeld percentage vanaf 2020: 1,78% 2,44%

- disconteringsvoet: 5,00%
- disconteringsmethodiek: Medionumerando

Verkoopopbrengsten

de waarering betrokken.

Overzicht in de bedrijfswaarde opgenomen verkopen:
Jaar 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal verkopen 288 96 80 85 81
Opbrengstwaarde 36,8 miljoen 12,3 miljoen 9,9 miljoen 10,9 miljoen 10,3 miljoen

Exploitatielasten

  liseerd.

Levensduur

  bepalingen inhoudende dat een bijstelling van de gebruiksduur periodiek wordt vastgesteld. Indien de minimale restant gebruiksduur
  korter is/wordt dan 15 jaar, is bijzondere aandacht nodig voor een hernieuwde inschatting van de restant levensduur. Het strategisch
  voorraadbeheer van de corporatie is in principe leidend. Voor maatschappelijk vastgoed kan uitgegaan worden van een kortere maxi-
  male resterende economische levensduur (b.v. 30 of 40 jaar) afhankelijk van de inschatting van economische risico’s.
- De resterende economische levensduur is onderhavig aan de sloopbesluiten voor de periode 2017 tot en met 2019 en de ingeplande
  verkopen in de periode 2017 tot en met 2021.

De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van de resterende economische levensduur zijn:
- Bij de geschatte resterende economische levensduur wordt rekening gehouden met marktomstandigheden, het kwaliteitsbeleid van de
  corporatie en de feitelijke staat van onderhoud. De levensduur vormt de basis voor de looptijd van de verwachte kasstromen.
- Jaarlijks wordt vastgesteld of aanpassing van de levensduurinschatting noodzakelijk is.
- Er wordt voor sociale huurwoningen uitgegaan van een weerlegbaar vermoeden dat de resterende economische levensduur maximaal
  50 jaar en minimaal 15 jaar bedraagt. De restant levensduur wordt echter primair bepaald met inachtneming van de reguliere richtlijn-

elementen:
- Directe exploitatielasten onder andere belastingen, verzekeringspremies etc.
- Indirecte exploitatielasten welke betrekking hebben op het sociaal vastgoed (geen kosten van projectontwikkelingsactiviteiten). Deze
  kosten bestaan onder andere uit administratielasten, beleid, automatisering. 
- Leefbaarheidsuitgaven.
- Heffingen van overheidswege die gekoppeld zijn aan het sociaal vastgoed in exploitatie, welke conform het wettelijk kader zijn geforma-

De in de bedrijfswaarde opgenomen verwachte opbrengstwaarde van verhuureenheden geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de
contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn, onder aftrek van verkoop-
kosten die niet door de koper worden gedragen. Ter bepaling van dit bedrag worden taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe
deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd. De verkopen worden voor een periode van vijf jaar in

De exploitatielasten per verhuurgelegenheid zijn ontleend aan de begroting van Woonpunt. De exploitatielasten bestaan uit de volgende

- de onderhoudslasten zijn voor de jaren 2017 tot en met 2026 ingerekend conform de meerjarenonderhoudsbegroting inclusief een jaarlijkse
   besparingsnorm van 1% en vanaf 2027 op basis van normbedragen.
- de verhuurdersheffing is voor de volledige levensduur ingerekend conform het per 31 januari 2017 aangenomen wetsvoorstel.
- de te verwachten aantallen verhuurgelegenheden sloop en verkoop zijn ingerekend op basis van het strategisch voorraadbeheer.

- de levensduur van de betreffende activa is gebaseerd op een inschatting van de resterende economische levensduur.
- huurharmonisatie wordt ingerekend voor de periode 2017 tot en met 2021 op basis van productgroepsgewijs bepaalde mutatiegraden en

- de heffingsbijdrage van de Aw maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde 

De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie gebaseerd op de WSW parameters bedraagt per ultimo 2016 € 935,8 miljoen (2015: € 948,3
miljoen). De bedrijfswaarde betreft de contante waarde van de netto-omzet oftewel het saldo tussen toekomstige opbrengsten en kosten.

- stijging variabele opbrengsten, variabele - en onderhoudslasten op lange termijn vanaf 2020:

   zoals volgt uit het strategisch voorraadbeheer.
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Restwaarde

Indeling in kasstroomgenererende eenheden:

10.1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.402 4.644

Een overzicht van de materiële vaste activa in ontwikkeling is onderstaand opgenomen:

2016 2015

Stand per 31 december voorgaand jaar
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 7.938
Cumulatieve waardeverminderingen -1.811
Boekwaarden 6.128

Effecten stelselwijziging
Herclassificatie van voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop naar vastgoed in ontwikkeling 1.175
Terugname waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.811
Totaal effect stelselwijziging 2.986

Stand per 1 januari na stelselwijziging
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 4.644 9.114
Cumulatieve waardeverminderingen 0 0
Boekwaarden 4.644 9.114

Mutaties
Investeringen 796 1.851
Desinvesteringen -53 0
Stichtingskosten in exploitatie genomen complexen -894 -5.798
Herclassificatie naar voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 0 -2
Overboeking van vastgoed in exploitatie 0 122
Afwaardering -3.091 -643
Totaal mutaties -3.242 -4.470

Stand per 31 december
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.402 4.644
Cumulatieve waardeverminderingen 0 0
Boekwaarden 1.402 4.644

De kasstroomgenererende eenheden zijn bepaald in overeenstemming met het strategisch voorraadbeleid van Woonpunt. De indeling van het
strategisch voorraadbeleid is gebaseerd op complexindeling.

Vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie

Per balansdatum waren geen verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa in ontwikkeling. Ingebruikname zal plaats-
 vinden in 2019 (1 project), 2021 (2 projecten) en op langere termijn (2 projecten). Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven. 

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt voor zover er nog geen herbestemming van de grond
heeft plaatsgevonden plaats op basis van de huidige vergelijkbare kavel of vierkantemeterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs
wordt geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten, kosten van uitplaatsing en kosten 
aanleg infrastructuur. Indien feitelijk dan wel in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor
de bestemming van de grond, dan wordt met deze gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden.
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10.1.4 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Overige zaken in exploitatie 224 375
Gebouwen 7.722 7.938
Automatisering 813 1.548
Overige zaken 21 21

8.780 9.881

Een overzicht van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is onderstaand opgenomen:

Overige zaken (On)roerende Totale (on)roerende
in exploitatie zaken ten dienste zaken ten dienste

van de exploitatie van de exploitatie
2016 2016 2016

Stand per 1 januari
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.033 17.715 18.748
Cumulatieve afschrijvingen -659 -8.208 -8.867
Boekwaarden 375 9.507 9.881

Mutaties:
Investeringen 0 57 57
Desinvesteringen -268 -2.945 -3.213
Afschrijvingen -151 -1.008 -1.159
Afschrijvingen desinvesteringen 268 2.945 3.213
Overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa 0 0 0
Sub-totaal mutaties -151 -951 -1.102

Stand per 31 december 2016
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 766 14.827 15.593
Cumulatieve afschrijvingen -542 -6.272 -6.813
Boekwaarden 224 8.555 8.780

Afschrijvingen
Overige zaken in exploitatie lineair 3 - 10 jaar
Kantoorgebouw / werkplaats lineair 50 jaar
Grond niet afschrijven
Verbouwingskosten lineair restant oorspronkelijke levensduur / termijn huurovereenkomst
Installaties (c.v. en airco) lineair 16 jaar / termijn huurovereenkomst
Inrichting en inventaris lineair 10 jaar
Automatisering lineair 3 - 7 jaar

Verzekeringen
Inventarissen

Elektronica

Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven. 

De inventarissen van de kantoorgebouwen en de voorraad onderhoudsmaterialen, met uitzondering van de telecomapparatuur, zijn verzekerd 
op basis van een uitgebreide brandverzekering. De verzekerde waarde bedraagt per 1 januari 2017  € 2,4 miljoen (2015: € 2,6 miljoen).

Met betrekking tot de telecomapparatuur is een afzonderlijke "elektronicaverzekering" afgesloten. De verzekerde waarde bedraagt per 
1 januari 2017:  € 0,4 miljoen (2015: € 0,4 miljoen).
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10.2 FINANCIËLE VASTE ACTIVA (x € 1.000,-)

10.2.1 Deelnemingen 31-dec-2016 31-dec-2015

Coöperatieve Vereniging 'Thuis in Limburg' U.A. 0 25
Partners in Maatwerk-Zuid B.V. 109 86
Wonen Boven Winkels Maastricht N.V. 0 0

Totaal deelnemingen 109 111

Aandeel Resultaat Eigen vermogen
boekjaar per 31-dec-2016

Coöperatieve Vereniging 'Thuis in Limburg' U.A. Sittard 17% 0 420
Partners in Maatwerk-Zuid B.V. Maastricht 33% 176 326
Wonen Boven Winkels Maastricht N.V. Maastricht 33% 33 -458

Coöperatieve Vereniging 'Thuis in Limburg' U.A.

Het verloop van de deelneming is als volgt:
Stand per 1 januari 25 49
Af: Waardeverandering deelneming 2015 0 -24
Af: Waardeverandering deelneming 2016 -25 0
Stand per 31 december 0 25

Partners in Maatwerk-Zuid B.V.

Het verloop van de deelneming is als volgt:
Stand 1 januari 86 72
Dividenduitkering -36 -22
Aandeel resultaat deelneming 58 36
Stand per 31 december 109 86

Wonen Boven Winkels Maastricht N.V.

Het verloop van de deelneming is als volgt:
Stand per 1 januari 0 0
Aandeel resultaat 0 0
Stand per 31 december 0 0

Woonpunt heeft een 33,3% belang in Wonen Boven Winkels B.V. Deze deelneming is gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde doch niet 
lager dan nihil.

Deze vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de deelnemers middels het ontwikkelen en beheren van een website welke
het woningaanbod van de deelnemers gezamenlijk profileert aan de woningzoekenden. Deze vereniging betreft een samenwerkingsverband
van 6 woningcorporaties. Elke corporatie heeft één stem in de Algemene Vergadering. Waardering vindt plaats tegen verkrijgingsprijs.
Bijzondere waardeverminderingen zijn niet van toepassing.

De deelnemingen betreffen:

De onder 'Resultaat boekjaar' en 'Eigen vermogen per 31-dec-2016' vermelde bedragen hebben betrekking op het volledige resultaat en 
vermogen van de betreffende deelneming, conform de door de deelneming opgestelde jaarrekening 2016.

Partners in Maatwerk zuid B.V. is per 19-03-2007 opgericht door Maasvallei Beheer en Diensten B.V., Servatius Ontwikkeling  B.V. en
Woonpunt Participaties B.V. en heeft ten doel het verrichten van relatie-, financieel, administratief en technisch beheer van woonwagenstand-
plaatsen en woonwagens. Middels een notariële akte d.d. 28 juli 2015 zijn de aandelen Partners in Maatwerk Zuid B.V. verkocht en geleverd 
aan Woonpunt Projecten B.V. Het betreft de 33,3% aandelen die Woonpunt Participaties B.V. in bezit had. De verkoopprijs van de aandelen
bedraagt € 71.631 zijnde de zichtbare intrinsieke waarde per 31 december 2014. De baten en lasten, risico's, dividenden en andere uitkering
op aandelen welke op genoemd tijdstip nog niet waren vastgesteld komen geheel toe aan de koper.
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(x € 1.000,-)

10.2.2 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 31-dec-2016 31-dec-2015

Lening u/g Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 0 421

Totaal vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 0 421

Woonpunt heeft een drietal leningen u/g verstrekt aan Wonen boven Winkels Maastricht N.V. Het betreft:

- 

2016 2015
Het verloop van deze lening is als volgt:
Oorspronkelijke hoofdsom 1.333 1.333
Kwijtschelding naar rato van 250 op te leveren woningen -912 -912
Aflossing 2016 -421 0
Stand per 31 december 0 421

- 

Het verloop van deze lening is als volgt:

Stand per 31 december voorgaand jaar
Oorspronkelijke hoofdsom 408
Voorziening waardeverandering negatief eigen vermogen Wonen boven Winkels Maastricht N.V. -169
Lening 240

Effecten stelselwijziging
Voorziening waardeverandering negatief eigen vermogen Wonen boven Winkels Maastricht N.V. -240

Stand per 1 januari na stelselwijziging
Oorspronkelijke hoofdsom 408 408
Voorziening waardeverandering negatief eigen vermogen Wonen boven Winkels Maastricht N.V. -408 -408
Lening 0 0

Stand per 31 december na stelselwijziging
Oorspronkelijke hoofdsom 408 408
Voorziening waardeverandering negatief eigen vermogen Wonen boven Winkels Maastricht N.V. -408 -408
Stand per 31 december 0 0

10.2.3 Latente belastingvorderingen 31-dec-2016 31-dec-2015

Stand per 31 december voorgaand jaar
Actieve belastinglatentie voor verkoop bestemd onroerend goed 3.381
Actieve belastinglatentie leningen o/g 669
Actieve belastinglatentie voorwaartse verliescompensatie 0
Latente belastingenvorderingen 4.050

Effecten stelselwijziging
Actieve belastinglatentie voor verkoop bestemd onroerend goed 3.897
Actieve belastinglatentie leningen o/g 42
Actieve belastinglatentie voorwaartse verliescompensatie 0
Latente belastingenvorderingen 3.940

Stand per 1 januari na stelselwijziging
Actieve belastinglatentie voor verkoop bestemd onroerend goed 7.278
Actieve belastinglatentie leningen o/g 711
Actieve belastinglatentie voorwaartse verliescompensatie 0
Latente belastingenvorderingen 7.990

Stand per 31 december na stelselwijziging
Actieve belastinglatentie voor verkoop bestemd onroerend goed 3.381 2.598
Actieve belastinglatentie leningen o/g 375 532
Actieve belastinglatentie voorwaartse verliescompensatie 17.016 18.024

Totaal latente belastingenvorderingen 20.771 21.155

deze drie posten een latentie gevormd.

