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Bestuursverslag

Inleiding
Na enkele jaren van gedwongen stilstand is Woonpunt weer in beweging. Dat is positief.
We starten weer met het renoveren van woningen en het opknappen van wijken en buurten.
Dat is goed voor het vertrouwen van huurders en stakeholders, goed voor de buurten en goed
voor de kwaliteit van ons woningbezit. In 2017 zijn we gestart met de renovatie van 179
gezinswoningen in de Maastrichtse wijk Nazareth en in 2018 komen de 89 appartementen aan
de Hermelijn- en Tiecelijnstraat aan bod. Die trekken we op van gemiddeld energielabel D
naar A++.
Dat laatste is hard nodig. De gehele sector wil sneller verduurzamen. Ook Woonpunt staat
voor die uitdaging. Het is niet voor niets een van de speerpunten in onze strategie voor de
komende jaren. Uiterlijk in 2024/2025 willen we gemiddeld energielabel B hebben, waar we
voorheen uitgingen van 2028. Voor die versnelling maken we middelen vrij.
Die nieuwe strategie, voor de jaren 2018 – 2022, hebben we eind 2017 opgesteld na gesprekken
met groepen stakeholders, zoals huurders, wethouders, zorg- en welzijnspartijen en de eigen
medewerkers. Hun zorgen en aandachtspunten hebben we hierin meegenomen. Huurders,
die onze belangrijkste stakeholders zijn, gaven aan twee zaken belangrijk te vinden voor de
komende jaren: de leefbaarheid in de buurten en de verbetering van onze dienstverlening.
Beide zaken hebben een prominente plek in onze strategie gekregen.
We hebben niet alleen nagedacht over onze opgave buiten voor de komende jaren, maar
ook over het type organisatie dat nodig is om die opgave waar te maken. We hebben een
transitieplan opgesteld om de organisatie en de medewerkers op zeven onderdelen klaar te
stomen voor de toekomst. We zijn al een eind op streek, maar ontdekken gaandeweg ook
nieuwe uitdagingen.
In 2017 hebben we behalve vooruitgeblikt ook teruggeblikt. Het was immers het jaar waarin
Woonpunt honderd jaar werd. Dat hebben we ingetogen gevierd met onze medewerkers
en onze huurdersverenigingen en bewonerscommissies. Ook hebben we met een speciale
jubileumkrant teruggeblikt op ons werk die afgelopen eeuw. Wat daaruit vooral bleek, is dat
dat werk in al die tijd niet zo gigantisch veel is veranderd. We zorgden toen voor betaalbare
huisvesting in prettige buurten en dat doen we nog steeds.
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Zijn we tevreden?
1. Betaalbaarheid
2. Reductie van energieverbruik
3. Zelfredzame en betrokken huurders
4. Levensloopbestendige woningen
5. Vastgoedontwikkeling
6. Samenwerking en dialoog met stakeholders
7. Tevreden huurders
8. Een efficiënte en effectieve organisatie
9. Financiële continuïteit

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Ons huurbeleid is conform de prestatieafspraken met gemeenten en huurdersverenigingen,
binnen de ruimte die de wetgever biedt en conform onze strategie. Op papier kunnen we dus
zeggen dat we niet negatief afwijken van andere corporaties. Maar dat zou geen recht doen
aan de roep uit de samenleving om meer aandacht voor de betaalbaarheid van het wonen, met
name voor de doelgroep die het minst te besteden heeft. Die is aangewezen op de goedkoopste
woningen. Juist die woningen zijn de afgelopen jaren in grote aantallen uit de markt gehaald.
Het zijn immers niet alleen de goedkoopste woningen, het zijn ook de woningen die alleen
nog met hele forse investeringen de toekomst in kunnen. Daarbij zijn ze vaak klein en
onhandig ingedeeld. Doordat corporaties die woningen de afgelopen jaren hebben gesloopt,
is de gemiddelde huurprijs fors omhoog gegaan. De mensen met de smalste beurs verhuizen
naar minder goedkope huurwoningen die ondanks een periode van huurgewenning en de
mogelijkheid van huurtoeslag vaak toch een stijging van de woonquote betekenen. Bijkomend
probleem is dat deze doelgroep vaak ouderen betreft van wie het inkomen niet meer zal
stijgen.
Wat is de oplossing voor dit dilemma? Het laten staan van technisch ondermaatse woningen
is niet verantwoord. Fors investeren in woningen die de toekomst niet meer in kunnen is
dat evenmin. Maar wat dan wel? We kunnen deze doelgroep niet aan haar lot overlaten. 
We moeten samen met gemeenten, collega-corporaties en partners op zoek naar creatieve
oplossingen.