De latentie is gebaseerd op het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van de onder de activa en passiva opgenomen bezittingen en
schulden. Bij Woonpunt beperken de verschillen zich tot de compensabele verliezen, het onroerend goed en de leningen o/g. Daarom is voor

Renteloze lening u/g ad € 1.333.000 stortingsdatum 22 september 2005. Ten aanzien van de aflossing van deze lening is overeengekomen
dat Woonpunt deze lening zal kwijtschelden naar rato van de realisatie van 250 op te leveren woningen door Wonen boven Winkels

Renteloze, achtergestelde, in aandelen converteerbare lening u/g met een hoofdsom van € 181.512,09 ter financiering van projecten binnen
de volkshuisvestelijke doelstelling van Wonen boven Winkels Maastricht N.V., en een renteloze lening u/g ad € 226.890,11 zijnde een
specifieke projectfinanciering. De looptijd van de leningen bedraagt 75 jaar, vanaf 1994. Er zijn geen zekerheden gesteld. Het aandeel van 
Woonpunt in het negatief vermogen Wonen boven Winkels Maastricht N.V. is middels een voorziening ten laste van de lening gebracht.

Maastricht N.V. In 2016 is de restant hoofdsom ad. € 420.825 afgelost. Er zijn geen zekerheden gesteld.
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Latentie betreffende materiële vaste activa in exploitatie

De latentie betreffende voor materiële vaste activa in exploitatie is als volgt te specificeren:
Vastgoed Vastgoed Totaal vastgoed Totaal vastgoed

bestemd voor bestemd voor 2016 2015
verkopen 2016 sloop 2016

Commerciële waarde onroerend goed per 31 december 97.896 7.009 104.905 115.418
Fiscale waarde onroerend goed per 31 december 112.630 7.140 119.770 129.755
Verschil -14.734 -131 -14.865 -14.337

Contante waarde verschil uitgaande van een netto-disconteringsvoet van 3,10% (2015: 3,12%) 13.204 10.394

Latentie gebaseerd op huidig vpb-tarief 25% (2015: 25%) 3.381 2.598

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 2.237 binnen een jaar wordt gerealiseerd

Vastgoed waar- Vastgoed waar- Totaal vastgoed
voor een latentie voor geen latentie 2016
is gevormd 2016 is gevormd 2016

Commerciële waarde onroerend goed per 31 december 104.905 1.393.350 1.498.254
Fiscale waarde onroerend goed per 31 december 119.770 1.525.337 1.645.108
Verschil -14.865 -131.988 -146.853

Latentie betreffende leningen o/g

De latentie betreffende leningen o/g is als volgt te specificeren: 2016 2015

Commerciële waarde leningen o/g per 31 december 544.422 544.422
Fiscale waarde leningen o/g per 31 december 542.290 541.464
Verschil 2.131 2.958

Contante waarde verschil uitgaande van een netto-disconteringsvoet van 3,07% (2015: 3,09%) 1.500 2.129

Latentie gebaseerd op huidig vpb-tarief 25% (2015: 25%) 375 532

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 137 binnen een jaar wordt gerealiseerd.

verslagjaar. 

Sloop 
In de VSO is vastgesteld dat de geactiveerde waarde (grond en opstal) bij sloop gehandhaafd blijft in de fiscale balans, tenzij er sprake is van 
een wijziging van de (gemeentelijke) bestemming van de grond van bouw naar openbaar groen. In geval van deze bestemmingswijziging vindt 
fiscaal een afwaardering plaats. Dit betekent dat in een ‘normale’ situatie geen fiscale afwikkeling plaatsvindt bij sloop, aangezien de gehele 
geactiveerde waarde ‘doorschuift’ naar de volgende exploitatie. Er vindt geen zelfstandige fiscale afwikkeling plaats. Dit betekent dat conform 

Voor de bepaling voor welke verhuureenheden er sprake is van een tijdelijk verschil dat geëffectueerd wordt, houdt Woonpunt enkel rekening 
met huidig beleid zoals dit intern geformaliseerd is en mogelijk al extern gecommuniceerd is. Als gevolg hiervan concludeert Woonpunt dat het
tijdelijk verschil tussen commerciële- en fiscale waarde van het onroerend goed in exploitatie enkel bij sloop en verkoop van dit onroerend goed 
geëffectueerd wordt en vormt Woonpunt dus alleen voor deze twee subcategorieën een latentie. Met betrekking tot het overig vastgoed in 
exploitatie is immers niet bekend of, en zo ja wanneer, de verschillen afgewikkeld worden. 

Basisdocument dat voor het bepalen van de latentie gebruikt wordt is de jaarbegroting zoals deze geldt voor het kalenderjaar volgend op het

Voor het vastgoed dat duurzaam in exploitatie blijft, is sprake van een tijdelijk verschil gezien de looptijd van dit tijdelijk verschil
tendeert de waardering van dit tijdelijk verschil naar nihil.

tendeert de waardering van dit tijdelijk verschil naar nihil. Ten behoeve van het inzicht geven wij onderstaand het verschil weer
Voor het vastgoed dat duurzaam in exploitatie blijft, is sprake van een tijdelijk verschil gezien de looptijd van dit tijdelijk verschil

tussen de commerciële en fiscale waarden van het vastgoed waarvoor geen latentie is gevormd.

waar een label verkoop hebben maar dat er beleidsmatig op balansdatum nog geen besluit genomen is dat deze ook daadwerkelijk verkocht
zullen worden. Dit mede vanwege het feit dat het beleid van Woonpunt erop gericht is om aanmerkelijk minder te gaan uitponden. 
De gevormde latentie heeft betrekking op verkopen in der periode 2017-2026 en betreft 771 woningen. Na die periode zijn er in de begroting 
ook geen verkopen meer ingerekend. Voor het tijdelijke verschil tussen de waardering in de (commerciële) jaarrekening en de fiscale waardering
wordt een latentie gevormd. Deze latentie wordt bij verkoop gerealiseerd.

van het nieuwe actief, dan wel bij bestemmingswijziging dan wel bij verkoop van de positie. 
Uitzondering op deze regeling zijn de eenheden die Woonpunt voornemens is om te gaan slopen (intern geformaliseerd en extern gecommuni-
ceerd) waar Woonpunt geen concrete nieuwbouwplannen heeft. Hier zal wel een latentie worden opgenomen voor het verschil tussen commer-
ciële en fiscale waarde. In de praktijk gaat het om de sloop in de komende 3 jaar. Voor zover er geen concrete bestemmingsplanwijziging heeft
plaatsgevonden zal de fiscale waarde van de woningen niet afgewaardeerd worden bij eventuele sloop. 

Verkopen 
Woonpunt heeft weliswaar in het SVB een substantieel aantal complexen voor verkoop gelabeld doch kiest er enkel voor om voor de in de 
begroting voor de komende 10 jaar ingerekende verkopen een latentie te vormen. Dit vanwege het feit dat de overige gelabelde woningen welis-

RJ272.104 sprake is van tijdelijke verschillen die niet leiden tot een latentie. Aangezien er geen sprake kan zijn van koppeling van (beleids-)
beslissingen tot een keten, komen de fiscale afwikkeling en consequenties (bijv. fiscale afschrijvingscapaciteit) tot waardering bij de realisatie 

Deze latentie betreft het verschil tussen nominale waarde en marktwaarde van de leningen o/g welke marktwaarde berekend is conform de in
VSO II vastgelegde systematiek en met behulp van de in de bijlage bij VSO II vastgelegde rentecurve.

Woonpunt  waardeert met ingang van het verslagjaar 2016 het onroerend goed in exploitatie op marktwaarde in verhuurde staat. De uitwerking 
van deze marktwaarde vindt op grond van artikel 14 van de RTiV plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de 
RTiV (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). 
Fiscaal is in VSO2 vastgelegd dat op de fiscale openingsbalans per 1 januari 2008  woningen met een huur beneden de liberalisatiegrens 
worden gewaardeerd op 70% van de WOZ-waarde en woningen boven de liberalisatiegrens op 80% van de WOZ-waarde. Maatschappelijk 
vastgoed wordt op de openingsbalans gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer, (100% van de WOZ-waarde) en bedrijfsmatig 
vastgoed wordt gewaardeerd op de waarde in verhuurde staat, zoals bepaald door een onafhankelijke en gecertificeerde taxateur. 
Opgeleverd vastgoed na deze datum wordt gewaardeerd tegen fiscale stichtingskosten. Daarnaast houdt Woonpunt bij een daling van meer 
dan 30% van de WOZ waarde bij inbreng rekening met een fiscale afwaardering.
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(x € 1.000,-)

31-dec-2016 31-dec-2015
Latentie betreffende voorwaartse verliescompensatie

Compensabel verlies t/m 2016 77.358

Verrekening
2017 -3.694
2018 4.584
2019 21.582
2020 23.305
2021 27.905
2022 3.676

77.358

De latentie betreffende voorwaartse verliescompensatie is als volgt te specificeren: 2016 2015

Fiscale waarde verliescompensatie per 31 december 77.358 80.680

Contante waarde verschil uitgaande van een netto-disconteringsvoet van 3,10% (2015: 3,75%) 68.064 72.097

Latentie gebaseerd op huidig vpb-tarief 25% (2015: 25%) 17.016 18.024

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 0 binnen een jaar wordt gerealiseerd.

10.2.4 Leningen u/g

31-dec-2016 31-dec-2015
Het betreft de volgende leningen:

Leningen u/g Wooninvesteringsfonds 0 0
Leningen u/g VvE Corioveste II De Heugden 667 689
Leningen u/g VvE Corioveste III De Heugden 663 689
Leningen u/g Nedereind B.V. 145 0

Totaal leningen u/g 1.475 1.378

Het verloop van de leningen u/g is als volgt: 2016 2015

Stand per 1 januari 1.378 1.424
Mutaties in het boekjaar:
Af: Aflossing lening u/g Corioveste II De Heugden -22 -21
Af: Aflossing lening u/g Corioveste III De Heugden -26 -25
Bij: Lening u/g Nedereind B.V. 145 0

Stand per 31 december 1.475 1.378

Het verloop van de leningen u/g is als volgt:

Wooninvesterings- 
fonds

Corioveste II De 
Heugden

Corioveste III De 
Heugden

Nedereind B.V.
Totaal

Hoofdsom leningen 2.500 748 760 0 4.008
Bij: verstrekte leningen 0 0 0 145 145
Bij: bijgeschreven rente voorgaande 
boekjaren

325 0 0 0 325

Bij: terugname afwaardering 
verstrekte lening  in boekjaar

144 0 0 0 144

Af: aflossingen ontvangen in 
boekjaar

-144 -22 -26 0 -192

Af: aflossingen voorgaande jaren -927 -59 -70 0 -1.057
Af: afwaardering verstrekte lening 
voorgaande jaren

-1.898 0 0 0 -1.898

Af: voorzieningen 0 0 0 0 0

Stand per 31 december 0 667 663 145 1.475

ad circa € 9,8 miljoen, is de balanspost per ultimo 2015 bijgesteld naar ca € 90,5 miljoen.  Na aftrek van het geschat fiscaal resultaat 2016
resteert er een latentie can ca € 77,4 miljoen.

Per ultimo 2015 stond er conform de jaarrekening 2015 een compensabel verlies van € 80,7 miljoen op de balans. Op basis van wijzigingen
in de fiscale cijfers 2015, met name veroorzaakt door afspraken met de fiscus inzake de de afwaardering van Bedrijfs Onroerend Goed

Op basis van de tot en met 2014 ingediende aangiften vennootschapsbelasting heeft Woonpunt per 31-12-2014 € 68.333.280 aan compensabele

het waarschijnlijk dat er tijdig voldoende fiscale winsten ontstaan om tot verrekening over te gaan. Derhalve wordt er een latente
op in mindering gebracht waarna per ultimo 2016 een compensabel verlies groot € 77.357.887 resteert. Op basis van taxplanning is

belastingvordering voor compensabele verliezen opgenomen. Deze latentie wordt evenals de andere latenties contant gemaakt.

verliezen. Hier is nog een geschat fiscaal verlies 2015 groot € 21.219.323 aan toegevoegd en een fiscaal resultaat 2016 van  € 12.194.175

Op basis van verwachtingen dient Woonpunt met ingang van 2022 daadwerkelijk vennootschapsbelasting af te dragen.
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(x € 1.000,-)

31-dec-2016 31-dec-2015
Lening u/g Wooninvesteringsfonds (WIF)

Lening u/g VvE Corioveste II De Heugden en VvE Corioveste III De Heugden

Lening u/g Nedereind B.V.

Jaar Rente Bedrag lening
Hoofdsom 750
2009 38 788
2010 39 827
2011 41 868
2012 43 912
2013 46 957
2014 48 1.005
2015 50 1.055
2016 53 1.108

Waarde 31-12-2016 145
Voorziening lening u/g 963

10.2.5 Te vorderen BWS-subsidies 31-dec-2016 31-dec-2015

Te vorderen bws: complexen Parkstad 0 11

Totaal te vorderen BWS-subsidies 0 11
 

De vordering betreft de contante waarde van de nog te ontvangen BWS-subsidie.

Het verloop van de te vorderen BWS-subsidies is als volgt: 2016 2015

Stand per 1 januari 11 217
Mutaties in het boekjaar:
Af: Ontvangen bijdragen -11 0
Af: Afboeking ten laste van resultaat 0 -206

Stand per 31 december 0 11
 

Woonpunt heeft het restant van de vordering groot € 205.667,82, die feitelijk per ultimo 2015 boekhoudkundig resteert,  dan ook afgeboekt ten
laste van het resultaat 2015. De vrijval wordt in de jaarrekening negatief verwerkt onder de subsidiebaten. In 2015 en 2016 heeft geen oprenting
plaatsgevonden.

De oorzaak van de verschillen tussen de administratieve vordering bij Woonpunt en de schuld bij de gemeentes is gelegen in de verwerking van
de renteherziening.

dat deze bestonden uit een lening met maximale hoofdsom van € 900.000. De per ultimo 2013 definitief door Woonpunt aan de geldnemers
gestorte leningen bedragen respectievelijk € 748.209 (Corioveste II) en € 759.604 (Corioveste III). De leningen hebben een looptijd tot 4 januari
2034. Het schuldrestant wordt jaarlijks op basis van annuïteiten afgelost. De rente bedraagt voor beide leningen 5,3% met een renteconventie 

Per 31 december 2014 staat er een vordering groot € 216.657. De vordering betreft de BWS subsidie inzake de complexen Willem Barentzweg
en Muisberg in Parkstad. € 45.843,13 betreft het jaar 2015 en € 171.707,41 de volgende jaren. Uit contact met de gemeente Heerlen is
gebleken dat de subsidie na betaling van de tranche in 2016 ad € 10.689 volledig uitbetaald is. 

Na verkoop van het vastgoed heeft het WIF besloten tot opheffing van het WIF over te gaan en vooruitlopend hierop 90% van de beschikbare
liquiditeiten uit te keren aan de certificaathouders, waarbij Ressort Wonen, gecompenseerd wordt voor het feit dat zij bijzonder zwaar getroffen
worden. Het bedrag dat Woonpunt te ontvangen heeft op basis van deze tranche is per bank  € 927.272 ontvangen op 22 december 2015.
Op 29 december 2016 is een bedrag ad € 144.254,43 ontvangen. Hiermee is de vordering op het WIF volledig afgewikkeld. De ontvangen
bedragen zijn in de jaarrekeningen 2015 en 2016 onder de post waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten verantwoord. 

Aan VvE Corioveste II De Heugden & VvE Corioveste III De Heugden zijn in 2010 twee voorlopige leningen verstrekt. Voor beide leningen gold

Woonpunt heeft na onderzoek besloten om een in 2009 verstrekte hypothecaire lening aan Nedereind B.V. in de jaarrekening 2016 te rubriceren
onder leningen u/g. 

Op 4 februari 2009 is een leningovereenkomst met een recht van hypotheek gesloten tussen de schuldeiser Woonpunt en schuldenaar
Nedereind B.V. voor een bedrag ad € 750.000 met een rente van 5%. De lening kent geen vaste looptijd. De looptijd van de lening loopt door 
tot en met de dag dat Nedereind de gronden die als zekerheid bij de lening zijn verstrekt heeft verkocht en geleverd. De rente wordt jaarlijks
bijgeschreven. In de overeenkomst is opgenomen dat Nedereind B.V. de jaarlijkse rente aan het einde van de looptijd dient te voldoen.

De waarde van de gronden waarop het recht van hypotheek zijn verstrekt wordt ultimo 2016 geschat op € 145.000. Dit is de reden dat voor deze
lening tot dat bedrag een voorziening is getroffen. In onderstaande tabel is het verloop van de lening aangegeven.

van 30/360. De Autoriteit Woningcorporaties heeft aan Woonpunt toestemming gegeven voor de verstrekking van deze leningen u/g.

Als gevolg van de verkoop van een aantal complexen bezit Woonpunt 25 certificaten in het WIF met een nominale waarde van € 2.500.000.
Daarnaast was per 31-12-2014 op deze vordering niet uitbetaalde rente ad € 324.796 bijgeschreven. Het totaalbedrag ad € 2.824.796 is, gezien
de onzekere situatie m.b.t. het WIF, in de jaarrekening 2014 volledig voorzien. In 2015 heeft het WIF haar vastgoed verkocht aan met name
Round Hill Capital. Na aflossing van de schulden aan banken resteerde een bedrag van ca € 70.000.000 voor aflossing op certificaten.
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(x € 1.000,-)

10.2.6 Overige vorderingen 31-dec-2016 31-dec-2015

Koploperssubsidie 0 160
Starters Renteregeling 211 212
Waarborgsom 9 9

Totaal overige vorderingen 219 381

Het verloop van de overige vorderingen is als volgt: 2016 2015

Stand per 1 januari 381 2.509
Mutaties in het boekjaar:
Bij: Starters Renteregeling 0 16
Bij: Koploperssubsidie Schildruwe 0 828
Af: Starters Renteregeling -1 -23
Af: Te ontvangen bijdragen Koploperssubsidie -160 -354
Af: Afboeking Koploperssubsidie waarde 31-12-2017 0 -2.595

Stand per 31 december 219 381

Koploperssubsidie

 Starters Renteregeling 

Waarborgsom

VLOTTENDE ACTIVA

10.3 VOORRADEN

10.3.1 Vastgoed bestemd voor verkoop 5.188 6.753

Het verloop van vastgoed bestemd voor verkoop is als volgt: 2016 2015

Stand per 1 januari 6.753 6.643
Af: Desinvesteringen in het boekjaar -5.080 -3.287
Af: Overboeking naar materiële vaste activa in exploitatie -1.156 -1.682

-337 -1.494

Bij: Overboeking van materiële vaste activa in exploitatie 3.018 4.379
Bij: Waardevermeerderingen nieuwe voorraad vastgoed bestemd voor verkoop 2.157 2.448
Af: Waardeminderingen nieuwe voorraad vastgoed bestemd voor verkoop -166 -253

Stand per 31 december 5.188 6.753

Af: Waardevermeerderingen / -verminderingen verhuureenheden naar materiële vaste activa in 
exploitatie

De opbrengstwaarde van de voorraad vastgoed ten behoeve van de verkoop bedraagt per ultimo 2016 € 5.188.354 (2015: € 6.753.276). De 

verrekend.

Per ultimo boekjaar bestaat de voorraad vastgoed ten behoeve van de verkoop uit 42 eenheden. Dit betreft 42 woningen van de bestaande
voorraad welke per balansdatum leegstaan ten behoeve van verkoop. Naar verwachting worden alle 42 woningen in 2017 verkocht.

zij ook geen subsidie meer ontvangen. 

Woonpunt heeft in de jaarrekening 2015 het restant van de vordering per 1-1-2018 groot € 2.594.960 afgewaardeerd. Met hetzelfde bedrag van
de afwaardering is de activa per 31-12-2015 verhoogd.

Starters Renteregeling wordt verstrekt aan starters op de woningmarkt (via Social Finance N.V.) en geeft kopers 20% korting op de maandelijkse
hypotheekrente. Na woningverkoop door de eigenaar of na 30 jaar, wordt de voorgeschoten rente terugbetaald.

De waarborgsom betreft het restant van de in 2011 betaalde waarborg huur Horstplein 15. Na verstrijken van de huurovereenkomst wordt deze

vervaardigings-/ verkrijgingsprijs van de voorraad vastgoed ten behoeve van de verkoop bedraagt € 3.197.705 (2015: € 4.558.540).

subsidie betreffende bouwkundige voorzieningen wordt uitbetaald gedurende een periode van maximaal 50 jaar. De subsidie betreffende
technologische voorzieningen wordt uitbetaald gedurende een periode van 20 jaar. Het gedeelte van de Koploperssubsidie dat binnen een jaar
vervalt is opgenomen onder de overlopende activa.

De koploperssubsidie is formeel per 31-12-2014 beëindigd. Voor de periode 2015 t/m 2017 is een overgangsregeling genaamd regeling 
zorginfrastructuur voor in de plaats gekomen. De NZA zal met ingang van 2018 geen subsidietranches meer uitbetalen.

In de convenanten tussen Woonpunt en de zorginstellingen staat expliciet benoemd dat zij geen betalingsverplichting hebben op het moment dat

Koploperssubsidie is toegekend voor additioneel aangebrachte bouwkundige en technologische voorzieningen bij zes woonzorgcomplexen. De
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(x € 1.000,-)

31-dec-2016 31-dec-2015

10.3.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 6.672 12.849

2016 2015

Stand per 31 december voorgaand jaar 18.248

Effecten stelselwijziging 1 januari
-1.175

Stand per 1 januari na stelselwijziging 12.849 17.073

Mutaties
Investeringen 183 988
Desinvesteringen -1.361 -1.105
Overboeking naar vastgoed in exploitatie 0 -48
Herclassificatie van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 2
Overboeking van vastgoed in exploitatie 0 5.651
Overboeking naar leningen u/g -145 0
Herwaardering -4.854 -9.712
Totaal mutaties -6.177 -4.224

Stand per 31 december 6.672 12.849

Waardeverandering

10.3.3 Overige voorraden 31-dec-2016 31-dec-2015

Voorraad onderhoudsmaterialen 87 91

Totaal overige voorraden 87 91

10.4 VORDERINGEN

10.4.1 Huurdebiteuren 31-dec-2016 31-dec-2015

Huurachterstanden
Zittende huurders 1.455 1.746
Vertrokken huurders 1.395 1.381

2.850 3.127
Overige vorderingen
Zittende huurders 205 167
Vertrokken huurders 1.874 1.598

2.079 1.764
Af: voorziening huurdebiteuren
Zittende huurders -362 -381
Vertrokken huurders -3.068 -2.661

-3.430 -3.041

Totaal huurdebiteuren 1.498 1.850

Het verloop van de voorziening huurdebiteuren is als volgt: 2016 2015

Stand per 1 januari 3.041 3.858
Mutaties in het boekjaar:
Af: Afboeking dubieuze debiteuren minus ontvangsten op voorziene debiteuren -793 -1.952
Bij: Dotatie boekjaar 1.182 1.135

Stand per 31 december 3.430 3.041

10.4.2 Overheid 31-dec-2016 31-dec-2015

Te vorderen bijdrage inzake :
- woningaanpassingen 9 93

Overige vorderingen 7 14

Totaal vorderingen op overheid  16 107

Een overzicht van de voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop is onderstaand 
opgenomen:

Herclassificatie van voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop naar vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

De voorziening voor dubieuze debiteuren is bepaald op basis van de collectief statische methode van de vorderingen.
De onttrekkingen uit de voorziening betreffen niet verhaalbare vorderingen tot en met 2016. De hoogte is bepaald op basis van een ouderdoms-
analyse van de vorderingen en vorderingen ondergebracht bij deurwaarders.

De voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft grondpercelen op diverse locaties. Deze gronden zijn bestemd voor verkoop.

Woonpunt heeft de waardering van haar grondposities geëvalueerd en indien van toepassing afgewaardeerd tot lagere actuele waarde.

De huurachterstand (zittende huurders) uitgedrukt in een percentage van de huren en vergoedingen bedraagt 1,25% (in 2015 was dit 1,49%).
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10.4.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 31-dec-2016 31-dec-2015

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 523 529

Totaal vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 523 529

De vorderingen op overige verbonden maatschappijen zijn als volgt te specificeren: 31-dec-2016 31-dec-2015

Rekening courant Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 0 273
Rekening courant Woningburo 0 11
Vorderingen op Partners in Maatwerk-Zuid B.V. 523 245

Stand per 31 december 523 529

10.4.4 Overige vorderingen 31-dec-2016 31-dec-2015

Overige vorderingen 56 98
  

Totaal overige vorderingen 56 98

10.4.5 Overlopende activa 31-dec-2016 31-dec-2015

Te vorderen inzake Koploperssubsidie 381 814
Vooruitbetaalde rente en aflossing 375 828
Nog te ontvangen verkoopopbrengsten 356 722
Nog te verrekenen voorbereidingskosten projecten 334 318

293 269

Te vorderen rente rc-banken en lening u/g 89 132
Nog te ontvangen Scharwijerveld 22 21
Vooruitbetaalde huren kantoorruimte 6 26
Nog te verrekenen inzake grond Lanakerveld 0 1.858
Nog te ontvangen restwaarde investeringen huur kantoorruimte Akerstraat 0 199
Vooruitbetaalde leasekosten 0 45
Nog te ontvangen verkoopopbrengst grond Cadier en Keer 0 35
Overige posten 6 36

  
Totaal overlopende activa 1.863 5.302

10.5 LIQUIDE MIDDELEN 31-dec-2016 31-dec-2015

Kas 4 11
Rekening-courant 3.137 964
Spaartegoeden 48.102 40.647
Kruispost 1 20
Deposito's 0 0
Afgestorte liquide middelen in verband met collateralverplichting derivaten 9.400 7.300

Totaal liquide middelen 60.644 48.942

Spaartgoed 48,1 mln.
Af: Verpand / Rabobank -10,0 mln.
Bij: afgestort collateral 9,4 mln.
Bij: niet opgenomen VHL (Variabele Hoofdsom Lening) 24,0 mln.
Totaal 71,5 mln.

De VHL zijn leningen die specifiek zijn aangetrokken om te voldoen aan de stresstest.

Nog te ontvangen rente Stienstra Nouville inzake verkoop Danielssteeg en Pastoor van Eijsstraat 
Ulestraten

instelling aanhoudt een afgesproken grensbedrag onderschrijdt, Woonpunt verplicht is tot het storten van liquide middelen als onderpand. Per
ultimo 2016 heeft Woonpunt als gevolg van deze bepaling een bedrag ad. € 9,4 miljoen afgestort en derhalve niet tot haar vrije beschikking.

2 Spaartegoed Rabobank
Een bedrag van € 10 miljoen is door de Rabobank verpand als zekerheidsstelling. Woonpunt bestrijdt de rechtmatigheid van deze verpanding.

doel zijn gereserveerd. Uit de per ultimo 2016 uitgevoerde stresstest blijkt dat woonpunt voldoende liquide middelen heeft om een 2% 

Van de liquide middelen is € 19,4 miljoen niet ter vrije beschikking. De aard van het niet ter vrije beschikking zijn betreft:
1 Collateral-verplichting

Woonpunt is met één kredietinstelling contractueel overeengekomen dat, indien de marktwaarde van de derivatenportefeuille die zij bij deze

Conform de Beleidsregels Derivaten dient een corporatie een liquiditeitsbuffer aan te houden zodat op elk moment de margin-call op CSA-
contracten kan worden opgevangen bij een 2% rentedaling (de stresstest). De liquiditeitsbuffer van Woonpunt wordt deels in de vorm van spaar-
rekeningen aangehouden waarvan de middelen binnen 48 uur opneembaar zijn. Dat betekent dat de middelen op de spaarrekeningen voor dit

Over de vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen wordt geen rente berekend. Omtrent betalingstermijnen en zekerheden is 
niets overeengekomen.

rentedaling op te kunnen vangen. Op deze datum was aan middelen gereserveerd € 71,5 miljoen. Dit is voldoende om te voldoen aan de
Beleidsregels Derivaten. 
Onderstaand een specificatie van de gereserveerde middelen:

De looptijd van de overige vorderingen en overlopende activa zijn korter dan één jaar met uitzondering van de nog te ontvangen rente
Stienstra Nouville welke vervalt bij verkoop van de grondpositie Danielssteeg en Pastoor van Eijsstraat Ulestraten.
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31-dec-2016 31-dec-2015
10.6 GROEPSVERMOGEN

10.6.1 Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht.

10.7 VOORZIENINGEN

31-dec-2016 31-dec-2015

10.7.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0 0

Een overzicht van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is onderstaand opgenomen:

Stand per 1 januari 0

Effecten stelselwijziging 01 januari
Bij: Dotatie / vrijval in het boekjaar 1.811
Af: Onttrekking in het boekjaar -1.811
Totaal effect stelselwijziging 0

Stand per 1 januari na stelselwijziging 0 0

Mutaties in het boekjaar:
Bij: Dotatie / vrijval in het boekjaar 0 0
Af: Onttrekking in het boekjaar 0 0
Totaal mutaties 0 0

Stand per 31 december 0 0

10.7.2 Voorziening reorganisatie 2016 2015

Saldo per 1 januari 0 52
Mutaties in het boekjaar:
Bij: Toevoeging in het boekjaar 295 0
Af: Onttrekking in het boekjaar 0 -45
Af: Vrijval in het boekjaar 0 -7

Totaal voorziening reorganisatie 295 0

10.7.3 Overige voorzieningen 31-dec-2016 31-dec-2015

Voorziening uitgestelde beloningen 454 433
Voorziening loopbaanontwikkelingsbudget 609 606
Voorziening garantstelling 360 0

Totaal overige voorzieningen 1.423 1.038

10.7.3.1 Voorziening uitgestelde beloningen 2016 2015

Saldo per 1 januari 433 353
Mutaties in het boekjaar:
Bij: Toevoeging in het boekjaar 36 99
Af: Onttrekking in het boekjaar -15 -19

Totaal voorziening uitgestelde beloningen 454 433

waarvoor een onrendabele investering dient te worden voorzien.

Deze voorziening betreft een contante waardeberekening van de in de toekomst te verwachten op de cao-gebaseerde jubilea-uitkeringen
uitgaande van het personeelsbestand per 31-12-2016 en rekening houdend met een geschatte blijfkans. De gehanteerde disconteringsvoet
bedraagt 0,66%. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 46.612 binnen een jaar wordt gerealiseerd.

waarde. Verwacht wordt dat van dit bedrag per balansdatum een bedrag van € 232.446 binnen een jaar wordt gerealiseerd.

Deze voorziening wordt gevormd voor nieuwbouwprojecten ten behoeve van de verhuur waarbij een onrendabele investering verwacht wordt.
Het moment waarop deze voorziening wordt gevormd betreft de datum van de opdrachtverstrekking. De omvang van de voorziening wordt
bepaald op grond van de verwachte stichtingskosten minus de marktwaarde van het nieuwbouwcomplex. De reeds gedane betalingen
zijn tot maximaal de hoogte van de voorziening aan deze voorziening onttrokken. Indien er meer betaald is dan voorzien, wordt het
meerdere geactiveerd onder de materiële vaste activa in ontwikkeling. Per 31-12-2016 heeft Woonpunt geen projecten in ontwikkeling

Deze voorziening is gevormd voor de opgebouwde rechten ten aanzien van de financiële afwikkeling beëindiging dienstverband als gevolg van
de structuurwijziging. De verplichting komt voort uit artikel 2.13 van de CAO Woondiensten. Deze voorziening is gewaardeerd tegen nominale 
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10.7.3.2 Voorziening loopbaanontwikkelingsbudget 2016 2015

Saldo per 1 januari 606 593
Mutaties in het boekjaar:
Bij: Toevoeging in het boekjaar 74 88
Af: Onttrekking in het boekjaar -70 -75

Totaal voorziening loopbaanontwikkelingsbudget 609 606

10.7.3.3 Voorziening garantstelling 2016 2015

Saldo per 1 januari 0 0
Mutaties in het boekjaar:
Bij: Toevoeging in het boekjaar 360 0

Totaal voorziening garantstelling 360 0

10.8 LANGLOPENDE SCHULDEN

10.8.1 Leningen overheid 31-dec-2016 31-dec-2015

Leningen overheid 9.077 9.624

Totaal leningen overheid 9.077 9.624
  

10.8.2 Leningen kredietinstellingen 31-dec-2016 31-dec-2015

Leningen kredietinstellingen 693.393 723.123

Totaal leningen kredietinstellingen 693.393 723.123
  

Het verloop van de leningen overheid en kredietinstellingen is als volgt:

Leningen Leningen Totaal
overheid kredietinstellingen

Stand per 1 januari 2016 9.624 723.123 732.747

Mutaties:
Bij: Nieuwe Variabele Hoofdsom Lening 0 7.000 7.000
Af: Niet opgenomen deel Variabele Hoofdsom Lening (VHL) 0 -5.600 -5.600
Bij: Gestorte deel Variabele Hoofdsom Lening 0 1.400 1.400

Af: Aflossing 547 31.131 31.678

Stand per 31 december 2016 9.077 693.393 702.469

Aflossingsbestanddeel over 2017 6.015 52.700 58.715
Aflossingsbestanddeel looptijd langer dan 1 jaar en niet langer dan 5 jaar 692 105.237 105.929
Aflossingsbestanddeel looptijd langer dan 5 jaar 2.370 535.456 537.825

vormen.

Zekerheden

randvoorwaarde.

Nicaragua. De garantiegever hebben vanwege de druk op het verdienmodel van DIGH besloten om over te gaan op een exit scenario en de
projecten en daarmee samenhangende leningen te verkopen. Hierdoor zal de garantstelling vervallen. Er is een bod ontvangen, maar omdat dit

De voorziening garantstellingen heeft betrekking op de garantstelling van Stichting Woonpunt voor leningen verstrekt aan DIGH voor projecten in 

Deze voorziening is gevormd voor de opgebouwde rechten ten aanzien van het loopbaanontwikkelingsbudget waar werknemers van Woonpunt
op grond van CAO-bepalingen recht op hebben. Bij het bepalen van deze voorziening wordt rekening gehouden met het personeelsbestand 

dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 70.000 binnen een jaar wordt gerealiseerd.
per 31-12-2016. Aangezien het moment van besteding onzeker is, is deze voorziening tegen nominale waarde gewaardeerd. Verwacht wordt  

De VHL is aangetrokken om een buffer voor de stress test in het kader van de beleidsregels derivaten van de Aw (het voormalig CFV) te 

Er is hypotheek gevestigd op ons bezit in de gemeente Eijsden-Margraten ten behoeve van de gemeente Eijsden-Margraten. In ruil daarvoor
verstrekt de gemeente leningen, of staat zij garant voor leningen welke Woonpunt heeft aangetrokken voor de financiering van activiteiten in de
gemeente Eijsden-Margraten. Het totale leningbedrag dat onder deze hypothecaire zekerheid valt bedraagt ultimo 2016: € 28,2 miljoen.
De overige leningen (€ 673,7 miljoen) zijn aangetrokken onder borgstelling van het WSW.

nog niet definitief is, is uitgegaan van het meest negatieve scenario, waarbij Stichting Woonpunt zal worden aangesproken voor €  360.000.  De
facilitering is door het Ministerie geregeld in MG 2005-04 en MG 2010-03 (Circulaire Adstructie Voorwaarden voor het geven van financiële onder-
steuning door woningcorporaties aan buitenlandse instellingen voor volkshuisvesting). De omvang van de financiële steunverlening mocht op

De current ratio, gedefinieerd als de vlottende activa gedeeld door de vlottende schulden voor Woonpunt is voor 2016: 0,997 (voorraad € 11.947
+ Vorderingen € 3.956 + Liquide middelen € 60.644 gedeeld door kortlopende schulden € 18.057 + Aflossingsbestanddeel langlopende
leningen 2017 € 58.715 ) en voor 2015: 0,995 (voorraad € 19.693+ Vorderingen € 7.885 + Liquide middelen € 48.942 gedeeld door
kortlopende schulden € 17.935 + Aflossingsbestanddeel langlopende leningen 2016 € 58.948).
De interest coverage ratio (ICR) dit is de ratio die aangeeft hoe vaak Woonpunt vanuit de kasstroom de rente kan betalen is voor 2016: 1,70
(2015: 1,59) de ICR is de ratio waar de sector toezichthouders op toezien en de minimale eis aan verbinden van 1,04 (Woonpunt hanteert 1,6).

grond van deze circulaires niet meer dan 0,3 promille van het balanstotaal per jaar. Het bedrag dat hier is opgenomen valt binnen deze 
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aan te wijzen derde heeft verkocht en geleverd.

Specificaties leningenportefeuille

Vervalschema en samenstelling van de totale leningportefeuille 2016
Vastrentende Leningen met Basisrente- Totaal

leningen variabele rente leningen
Looptijd korter dan 1 jaar 34.115 24.600 0 58.715
Looptijd langer dan 1 jaar maar korter dan 5 jaar 77.848 28.679 0 106.527
Looptijd langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar 114.413 17.400 0 131.813
Looptijd langer dan 10 jaar maar korter dan 15 jaar 7.947 37.000 12.000 56.947
Looptijd langer dan 15 jaar maar korter dan 20 jaar 14.515 10.000 0 24.515
Looptijd langer dan 20 jaar 41.954 172.000 110.000 323.954

Totaal per 31 december 2016 290.790 289.679 122.000 702.469

Vervalschema en samenstelling van de totale leningportefeuille 2015
Vastrentende Leningen met Basisrente- Totaal

leningen variabele rente leningen
Looptijd korter dan 1 jaar 27.662 0 0 27.662
Looptijd langer dan 1 jaar maar korter dan 5 jaar 97.648 26.279 0 123.927
Looptijd langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar 126.431 43.000 0 169.431
Looptijd langer dan 10 jaar maar korter dan 15 jaar 13.476 37.000 12.000 62.476
Looptijd langer dan 15 jaar maar korter dan 20 jaar 14.421 10.000 0 24.421
Looptijd langer dan 20 jaar 42.830 172.000 110.000 324.830

Totaal per 31 december 2015 322.468 288.279 122.000 732.747

Vastrentende leningen
31-dec-2016 31-dec-2015

Restschuld 290.790 322.468
Gemiddelde rente 3,81% 3,89%
Gemiddelde looptijd (in jaren) 10,06 10,19
Reële waarde 351.999

Leningen met variabele rente
31-dec-2016 31-dec-2015

Restschuld 289.679 288.279
Gemiddelde rente (exclusief derivaten) 0,08% 0,32%
Gemiddelde rente (inclusief derivaten) 4,41% 4,46%
Gemiddelde looptijd (in jaren) 28,66 29,75
Reële waarde 294.140

Basisrente-leningen
31-dec-2016 31-dec-2015

Restschuld 122.000 122.000
Gemiddelde rente 4,24% 4,15%
Gemiddelde looptijd (in jaren) 40,07 41,07
Reële waarde 221.802

Totaal
31-dec-2016 31-dec-2015

Restschuld 702.469 732.747
Gemiddelde rente (exclusief derivaten) 2,35% 2,53%
Gemiddelde rente (inclusief derivaten) 4,13% 4,16%
Gemiddelde looptijd van de leningen (in jaren) 22,94 23,03
Reële waarde 867.941

Rente
31-dec-2016 31-dec-2015

Roll over/VHL, bandbreedte -/-0,238% en 0,389% 289.679 288.279
0% - 1% 0 0
1%- 2% 26.500 26.500
2% - 3% 38.471 38.693
3% - 4 % 155.417 156.087
4% - 5% 123.362 151.759
Meer dan 5% 69.041 71.429

Totaal 702.469 732.747

nummer 3735 geheel, en Danielssteeg te Ulestraten, kadastraal bekend gemeente Ulestraten, sectie B, nummer 3189 geheel voor een
totaalbedrag van € 1.373.980. Over de lening is 4% rente verschuldigd vanaf opnamedatum. Van 24 september 2004 tot opnamedatum is 
4% provisie verschuldigd. Zowel rente alsook provisie dienen te worden voldaan aan het einde van de looptijd. De lening eindigt op de dag 
dat Woonpunt Projecten B.V. de onverdeelde helft van bovenstaande registergoederen aan Stienstra Nouville B.V. dan wel een door deze

Woonpunt Projecten B.V. heeft per 8 september 2006 een hypothecaire lening afgesloten bij Stienstra Nouville B.V. waarbij Stienstra
Nouville B.V. € 597.383 aan Woonpunt Projecten B.V. verstrekt heeft. Hiervoor heeft Woonpunt Projecten B.V. een hypotheek gevestigd ten
behoeve van Stienstra Nouville B.V. op de percelen Pastoor van Eijsstraat te Ulestraten, kadastraal bekend gemeente Ulestraten, sectie B,

39



Renteherzieningsperiode
31-dec-2016 31-dec-2015

Geen 277.042 338.077
Roll over/VHL, bandbreedte tussen 0 en 6 maanden 289.679 288.279
Van 1 tot 5 jaar 99.461 69.720
Van 5 tot 10 jaar 36.288 36.671
Meer dan 10 jaar 0 0

Totaal 702.469 732.747

Specificaties derivatenportefeuille

Nominale waarde en eindjaar
31-dec-2016

Eindjaar Nominale waarde
2020 21.679
2021 39.000
2022 - 2031 124.000
2052 - 2061 85.000
2032 - 2041 14.000
2062 - 2071 19.000

Eindtotaal 302.679

Marktwaardegevoeligheid
31-dec-2016 31-dec-2015

Marktwaarde -145.957 -129.100
Marktwaarde -/- 200 BP -330.871 -300.699
Marktwaarde -/- 225 BP -363.878 -331.289
Gemiddelde looptijd (in jaren) 19,62
Gemiddelde rente 4,25%

Naar geldgever
31-dec-2016 31-dec-2016

Nominale waarde Marktwaarde 
BNG 49.000 -29.377
Deutsche Bank 110.000 -68.810
ING 39.000 -10.964
Rabo 104.679 -36.805

Totaal 302.679 -145.957

Naar ingangsjaar
31-dec-2016 31-dec-2015

Lopend 271.679 271.679
2021 12.000 12.000
2023 19.000 19.000

Totaal 302.679 302.679

Effectiviteit

Reële waarde

10.8.3 Overige schulden 31-dec-2016 31-dec-2015

Waarborgsommen 278 309
Rente waarborgsommen 19 26

Totaal overige schulden 297 335

10.9 KORTLOPENDE SCHULDEN

10.9.1 Schulden aan kredietinstellingen 31-dec-2016 31-dec-2015

Schulden aan kredietinstellingen 0 0

Totaal schulden aan kredietinstellingen 0 0

Voor het effectieve deel van de hedge worden de resultaten van het hedge-instrument en de afgedekte positie overeenkomstig de regels voor 
kostprijs hedge-accounting van Richtlijn 290 gelijktijdig in de winst- en verliesrekening verwerkt. Omdat de hedge volledig effectief is, zijn de
resultaten gelijk en tegengesteld aan elkaar waardoor het netto-effect in de winst- en verliesrekening nihil zal zijn.

De waardering (bepaling van de marktwaarde) van de leningenportefeuille van Woonpunt is de contante waarde gebaseerd op de Euriborcurve 
(6M, 3M of 1W). Hierbij zijn de leningen gewaardeerd tot aan het eerstvolgende evenement (spreadherziening, renteherziening of eindaflos-

Door kredietinstellingen is een rekening courant faciliteit verstrekt met een limiet per 31-12-2016 van € 10.000.000.

sing). Bij de basisrenteleningen is de contante waarde van de basisrente tot einde looptijd meegenomen
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10.9.2 Schulden aan leveranciers 31-dec-2016 31-dec-2015
 

Schulden aan leveranciers 669 445

Totaal schulden aan leveranciers 669 445

10.9.3 Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 31-dec-2016 31-dec-2015

Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 44 18

Totaal schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 44 18

De schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen zijn als volgt te specificeren: 2016 2015

Rekening courant Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 14 0
Overige schulden Partners in Maatwerk-Zuid B.V. 1 3
Overige schulden Stichting Woningburo Maastricht 29 0
Overige schulden Coöperatieve Vereniging Thuis in Limburg U.A. 0 15

Stand per 31 december 44 18

10.9.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-dec-2016 31-dec-2015

Loonheffing 561 521
Sociale lasten 200 202
Omzetbelasting 678 600
Omzetbelasting i.v.m. nog af te dragen integratieheffing 164 164

Totaal belastingen en premies sociale verzekering 1.603 1.487
 

10.9.5 Schulden ter zake van pensioenen 31-dec-2016 31-dec-2015

Pensioenen 180 183

Totaal schulden ter zake pensioenen 180 183

10.9.6 Overige schulden 31-dec-2016 31-dec-2015

Totaal overige schulden 417 575

De overige schulden zijn als volgt te specificeren:

Nog te verrekenen stook- en servicekosten  327 340
Rekening courant diverse beheercomplexen 89 235

Stand per 31 december 417 575

10.9.7 Overlopende passiva

31-dec-2016 31-dec-2015

Nog niet vervallen rente geldleningen 7.879 8.602
Nog niet vervallen rente derivaten 3.815 3.690
Vooruitontvangen huren 1.374 1.299
Nog te betalen onderhoudskosten 1.258 763
Nog te betalen rente hypothecaire lening Stienstra Nouville B.V. 293 269
Nog te betalen taxatiekosten 182 15
Nog te betalen inzake schades 71 27
Nog te betalen inzake controlekosten accountant 60 148
Nog te betalen personeelskosten 48 52
Nog te betalen servicekosten 37 58
Nog te betalen rente disagio WSW 34 34
Nog te betalen advieskosten 31 77
Nog te betalen huisvestingskosten 30 1
Nog te betalen telefoonkosten 12 12
Nog te betalen kosten nieuwe website 3 15
Nog te betalen kosten leefbaarheid 0 35
Nog te betalen lonen en salarissen 0 6
Overige nog te betalen en te verrekenen kosten 17 123

Totaal overlopende passiva 15.144 15.227

Nog te betalen bedragen inzake onderhoud, leveringen en diensten en algemeen beheer- en administratiekosten.

Dit betreft vooruit ontvangen bedragen voor baten die ten gunste van het volgende boekjaar komen alsmede nog te betalen bedragen terzake van
lasten die aan het afgelopen boekjaar zijn toegerekend. 

De looptijd van de kortlopende schulden zijn korter dan één jaar met uitzondering van de nog te betalen rente Stienstra Nouville welke vervalt
bij verkoop van de grondpositie Danielssteeg en Pastoor van Eijsstraat Ulestraten.
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10.10 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (x € 1000,-)

10.10.1 Huurverplichtingen

ting jaarlijks opzegbaar is, is de verplichting langer dan 1 jaar nihil.

10.10.2 Operational leases
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren:
Te betalen binnen één jaar 102
Te betalen tussen één en vijf jaar 39
Te betalen na vijf jaar 0

10.10.3 Investeringsverplichtingen

10.10.4 Verkoopverplichting

10.10.5 Onderhoudsverplichtingen

10.10.6 Heffing Saneringsfonds

10.10.7 WSW Obligo

10.10.8 In boekjaar aangetrokken geldleningen met stortingsdata in toekomstig boekjaar

10.10.9 Bankgaranties:

10.10.10 Overige verplichtingen:

10.10.11 Ketenaansprakelijkheid

10.10.12 Overname verplichting:

10.10.13 Fiscale eenheid vennootschapsbelasting en btw:

10.10.14 Slimmer kopen

10.10.15 Claims

Claim energieleverancier

Claim Rabobank

past. In 2017 heeft de energie leverancier een naverrekening aan Woonpunt opgelegd over de periode 2012 tot en met 2014 voor een bedrag
van € 0,2 miljoen. Aangezien Woonpunt deze naverrekening bestrijdt, is deze naverrekening niet opgenomen in de balans over 2016.

Conform de Beleidsregels Derivaten houdt Woonpunt een liquiditeitsbuffer aan zodat op elk moment de margin-call op CSA-contracten kan
worden opgevangen bij een 2% rentedaling (de stresstest). De liquiditeitsbuffer van Woonpunt wordt deels in de vorm van spaarrekeningen
aangehouden waarvan de middelen binnen 48 uur opneembaar zijn. Een deel van die spaarmiddelen had Woonpunt op een spaarrekening bij

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen onroerend goed bedraagt in totaal € 0,1 miljoen. Aangezien de huurverplich-

Er zijn per ultimo balansdatum geen verplichtingen aangegaan voor nieuwbouw en aankoop van woningen.

Woonpunt heeft ultimo 2016 met een collega corporatie een koopovereenkomst gesloten voor de levering van drie complexen en een grond-

de Rabobank gestald.
De Rabobank heeft in 2014 besloten om deze spaarmiddelen te verpanden als zekerheidsstelling voor de derivaten die Woonpunt bij de bank
had afgesloten. Op deze derivaten is geen margin-call van toepassing. Woonpunt heeft altijd de rechtmatigheid van deze verpanding 
Over deze verpanding is het nodige overleg met de bank gevoerd, maar dat heeft niet geleid tot een oplossing. Daarom heeft Woonpunt in
2017 besloten om Rabobank in deze zaak te dagvaarden teneinde de verpande middelen vrij te krijgen.

de toelichting op de voorwaarden aangepast, en heeft Woonpunt de aftrek van de heffingskorting over 2015 conform deze toelichting toege-

opeisen dient Woonpunt het bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over te maken. 

In 2016 is een lening aangetrokken met stortingsdatum 2 januari 2017 voor een bedrag van € 23 miljoen. Rente is 1 weeks euribor met een
opslag van 42 basispunten.

Per ultimo boekjaar heeft Woonpunt geen afgegeven bankgaranties open staan. 

Woonpunt heeft een nog niet afgeroepen leningsverplichting aan Wonen boven winkels voor een bedrag van € 0,726 miljoen.

Woonpunt kwalificeert als eigenbouwer. Uit dien hoofde is er een voorwaardelijke verplichting op basis van de Wet Ketenaansprakelijkheid,

Ultimo boekjaar is Woonpunt onderhoudsverplichtingen aangegaan voor een totaal bedrag van € 0,382 miljoen, waarvan de uitvoering nog ter
hand moet worden genomen. Dit zal binnen één jaar plaatsvinden.

Woonpunt zal tot 2021 naar verwachting in totaal € 5,26 miljoen moeten afdragen aan door de Aw ( het voormalig CFV) opgelegde
saneringsheffingen. Deze middelen worden ingezet om noodlijdende corporaties financieel er weer bovenop te helpen.

Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft Woonpunt een obligo verplichting jegens het WSW van 3,85% van de restschuld van de door
Woonpunt opgenomen, door het WSW geborgde leningen. Ultimo 2016 bedraagt dit obligo € 26,3 miljoen. Indien het WSW dit obligo zou

plaatsvinden tegen schuldrest met een maximum van 11 x de jaarhuur. De verwachte overnameprijs is € 4,6 miljoen.

De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en btw met Woonpunt Projecten B.V. en is uit dien

respectievelijk inlenen van arbeidskrachten. Indien er aanwijzingen zijn dat de corporatie zal worden aangesproken dan wordt voor dit risico
een voorziening getroffen.

In een driepartijenovereenkomst met Triodos Bank N.V. en de Coöperatieve Vereniging Vernieuwend Wonen Maastricht U.A., heeft Woonpunt
zich verplicht om, indien daartoe door de bank wordt verzocht, het complex van Vernieuwend Wonen inclusief de gemeenschappelijke voor-
zieningen en grond aan te kopen en over te nemen. Het complex bestaat uit 79 woningen en gemeenschappelijke ruimten. Overname zal

Woonpunt heeft in de periode 2007-2011 13 woningen verkocht middels “Slimmer kopen”. Voor de woningen geldt dat Woonpunt een terug-
kooprecht heeft. Gezien het geringe aantal van de middels deze constructie verkochte woningen zijn deze rechten niet in de balans opgenomen.

hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Woonpunt heeft tot december 2015 op al haar elektriciteitsaansluitingen de heffingskorting toegepast. Deze heffingskorting is alleen van
toepassing op verblijfsruimten. Nadat discussie is ontstaan omtrent de definitie van verblijfsruimten heeft de energieleverancier eind 2015

voor de uitbetaling van premies op grond van werknemers- en volksverzekeringen en van loon- en omzetbelasting bij uitbesteding van werk

positie in 2017 voor een totaal bedrag ad € 29,4 miljoen. In de overeenkomst is als ontbindende voorwaarde opgenomen dat de kopende
woningcorporatie toestemming krijgt van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de
 betreffende gemeenten om het aangeboden vastgoed te mogen verwerven.
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11. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (x € 1000,-)

2016 2015

Afschrijvingen materiële vaste activa 2016 2015
Afschrijving onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.008 1.222
Afschrijving overige zaken in exploitatie 151 210
Totale afschrijving 1.159 1.432

Onderstaand de specificatie van de indirect toerekenbare kosten.

Personeelskosten

Lonen en salarissen inclusief vakantietoeslag 10.678 10.704
Sociale lasten 1.666 1.657
Pensioenpremie 1.552 1.781
Toegerekende kosten aan materiële vaste activa 0 -47

Totaal personeelskosten 13.896 14.094

Exploitatie vastgoedportefeuille:
Lasten servicecontracten 387 388
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 4.149 4.422
Lasten onderhoudsactiviteiten 4.194 4.175
Overige directe operationele (baten en) lasten exploitatie bezit 2.885 2.834

Verkocht vastgoed in ontwikkeling:
Toegerekende organisatiekosten 0 -47

Verkoop vastgoedportefeuille:
Toegerekende organisatiekosten 231 232

Overige activiteiten:
Kosten overige activiteiten 474 468

Overige organisatiekosten 82 82

Leefbaarheid 1.494 1.540

Totaal toegerekende personeelskosten 13.896 14.094

Werknemers

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Overige bedrijfslasten

Kosten algemeen beheer 2.794 2.668
Automatiseringskosten 2.178 2.127
Huisvestingskosten 1.756 2.499
Dienstverlening door derden 1.248 985
Overige personeelskosten 811 627
Advieskosten 206 231
Accountantskosten 132 160
Kosten RvC 111 71
Contributie landelijke federatie 98 95
Dotatie voorziening loopbaanontwikkelingsbudget 74 88
Dotatie voorziening uitgestelde betalingen 36 99
Overige exploitatielasten 318 80

Totaal overige bedrijfslasten 9.763 9.730

De overige bedrijfslasten worden via een procentuele verdeelsleutel op afdelingsniveau toegerekend naar de hoofdactiviteiten:

Exploitatie vastgoedportefeuille:
Lasten servicecontracten 263 267
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 3.152 3.254
Lasten onderhoudsactiviteiten 2.776 2.856
Overige directe operationele (baten en) lasten exploitatie bezit 1.684 1.553

Verkocht vastgoed in ontwikkeling:
Toegerekende organisatiekosten 2 3

Verkoop vastgoedportefeuille:
Toegerekende organisatiekosten 123 122

Overige activiteiten:
Kosten overige activiteiten 336 336

Leefbaarheid 1.426 1.339

Totaal toegerekende overige bedrijfslasten 9.763 9.730

woningcorporatie en haar dochter- of groepsmaatschappijen. Voor de bezoldiging van bestuurders van de woningcorporatie kwam in 2016 een
bedrag van € 191.584 (2015: € 184.541) ten laste van de woningcorporatie en haar dochter- of groepsmaatschappijen. Er is geen sprake
van de zogenaamde crisisheffing die betrekking heeft op loon van bestuurders.

(2015: 194,97). Woonpunt heeft geen werknemers in dienst werkzaam in het buitenland.

Voor de bezoldiging van commissarissen van de woningcorporatie kwam in 2016 een bedrag van € 50.858 (2015: € 58.043) ten laste van de

In de functionele winst- en verliesrekening worden de kosten gesplitst in direct toerekenbare kosten en indirect toerekenbare kosten. De indirect

De personeelskosten worden via een procentuele verdeelsleutel op werknemerniveau toegerekend naar de hoofdactiviteiten:

de individuele winst- en verliesrekening posten.

Gedurende het boekjaar zijn gemiddeld 222 werknemers (2015: 216) in dienst. Het aantal herleid op full-time basis bedraagt 200,31 

toerekenbare kosten worden onderverdeeld in personeelskosten en overige bedrijfslasten en middels een kostenverdeelstaat toegerekend naar
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(x € 1000,-)

11.1 Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 2016 2015

11.1.1 Huuropbrengsten

Huuropbrengsten sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie 110.328 110.339
Af: Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid -3.788 -4.857

Totaal huuropbrengsten 106.540 105.482

2016 2015

Echt-Susteren 126 120
Eijsden-Margraten 4.004 3.911
Gulpen-Wittem 2.608 2.615
Heerlen 30.961 30.907
Maastricht 57.136 55.882
Meerssen 650 636
Roermond 0 175
Sittard-Geleen 10.029 9.973
Stein 438 438
Vaals 90 80
Valkenburg aan de Geul 498 492
Weert 0 253

106.540 105.482

11.1.2 Opbrengsten servicecontracten 2016 2015

Overige goederen, leveringen en diensten 4.693 4.973
Vergoeding abonnement huurdersonderhoud 973 971
Vergoedingen glasverzekering eigen risico 194 196
Overige niet verrekenbare goederen, leveringen en diensten 380 542

6.240 6.681

Af: opbrengstenderving wegens leegstand en oninbaarheid abonnement huurdersonderhoud -22 -32
Af: opbrengstenderving wegens leegstand en oninbaarheid glasverzekering eigen risico -5 -6

-69 -167

-96 -206

Saldi te verrekenen met huurders -532 -359

Totaal opbrengsten servicecontracten 5.612 6.117

11.1.3 Lasten servicecontracten 2016 2015

De direct toerekenbare lasten servicecontracten te verdelen in:
Overige goederen, leveringen en diensten 4.161 4.569
Glasverzekering eigen risico 163 170
Kosten onderhoudsabonnement 439 494
Overige niet verrekenbare goederen, leveringen en diensten 426 363
Totaal direct toerekenbare lasten servicecontracten 5.189 5.596

De indirect toerekenbare lasten servicecontracten te verdelen in:
Personeelskosten 387 388
Overige bedrijfslasten 263 267
Totaal indirect toerekenbare lasten servicecontracten 650 655

Totaal lasten servicecontracten 5.839 6.251

11.1.4 Overheidsbijdragen 2016 2015
  

Bijdragen van gemeenten in het exploitatietekort:

BWS-subsidie 0 -206

Totaal overheidsbijdragen 0 -206

Af: opbrengstenderving wegens leegstand en oninbaarheid overige niet verrekenbare goederen, 
leveringen en diensten

De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:

bestaand bezit en de sloop van 0 verhuurgelegenheden.

De post 'opbrengsten servicecontracten'  betreft vergoedingen welke de huurders boven de (netto-)huurprijs betalen voor onder meer stook-
kosten, algemeen water- en elektriciteitsverbruik, onderhoud groenvoorziening, abonnement huurdersonderhoud en glasverzekering eigen risico.
De vaststelling van de hoogte van de vergoedingen geschiedt op basis van ramingen. Jaarlijks vindt voor de overige goederen, leveringen en
diensten achteraf een verrekening met de huurders plaats, zodat deze post voor de exploitatie budgettair neutraal verloopt.

De hogere huuropbrengst ten opzichte van het vorige boekjaar is het saldo van enerzijds de huuropbrengst als gevolg van het tegen huur-
verhoging uitvoeren van geriefsverbeteringen, het in exploitatie komen van nieuwbouw van 6 verhuurgelegenheden en het toepassen van de
algemene jaarlijkse huurverhoging per 1 juli en anderzijds de minderopbrengst als gevolg van de verkoop van 116 verhuurgelegenheden
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(x € 1000,-)

11.1.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 2016 2015

De direct toerekenbare lasten verhuur en servicecontracten te verdelen in:
Kosten energiebedrijven inzake leegstand 183 198
Verhuurderheffing 7.063 6.733
Aftopping kosten leveringen en diensten 201 240
Overige direct toegerekende lasten verhuur en servicecontracten 161 178
Totaal direct toerekenbare lasten verhuur en servicecontracten 7.607 7.348

De indirect toerekenbare lasten servicecontracten te verdelen in:
Personeelskosten 4.149 4.422
Overige bedrijfslasten 3.152 3.254
Totaal indirect toerekenbare lasten servicecontracten 7.301 7.676

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten 14.908 15.025

11.1.6 Lasten onderhoudsactiviteiten 2016 2015

De direct toerekenbare lasten onderhoudsactiviteiten zijn te verdelen in:
Klachten-, contract- en mutatie-onderhoud 11.052 9.743
Planmatig onderhoud 8.979 11.231
Totaal direct toerekenbare lasten onderhoudsactiviteiten 20.031 20.974

De indirect toerekenbare lasten onderhoudsactiviteiten te verdelen in:
Personeelskosten 4.194 4.175
Overige bedrijfslasten 2.776 2.856
Totaal indirect toerekenbare lasten onderhoudsactiviteiten 6.970 7.031

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 27.001 28.005

11.1.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2016 2015

De direct toerekenbare overige directe operationele lasten exploitatie bezit te verdelen in:
Belastingen 5.555 5.524
Bijdrage Aw 80 46
Verzekeringen 505 560
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 1.182 1.135
Vervolgingskosten 220 200
Overige direct toegerekende overige directe operationele lasten exploitatie bezit 88 111
Totaal direct toerekenbare lasten verhuur en servicecontracten 7.630 7.576

De indirect toerekenbare overige directe operationele lasten exploitatie bezit te verdelen in:
Personeelskosten 2.885 2.834
Overige bedrijfslasten 1.684 1.553
Totaal indirect toerekenbare lasten servicecontracten 4.569 4.387

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 12.199 11.964

11.2 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 2016 2015

11.2.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.398 575
11.2.2 Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -1.413 -1.106

11.2.3 Toegerekende organisatiekosten gesplitst in:
Personeelskosten 0 47
Overige bedrijfslasten -2 -3
Totaal indirect toegerekende organisatiekosten -2 45

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -18 -486

voorraad grond en is als volgt te specificeren:
Het resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het resultaat van de opbrengsten en kosten uit de verkochte nieuwbouwwoningen en
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(x € 1000,-)

11.3 Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2016 2015

11.3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 16.607 26.102

11.3.2 Toegerekende organisatiekosten gesplitst in:
Personeelskosten -231 -232
Overige bedrijfslasten -123 -122
Totaal indirect toegerekende organisatiekosten -354 -354

11.3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -13.190 -19.397

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 3.062 6.352

11.4 Waardeverandering vastgoedportefeuille 2016 2015

11.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Vastgoed in ontwikkeling:
Dotatie voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw 0 0
Afwaardering projecten -348 -563
Afwaardering projecten in voorbereiding -21 -136
Afwaardering project Hoolhoes -2.743 0
Afwaardering voorbereidingskosten nieuwbouwproject Vixia 0 -150

Voorraden:
Afwaardering voorraad vastgoed bestemd voor verkoop -5.102 -9.712
Korting Verhuurderheffing 1.455 1.815

Totaal overige waardeverandering vastgoedportefeuille -6.759 -8.746

11.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2016 2015

Waardeverandering DAEB vastgoed in exploitatie 62.999 82.732

Waardeverandering niet-DAEB vastgoed in exploitatie 6.030 8.286

Totaal waardeverandering vastgoed in exploitatie 69.029 91.017

11.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 2016 2015

Waardeverandering uit exploitatie genomen vastgoed naar vastgoed bestemd voor verkoop 1.499 2.195
Waardeverandering in exploitatie genomen vastgoed van vastgoed bestemd voor verkoop 155 -1.494

1.654 701

11.5 Netto resultaat overige activiteiten

11.5.1 Opbrengst overige activiteiten 2016 2015

Vergoeding administratie leveringen en diensten 199 186
Beheervergoeding Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 220 192
Erfpacht Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 126 124
Doorberekende uren Service onderhoud 113 70
Vergoeding Woningstichting Wittem 27 44
Projectmanagement Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 39 0
Vergoedingen beheercomplexen en VVE's 144 43
Vergoeding Woningburo Maastricht 6 6
Overige opbrengsten 282 258

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 1.157 924

Het netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het resultaat van de opbrengsten en kosten uit verkopen van onroerende en 
roerende zaken in exploitatie en is als volgt te specificeren:

Totaal waardeverandering niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd 
voor verkoop
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(x € 1000,-)

11.5.2 Kosten overige activiteiten 2016 2015

De direct toerekenbare kosten overige activiteiten zijn te verdelen in:
Bijdragen vereniging van eigenaren diverse complexen 250 253
Totaal direct toerekenbare kosten overige activiteiten 250 253

De indirect toerekenbare kosten overige activiteiten te verdelen in:
Personeelskosten 474 468
Overige bedrijfslasten 336 336
Totaal indirect toerekenbare kosten overige activiteiten 810 804

Totaal kosten overige activiteiten 1.061 1.057

11.6 Overige organisatiekosten 2016 2015

De overige organisatiekosten betreffen de indirect toegerekende overige personeelskosten 82 82

11.7 Leefbaarheid 2016 2015

Direct toerekenbare kosten leefbaarheid 253 108

De indirect toerekenbare kosten leefbaarheid te verdelen in:
Personeelskosten 1.494 1.540
Overige bedrijfslasten 1.426 1.339
Totaal indirect toerekenbare kosten leefbaarheid 2.920 2.880

Totaal kosten leefbaarheid 3.173 2.988

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT

De honoraria van de accountant zijn als volgt: 2016 2015

1. Controle van de jaarrekening 104 110
2. Andere controlewerkzaamheden 0 4
3. Fiscale advisering 0 15
4. Andere niet-controlediensten 27 10
Totale honoraria accountant 131 139

11.8 Financiële baten en lasten

11.8.1 WAARDEVERANDERINGEN FINANCIËLE VASTE ACTIVA EN EFFECTEN 2016 2015

Vrijval lening u/g Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 0 -75
Waardeverandering negatief eigen vermogen Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 0 0
Waardeverandering lening u/g Wooninvesteringsfonds 144 927
Waardeverandering deelneming Thuis in Limburg U.A. -25 -24
Aanspraak garantstelling Dutch International Guarantees for Housing -360 0

Totaal waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -241 828

11.8.2 OPBRENGST VAN VORDERINGEN DIE TOT DE VASTE ACTIVA BEHOREN EN VAN EFFECTEN
2016 2015

Rente Koploperssubsidie 166 437
Rente lening Corioveste II De Heugden 35 36
Rente lening Corioveste III De Heugden 35 35

Totaal opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 236 508

11.8.3 ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN 2016 2015

Rente op uitgezette middelen 0 128
Overige rentebaten 64 138

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten 64 266

van de jaarrekening over het boekjaar 2016, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij Woonpunt en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door 
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening
gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek
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(x € 1000,-)

11.8.4 RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN 2016 2015

Rente leningen overheid en kredietinstellingen 17.626 19.607
Rente swaps 12.929 11.653
Geactiveerde bouwrente 0 -70
Disagio en overige financieringslasten kortlopende schulden 136 193
Rente waarborgsommen 1 2
Rente op uitgezette middelen 2 0
Overige rente 2 2

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 30.697 31.387

11.9 BELASTINGEN 2016 2015

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening boekjaar 0 0
Mutatie latentie betreffende voor materiële vaste activa in exploitatie 782 -4.680
Mutatie latentie betreffende leningen o/g -157 -179
Mutatie latentie voorwaartse verliescompensatie -1.008 18.024

Totaal belastingen -384 13.165

Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat:

2016 2015

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting 85.436 106.064
Af:
Fiscale afschrijving -3.533 -5.121
Correctie waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa en vastgoed 0 -12.045
Correctie waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten -1.872 -176
Correctie niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -69.029 -82.845
Correctie niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop -1.654 -701
Correctie afwaardering lening u/g 0 -2.722
Fiscale afschrijving op agio leningen o/g -827 -914
Fiscaal lager verkoopresultaat grondposities -5.011 0
Fiscaal lager verkoopresultaat (incl. verkoopkosten) 0 -12.684
Deelnemingsvrijstelling -36 -2.745
Dotatie herinvesteringsreserve -4.173 -1.008
Fiscaal lager resultaat deelneming -23

Bij:
Commerciële afschrijvingen (geen fiscale kosten) 1.159 1.346
Afwaardering i.v.m. negatief vermogen 0 176
Correctie niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 9.401 0
Fiscaal hoger verkoopresultaat 285 0
Fiscaal hogere rentebaat 53 31
Fiscaal lagere onderhoudskosten 1.977 0
Gemengdekostenaftrek 41 41
Resultaat deelneming 0 0

Mutatie compensabel verlies -12.195 13.305

Belastbaar bedrag 0 2

11.10 RESULTAAT DEELNEMING 2016 2015

Resultaat deelneming Wonen Boven Winkels Maastricht N.V. 0 0
Resultaat deelneming Partners in Maatwerk-Zuid B.V. 58 36
Resultaat deelneming V.O.F. ROOS 0 16
Onttrekking en vrijval voorziening deelneming Exploitatiemaatschappij Malberg C.V. 0 6
Resultaat deelneming en vrijval afwaardering deelneming Beheermaatschappij Malberg B.V. 0 5

Totaal resultaat deelneming 58 64

De transacties met verbonden partijen zijn onder normale voorwaarden aangegaan.

geleden fiscale verliezen. De effectieve belastingdruk is nihil. Onderstaand volgt een aansluiting van commercieel naar fiscaal resultaat.
Toekomstige fiscale winsten kunnen tot een bedrag van € 77,4 miljoen (2015: € 80,7 miljoen) worden gecompenseerd met in het verleden
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11.11 Gebeurtenissen na balansdatum

16.012
907

16.919

Scheidingsvoorstel

• DAEB woningen
• Niet-DAEB woningen
• Totaal

• De governance structuur voor de gescheiden takken;

Woonpunt heeft 3 januari 2017 het voorlopig scheidingsvoorstel ingediend bij de Autoriteit Wonen. De basis voor het scheidingsvoorstel van 
Woonpunt is het uitgangspunt administratieve scheiding.
Het scheidingsplan is een vertaling van de missie en visie van Woonpunt naar uiteindelijk een concrete scheiding DAEB- Niet-DAEB.

Doelstelling van het scheidingsplan is inzicht te geven in:
• Verankering van de strategie en de volkshuisvestelijke opgave (inclusief draagvlak hiervoor bij gemeenten en huurdersorganisaties);

Daarnaast zijn al het bedrijfsonroerendgoed en alle los verhuurde parkeergelegenheden in het Niet-DAEB ondergebracht.
Bij deze verdeling hoort een startkapitaal van € 72 miljoen in de Niet-DAEB en een interne lening van € 102 miljoen van de DAEB tak aan de 
niet-DAEB tak. Over deze lening wordt 2% rente berekend.
Middels haar schrijven d.d. 12 mei 2017 geeft de Autoriteit Wonen aan dat het concept scheidingsvoorstel voldoet aan de gestelde vereisten en 
dat er op basis van de bekende informatie geen redenen zijn om het definitief scheidingsvoorstel anders dan in lijn met het conceptvoorstel in te

• Bescherming van het maatschappelijk vermogen;

• De structurele levensvatbaarheid en financierbaarheid van de zelfstandige DAEB tak en Niet-DAEB tak na scheiding.

In het scheidingsvoorstel hevelt Woonpunt 303 woningen additioneel over van DAEB naar Niet-DAEB waardoor er per 1 januari 2017 de volgende 
onderverdeling van woningen naar DAEB en Niet-DAEB ontstaat:

dienen. 
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12.  ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)

in duizenden euro's in duizenden euro's

A  C  T  I  V  A 31-dec-2016 31-dec-2015

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

DAEB vastgoed in exploitatie 1.336.401 1.275.657
niet-DAEB vastgoed in exploitatie 156.665 156.672
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.402 4.644
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 8.780 9.881

1.503.248 1.446.854

Financiële vaste activa

Deelnemingen 0 25
Vorderingen op groepsmaatschappijen 3.088 4.948
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 0 421
Latente belastingvorderingen 20.772 21.155
Leningen u/g 1.475 1.378
Te vorderen BWS-subsidies 0 11
Overige vorderingen 219 381

25.555 28.319

VLOTTENDE  ACTIVA

Voorraad

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.188 6.753
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 5.849 9.847
Overige voorraden 87 91

11.124 16.691

Vorderingen

Huurdebiteuren 1.498 1.850
Overheid 16 107
Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 523 529
Overige vorderingen 56 98
Overlopende activa 1.569 4.997

3.662 7.580

Liquide middelen 59.759 48.356

T  O  T  A  A  L     A  C  T  I  V  A 1.603.348 1.547.800
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor resultaatbestemming)

in duizenden euro's in duizenden euro's

P  A  S  S  I  V  A 31-dec-2016 31-dec-2015

EIGEN VERMOGEN

Herwaarderingsreserve 528.516 467.326
Overige reserves 266.260 208.221
Resultaat boekjaar 85.052 119.229

879.828 794.776

VOORZIENINGEN

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0 0
Voorziening reorganisatie 295 0
Voorziening deelneming 0 0
Overige voorzieningen 1.423 1.038

1.718 1.038

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen overheid 9.077 9.624
Leningen kredietinstellingen 692.795 722.526
Overige schulden 297 335

702.169 732.485

KORTLOPENDE  SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 0 0
Schulden aan leveranciers 669 445
Schulden aan groepsmaatschappijen 1.869 1.847
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 44 18
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.603 1.487
Schulden ter zake van pensioenen 180 183
Overige schulden 417 575
Overlopende passiva 14.851 14.945

19.633 19.501

T  O  T  A  A  L      P  A  S  S  I  V  A 1.603.348 1.547.800
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13. ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016
in duizenden euro's in duizenden euro's

2016 2015
Exploitatie vastgoedportefeuille

Huuropbrengsten 106.540 105.482
Opbrengsten servicecontracten 5.612 6.117
Lasten servicecontracten -5.839 -6.251
Overheidsbijdragen 0 -206
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -14.908 -15.025
Lasten onderhoudsactiviteiten -27.001 -28.005
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -12.199 -11.964

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 52.206 50.149

Verkocht vastgoed in ontwikkeling

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.118 540
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -1.158 -1.070
Toegerekende organisatiekosten -2 45

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -43 -485

Verkoop vastgoedportefeuille

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 16.607 26.102
Toegerekende organisatiekosten -354 -354
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -13.190 -19.397

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 3.062 6.352

Waardeverandering vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -4.827 -6.843
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 69.029 91.017

1.654 701

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 65.856 84.875

Overige activiteiten

Opbrengst overige activiteiten 1.159 930
Kosten overige activiteiten -1.060 -1.041

Netto resultaat overige activiteiten 99 -112

Overige organisatiekosten -82 -82

Leefbaarheid -3.173 -2.988

Financiële baten en lasten

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -241 -3.826
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 245 569
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 40 229
Rentelasten en soortgelijke kosten -30.673 -31.363

Saldo financiële baten en lasten -30.629 -34.392

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 87.295 103.318

Belastingen -384 13.165

Resultaat deelnemingen -1.860 2.745

RESULTAAT NA BELASTINGEN 85.052 119.229

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
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14.  TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 EN WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

14.1  ALGEMENE TOELICHTING

14.2 Financiële vaste activa

14.2.1 Deelnemingen 

14.2.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen

met 7 van de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening mits in dit hoofdstuk geen andere grondslagen zijn vermeld.

de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
De vorderingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen

Woonpunt heeft in haar enkelvoudige jaarrekening met dezelfde stelsel- en schattingswijzigingen en presentatiewijzigingen te maken als in de 
geconsolideerde jaarrekening (zie paragrafen 4.1 tot en met 4.6).

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk

Voor de grondslagen van waardering en van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de hoofdstukken 5 tot 

de waarden bij eerste waardering. 

Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van 
een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de 
winst- en verliesrekening.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het 
moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van 

Indien de waarde van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover 
Woonpunt in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen heeft de 
deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen wordt een voorziening getroffen. 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan 

voor zover in dit hoofdstuk geen andere grondslagen zijn vermeld.

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (netto ver-
mogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt er van uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

betreffende deelneming. 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 
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14.3 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2016 (x € 1.000,-)

14.3.1 FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen

14.3.1.1 Deelnemingen 31-dec-2016 31-dec-2015

Holding Woonpunt B.V. 0 0
Woonpunt Projecten B.V. 0 0
Coöperatieve Vereniging 'Thuis in Limburg' U.A. 0 25

Totaal deelnemingen 0 25

Betreft de volgende deelnemingen: Aandeel in het Aandeel in het Verkrijgings-
geplaatste kapitaal geplaatste kapitaal prijs    

in % in € deelneming

Holding Woonpunt B.V., gevestigd te Maastricht 100 18 18
Woonpunt Projecten B.V., gevestigd te Maastricht 100 18 0

Het verloop van deze posten zijn als volgt:  2016 2015
  

Holding Woonpunt B.V.

Stand per 1 januari -4.632
Aandeel resultaat deelneming 4.656

24
Voorziening deelneming ten laste van langlopende vordering 0
Voorziening deelneming ten laste van kortlopende vordering 0
Voorziening deelneming ten laste van voorziening deelneming 0
Verrekening in verband met liquidatie -24
Stand per 31 december 0

Woonpunt Projecten B.V.

Stand per 1 januari -2.635 0
Aankoop deelneming 0 0
Waardeverandering deelneming agv negatief vermogen bij overname 0 -723
Aandeel resultaat deelneming -1.860 -1.911

-4.494 -2.635
Voorziening deelneming ten laste van langlopende vordering 4.494 2.635
Stand per 31 december 0 0

Voor de specificatie van de Coöperatieve Vereniging 'Thuis in Limburg' U.A. wordt verwezen naar paragraaf 10.2.1 van de geconsolideerde
jaarrekening.

14.3.1.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen 31-dec-2016 31-dec-2015

Leningen u/g Woonpunt Projecten B.V. 3.088 4.948
Leningen u/g Holding Woonpunt B.V. 0
Leningen u/g Woonpunt Participaties B.V. 0

Totaal vorderingen op groepsmaatschappijen 3.088 4.948

De lening u/g Woonpunt Projecten B.V. is als volgt te specificeren:

Stand per 1 januari 7.582 7.537
Bij: Bijgeschreven rente voorgaande periode 0 46
Stand per 31 december 7.582 7.582
Af: Voorziening waardering lening u/g Woonpunt Projecten B.V. -4.494 -2.635
Lening u/g Woonpunt Projecten B.V. per balans 3.088 4.948

De lening u/g Holding Woonpunt B.V. is als volgt te specificeren:

Stand per 1 januari 2.829
Bij: Lening u/g (verstrekt 02/01/2015) 502
Stand per 31 december 3.331
Af: Kwijtschelding lening u/g Holding Woonpunt B.V. -3.331
Lening u/g Holding Woonpunt B.V. per balans 0

De lening u/g Woonpunt Participaties B.V. is als volgt te specificeren:

Stand per 1 januari 0
Bij: Lening u/g (verstrekt 15/06/2015) 460
Af: Kwijtschelding lening u/g Woonpunt Participaties B.V. -460
Stand per 31 december 0

In 2015 heeft een juridische herstructurering plaatsgevonden waarbij Holding Woonpunt B.V., Woonpunt Participaties B.V. en Woonpunt Beheer 
Deelnemingen B.V. zijn geliquideerd. Daarnaast is de deelneming in Woonpunt Projecten B.V. door Holding Woonpunt B.V. verkocht aan stichting 
Woonpunt. In het kader van de liquidaties zijn alle openstaande vorderingen door stichting Woonpunt kwijt gescholden.
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Woonpunt Projecten B.V.

king van deze lening u/g aan Woonpunt Projecten B.V.

(x € 1.000,-)
14.3.2 VLOTTENDE ACTIVA

14.3.2.1 Vorderingen op groepsmaatschappijen 31-dec-2016 31-dec-2015

De post vorderingen op groepsmaatschappijen bestaat uit de volgende posten:

Rekening-courant Holding Woonpunt B.V. 0 663
Rekening courant Woonpunt Beheer Deelnemingen B.V. 0 3
Af: Ontvangsten van Holding Woonpunt B.V. 0 -523
Af: Ontvangsten van Woonpunt Beheer Deelnemingen B.V. 0 -3
Af: Kwijtschelding restant rekening-courant Holding Woonpunt B.V. 0 -140

Totaal vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0

Over de rekening-couranten wordt geen rente verrekend.

14.3.3 EIGEN VERMOGEN

14.3.3.1 Herwaarderingsreserve 2016 2015

Stand per 31 december voorgaand jaar 0 0

Effecten stelselwijziging 467.326 386.344

Stand per 1 januari na stelselwijziging 467.326 386.344

Mutaties:
Herwaardering 63.654 82.891
Verkopen -2.465 -1.208
Sloop 0 -701
Totaal mutaties 61.190 80.982

Stand per 31 december 528.516 467.326

14.3.3.2 Overige reserves 2016 2015

Stand per 1 januari 306.735 269.761

Effecten stelselwijziging 20.715 19.443

Stand per 1 januari na stelselwijziging 327.450 289.204

Mutaties:
Resultaat 85.052 119.229
Herwaardering -63.654 -82.891
Verkopen 2.465 1.208
Sloop 0 701
Totaal mutaties 23.862 38.246

Stand per 31 december 351.312 327.450

14.3.3 VOORZIENINGEN

14.3.3.1 Voorziening deelnemingen 2016 2015

Holding Woonpunt B.V.

Stand per 1 januari 0 1.140
Mutaties in het boekjaar:
Bij: Toevoeging in het boekjaar 0 0
Af: Vrijval in verband met liquidatie 0 -1.140

Totaal voorziening deelneming 0 0

14.3.4 KORTLOPENDE SCHULDEN

14.3.4.1 Schulden aan groepsmaatschappijen 31-dec-2016 31-dec-2015

Rekening-courant Woonpunt Projecten B.V. 1.869 1.847

Totaal schulden aan groepsmaatschappijen 1.869 1.847

jaarlijks bijgeschreven op de lening. Aflossing dient in één termijn plaats te vinden op 2 januari 2028. Gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing
is toegestaan en er zijn geen zekerheden gesteld. De Autoriteit Woningcorporaties heeft aan Woonpunt toestemming gegeven voor de verstrek-

Per 2 januari 2007 heeft Woonpunt een lening groot € 6.352.253,24 verstrekt aan Woonpunt Projecten B.V..
De rente is met ingang van 2016 vast en bedraagt 4,08% per jaar (2015: 0,605%, gebaseerd op een variabele rente gelijk aan de 12-maands
euribor vermeerderd met een opslag van 5 punten). Rente wordt vanaf 2016 jaarlijks achteraf op 2 januari betaald. De rente tot en met 2015 is
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14.4 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2016 2016 2015

14.4.1 Opbrengst overige activiteiten

Vergoeding administratie leveringen en diensten 199 186
Beheervergoeding Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 220 192
Erfpacht Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 126 124
Doorberekende uren Service onderhoud 113 70
Vergoeding Woningstichting Wittem 27 44
Projectmanagement Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 39 0
Vergoedingen beheercomplexen en VVE's 144 43
Vergoeding Woningburo Maastricht 6 6
Vergoeding Woonpunt Projecten B.V. 3 3
Vergoeding Holding Woonpunt B.V. 0 1
Vergoeding Woonpunt Participaties B.V. 0 1
Vergoeding Woonpunt Beheer Deelnemingen B.V. 0 1
Overige opbrengsten 282 258

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 1.159 930

14.4.2 WAARDEVERANDERINGEN FINANCIËLE VASTE ACTIVA EN EFFECTEN 2016 2015

Vrijval lening u/g Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 0 -75
Waardeverandering negatief eigen vermogen Wonen boven Winkels Maastricht N.V. 0 0
Waardeverandering lening u/g Wooninvesteringsfonds 144 927
Waardeverandering deelneming Thuis in Limburg U.A. -25 -24
Aanspraak garantstelling Dutch International Guarantees for Housing -360 0
Waardeverandering deelneming Woonpunt Projecten B.V. bij overname 0 -723
Kwijtschelding Holding Woonpunt B.V. 0 -3.471
Kwijtschelding Woonpunt Participaties B.V. 0 -460

Totaal waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -241 -3.826

14.4.3 OPBRENGST VAN VORDERINGEN DIE TOT DE VASTE ACTIVA BEHOREN EN VAN EFFECTEN
2016 2015

Rente lening u/g en kasgeldleningen Woonpunt Projecten B.V. 8 28
Rente Koploperssubsidie 166 437
Rente lening u/g Holding Woonpunt B.V. 0 33
Rente lening Corioveste II De Heugden 35 36
Rente lening Corioveste III De Heugden 35 35

Totaal opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 245 569

14.4.4 ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN 2016 2015

Rente op uitgezette middelen 0 124
Overige rentebaten 40 105

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten 40 229

14.4.5 RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN 2016 2015

Rente leningen overheid en kredietinstellingen 17.602 19.583
Rente swaps 12.929 11.653
Geactiveerde bouwrente 0 -70
Disagio en overige financieringslasten kortlopende schulden 136 193
Rente waarborgsommen 1 2
Rente op uitgezette middelen 2 0
Overige rente 2 2

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 30.673 31.363

14.4.6 RESULTAAT DEELNEMING 2016 2015

Resultaat deelneming Holding Woonpunt B.V. 0 4.656
Resultaat deelneming Woonpunt Projecten B.V. -1.860 -1.911

Totaal resultaat deelneming -1.860 2.745

De transacties met verbonden partijen zijn onder normale voorwaarden aangegaan.
Het negatief resultaat deelneming betreft het negatief resultaat deelneming van Woonpunt Projecten B.V. Dit negatief resultaat is
in mindering gebracht op de financiële vaste activa lening u/g Woonpunt Projecten B.V.
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14.5  OVERIGE TOELICHTINGEN EN ONDERTEKENING DOOR HET BESTUUR EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

-
-

-
auto en presentiegelden);

-
-
-

2016 2015 2016 2015

                     151.607                    149.483                       10.808                                    - 
Werkgeversdeel sociale lasten                          9.674                        9.415                            806                                    - 

                       20.511                      23.785                         1.666                                    - 
                                 -                                -                                 -                                    - 
                         6.992                      11.273                                 -                                    - 

2016 2015 2016 2015

                       12.100                      12.100                         1.684                                    - 
                                 -                                -                                 -                                    - 
                            212                           105                                 -                                    - 

2016 2015 2016 2015

                         9.261                      10.104                         9.559                            9.559 
                                 -                                -                                 -                                    - 
                                 -                                -                                 -                                    - 

2016 2015 2016 2015

                         9.261                      10.104                                 -                            9.559 
                                 -                                -                                 -                                    - 
                                 -                                -                                 -                                    - 

2016 2015 2016 2015

                         9.559                        9.559                         9.559                            9.559 
                                 -                                -                                 -                                    - 
                                 -                                -                                 -                                    - 

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Klasse Maximale bezoldiging
A 83.000
B 94.000
C 105.000
D 113.000
E 131.000
F 150.000
G 168.000
H 179.000

Lid Lid

uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband;
winstdelingen en bonusbetalingen. 

C.J.J.S. Majoor M. Hermans
Lid Lid

Als lid van de Raad van Commissarissen

Overige kostenvergoedingen

bestuurders en voormalige bestuurders

M. van Ooijen T.H.C. Schulpen

Overige kostenvergoedingen

J.M.P. Essers H.C.W.G. Maas
Lid Lid

Als lid van de Raad van Commissarissen
Als lid van commissies
Overige kostenvergoedingen

Uitkering bij beëindiging van het dienstverband
Winstdeling en bonus

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd:

H.G.M. Egberink C.H.M. Borgers
Voorzitter Raad van Commissarissen Vice-voorzitter

Als lid van de Raad van Commissarissen
Als lid van commissies

14.5.1 Bestuurders en commissarissen

commissarissen en voormalige commissarissen
€ 191.584,73 (voorgaand jaar € 184.540,80)
€   50.857,47 (voorgaand jaar € 58.043,41)

periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van 

beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en jubileumuitkeringen);

Als lid van commissies

corporaties aan verlaagde sectorale maxima verbonden. De regeling kent een klassenindeling op grond van het aantal verhuureenheden en de
gemeentegrootte waar de corporatie werkzaam is.

De bezoldiging van een topfunctionaris van een toegelaten instelling bedraagt (tenzij sprake is van overgangsrecht) in 2016 per bezoldigings-
klasse ten hoogste:

De bezoldigingsbedragen zijn exclusief omzetbelasting. Ingeval het dienstverband korter dan een jaar en/of in deeltijd is, dient de bezoldigings-
norm naar rato te worden herrekend.

Als lid van de Raad van Commissarissen
Als lid van commissies
Overige kostenvergoedingen

M.L.H. Depondt-Olivers

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT stelt een
maximum aan de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector en bevat regels over het 
openbaar maken van de bezoldiging.  

De algemene bezoldigingsnorm van de WNT bedraagt voor 2016: € 179.000.
Voor woningcorporaties is de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 van toepassing.
Op grond van deze regeling zijn de bezoldigingen van directeuren/bestuurders en van de leden van de Raad van Commissarissen van woning-

Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen, op grond van jaarrekeningrecht, van:

De bezoldiging van bestuurders omvat:

Voorzitter Raad van Bestuur
G.J.A.M. Kerckhoffs

Lid Raad van Bestuur

Periodiek betaalde beloningen

Beloningen betaalbaar op termijn

Het totaalbedrag kan als volgt per individueel lid van het bestuur (de directie) worden gespecificeerd:
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2016 2015
Leidinggevende topfunctionarissen

Naam Depondt Olivers M.L.H. Depondt Olivers M.L.H.
Functie Voorzitter Raad van Bestuur Algemeen directeur - bestuurder
Duur dienstverband 1-1-2016 t/m 1-1-2015 t/m

31-12-2016 31-12-2015
Datum in dienst 1-9-2006 1-9-2006
Datum uit dienst - -
Einde lopende benoemingstermijn 1-9-2018 1-9-2018
Omvang dienstverband 1fte 1fte
(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja
Individueel WNT maximum 168.000 167.000
Beloning 158.599 160.756

0 0
20.511 * 23.785

Totaal 179.110 ** 184.541

** Overgangsrecht is van toepassing.

Naam Kerckhoffs G.J.A.M.
Functie Lid Raad van Bestuur
Duur dienstverband 1-12-2016 t/m

31-12-2016
Datum in dienst 1-12-2016
Datum uit dienst -
Einde lopende benoemingstermijn 1-12-2020
Omvang dienstverband 1fte
(Fictieve) dienstbetrekking Ja
Individueel WNT maximum 14.268
Beloning 10.808

0
1.666

Totaal 12.474

Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam Borgers C.H.M.
Functie Lid RvC
Duur dienstverband 3-11-2016 t/m

31-12-2016
Eerste benoeming 3-11-2016 *
Aftredend 3-11-2020
Einde maximale zittingstermijn 3-11-2024
Individueel WNT maximum 2.716
Maximale bezoldiging volgens VTW 2.091
Beloning 1.392

0
0

Totaal 1.392

* Ter opvolging van het lid J.P.M. Essers

Naam Egberink H.G.M. Egberink H.G.M.
Functie Voorzitter RvC Voorzitter RvC
Duur dienstverband 1-1-2016 t/m 1-1-2015 t/m

31-12-2016 31-12-2015
Eerste benoeming 1-6-2014 1-6-2014
Aftredend 1-6-2018 1-6-2018
Einde maximale zittingstermijn 1-6-2022 1-6-2022
Individueel WNT maximum 25.200 25.050
Maximale bezoldiging volgens VTW 19.404 19.289
Beloning 10.000 10.000

212 105
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 0 0
Totaal 10.212 10.105

artikel 6 van de VTW-statuten is de vastgestelde norm bindend voor alle toezichthouders die lid zijn van de VTW. 

Op grond van de WNT bedraagt het staffelmaximum voor Woonpunt € 168.000 (klasse G), met inachtneming van overgangsrecht voor bestaande

Belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Belastbare onkostenvergoedingen

arbeidsovereenkomsten. Woonpunt concludeert dat alle topfunctionarissen, rekening houdende met overgangsrecht, een bezoldiging hebben

Voor toezichthouders geldt een afzonderlijke norm. De bezoldigingsnorm voor toezichthouders is gesteld op 15% (voorzitter) en 10% leden.
De Algemene Ledenvergadering van de VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) heeft op 20 april 2015 een maximale

ontvangen die binnen de WNT grenzen valt.

Op grond van het voorgaande kwalificeren de volgende personen als topfunctionaris van Woonpunt.

Belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

*   Afwijkend aan de jaarrekening 2015 is de VPL-premie is aan de bezoldiging toegerekend. De vergelijkende cijfers van 2015 zijn eveneens
    hierop aangepast.

bezoldiging vastgesteld voor de voorzitter en leden van de R.v.C. Deze norm wijkt af van de maximale bezoldigings- norm op grond van de WNT2.
De Algemene Ledenvergadering heeft de maximale norm vastgesteld op 7,7% voor de leden en 11,55% voor de voorzitter. Op grond van
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Naam Essers J.M.P. Essers J.M.P.
Functie Lid RvC Lid RvC
Duur dienstverband 1-1-2016 t/m 1-1-2015 t/m

3-11-2016 31-12-2015
Eerste benoeming 1-2-2009 1-2-2009
Aftredend 3-11-2016 1-1-2017
Einde maximale zittingstermijn 3-11-2016 * 1-1-2017
Individueel WNT maximum 14.130 16.700
Maximale bezoldiging volgens VTW 10.880 12.859
Beloning 7.654 8.350

0 0
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 0 0
Totaal 7.654 8.350

* op 3 november 2016 op eigen verzoek zittingstermijn voortijdig beëindigd.

Naam Hermans M.
Functie Lid RvC
Duur dienstverband 1-1-2015 t/m

31-12-2015
Eerste benoeming 6-2-2012
Aftredend * 1-1-2016
Einde maximale zittingstermijn 1-1-2020
Beloning 7.900

0
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 0
Totaal 7.900

* Monique Hermans is eind 2015 afgetreden i.v.m. het  eindigen van de eerste zittingstermijn. Zij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. De RvC 
  heeft besloten deze vacature niet in te vullen. De RvC bestaat derhalve vanaf 1 januari 2016 uit 6 personen.

Naam Maas H.C.W.G. Maas H.C.W.G.
Functie Lid RvC Voorzitter/lid RvC
Duur dienstverband 1-1-2016 t/m 1-1-2015 t/m

31-12-2016 31-12-2015
Eerste benoeming 1-1-2010 1-1-2010
Aftredend 1-1-2018 1-1-2018
Einde maximale zittingstermijn 1-1-2018 1-1-2018
Individueel WNT maximum 16.800 16.700
Maximale bezoldiging volgens VTW 12.936 12.859
Beloning 7.900 7.900

0 0
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 0 0
Totaal 7.900 7.900

Naam Majoor C.J.J.S. Majoor C.J.J.S.
Functie Lid RvC Lid RvC
Duur dienstverband 1-1-2016 t/m 1-1-2015 t/m

31-12-2016 31-12-2015
Eerste benoeming 1-2-2009 1-2-2009
Aftredend 1-2-2017 1-1-2017
Einde maximale zittingstermijn 1-2-2017 1-1-2017
Individueel WNT maximum 16.800 16.700
Maximale bezoldiging volgens VTW 12.936 12.859
Beloning 7.900 7.900

0 88
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 0 0
Totaal 7.900 7.988

Naam Ooijen van M. Ooijen van M.
Functie Lid RvC Lid RvC
Duur dienstverband 1-1-2016 t/m 1-1-2015 t/m

31-12-2016 31-12-2015
Eerste benoeming 1-1-2013 1-1-2013
Aftredend 1-1-2017 1-1-2017
Einde maximale zittingstermijn 1-1-2021 1-1-2021
Individueel WNT maximum 16.800 16.700
Maximale bezoldiging volgens VTW 12.936 12.859
Beloning 7.900 7.900

0 0
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 0 0
Totaal 7.900 7.900

Naam Schulpen T.H.C. Schulpen T.H.C.
Functie Lid RvC Lid RvC
Duur dienstverband 1-1-2016 t/m 1-1-2015 t/m

31-12-2016 31-12-2015
Eerste benoeming 1-1-2011 1-1-2011
Aftredend 1-1-2019 1-1-2019
Einde maximale zittingstermijn 1-1-2019 1-1-2019
Individueel WNT maximum 16.800 16.700
Maximale bezoldiging volgens VTW 12.936 12.859
Beloning 7.900 7.900

0 0
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 0 0
Totaal 7.900 7.900

Belastbare onkostenvergoedingen

Belastbare onkostenvergoedingen

Belastbare onkostenvergoedingen

Belastbare onkostenvergoedingen

Belastbare onkostenvergoedingen

Belastbare onkostenvergoedingen
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De jaarrekening is opgemaakt d.d.      -      - 2017

De jaarrekening is vastgesteld d.d.      -      - 2017

Bestuur Woonpunt,

M.L.H. Depondt-Olivers G.J.A.M. Kerckhoffs RA CCMM

Maastricht, d.d. Maastricht, d.d. 

Raad van Commissarissen,

Ir. H.G.M. Egberink Drs. C.H.M. Borgers RA

Maastricht, d.d. Maastricht, d.d. 

Drs. W.M.J.M. Geven Drs. H.C.W.G. Maas

Maastricht, d.d. Maastricht, d.d. 

Dr. M. v. Ooijen Drs. T.H.C. Schulpen

Maastricht, d.d. Maastricht, d.d. 

14.5.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
De jaarrekening 2015 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 14 juni 2016. De vergadering heeft de
bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

14.5.3 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
In de statuten van Woonpunt is geen regeling opgenomen omtrent de winstbestemming. Het bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2016
ad € 85,1 miljoen ten gunste van de overige reserve te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt ten gunste van de overige
reserve.
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15.  OVERIGE GEGEVENS

15.1 Statutaire regeling betreffende de jaarstukken

15.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring.

    Raad van Commissarissen décharge verleend aan het bestuur. De Raad van Commissarissen neemt daartoe een apart besluit.

3. De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan worden ingetrokken door het orgaan dat deze opdracht heeft verleend. Indien het bestuur de
    opdracht tot beoordeling heeft verleend, kan deze tevens worden ingetrokken door de Raad van Commissarissen.
4. Het bestuur stelt de stukken als bedoeld in het eerste lid niet vast en de Raad van Commissarissen keurt deze niet goed alvorens zij kennis
    hebben genomen van de bevindingen van de accountant.
5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen ondertekend.
    Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave redenen melding gemaakt.

1. Het bestuur maakt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag, een volkshuisvestingsverslag en
    een overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten
    instellingen gelden.
2. De Raad van Commissarissen laat de in eerste lid bedoelde stukken onderzoeken door een door hem aangewezen accountant als bedoeld in
    artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek daartoe opdracht te verlenen. Indien de Raad van Commissarissen geen opdracht
    verleent aan een accountant, dan wordt deze opdracht aan die accountant door het bestuur verleend.

In artikel 24 van de statuten van de stichting is het volgende bepaald over de jaarstukken:

6. Na vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen wordt al dan niet door de
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Accountantsverklaring
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