Reductie van energieverbruik
Hoewel we qua uitvoering nog niet veel verder zijn gekomen in 2017, hebben we beleidsmatig
grote stappen gezet. Onder andere door een versnelling voor te bereiden van de verduurzaming van ons woningbezit en door op zoek te gaan naar meer strategische oplossingen,
samen met gemeenten en de provincie. Om met de versnelling te beginnen: deze hebben we als
strategisch speerpunt opgenomen in ons nieuwe strategisch plan voor de jaren 2018 – 2022.
Met extra investeringen van enkele tientallen miljoenen, buiten de grote renovatieprojecten
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om, gaan we extra maatregelen nemen om ons woningbezit enkele jaren eerder dan 2028 op
gemiddeld energielabel B te krijgen. Welke extra maatregelen het meeste duurzaamheidsrendement opleveren, daarvan maken we in 2018 een inventarisatie. Deze versnelling is
realistisch qua euro’s, maar nu de markt aantrekt en meer corporaties gaan inzetten op een
versnelling, is het wel maar de vraag of de markt de vraag straks aan kan en of prijzen niet fors
omhoog zullen gaan. Dat is afwachten. Ondertussen kijken we samen met gemeenten en
provincie of we deze duurzaamheidsversnelling op een meer strategische en meer kostenefficiënte manier kunnen bewerkstelligen, bijvoorbeeld door ingrepen niet op woning- of
complexniveau te doen, maar op buurt- of wijkniveau. De intentieovereenkomst die we in 2017
sloten met het Groene Net in Sittard-Geleen is daarvan een eerste voorbeeld.

Zelfredzame en betrokken huurders
Het aantal bewoners dat zich via een huurdersvereniging of bewonersoverlegcommissie
inzet is met meer dan twintig procent gestegen. Daar zijn we blij mee, maar het totaal aantal
huurders dat in een formeel en structureel verband participeert bij beleidsvorming of de
buurtontwikkeling is nog steeds minder dan één procent van ons totaal aantal huurders.
We moeten op zoek naar nieuwe participatievormen, ook om andere groepen huurders, zoals
jongeren, bij ons werk te betrekken. Deze groepen zijn minder makkelijk te strikken voor een
bestuur of commissie, maar wellicht wel voor thematische bijeenkomsten en klantenpanels.
We zijn daar dit jaar mee begonnen, door samen met huurders naar onze werkprocessen te
kijken en te kijken wat we kunnen leren van hun klantbeleving. Wat de participatie in onze
buurten betreft: daarbij bogen we ook op de honderden ‘stille krachten’ die niet meedraaien in
een formele structuur, maar die wel regelmatig een bijdrage leveren aan prettig wonen. Onze
wijkbeheerders weten deze stille krachten steeds beter te herkennen en aan zich te binden.

Levensloopbestendige woningen en bijzondere doelgroepen
In onze nieuwe meerjarenstrategie hebben we het huisvesten van bijzondere doelgroepen
opnieuw een prominente plek gegeven. Huurders die begeleiding of zorg nodig hebben nemen
in aantal toe. Alleen al om die reden hebben we als sociale huisvester een taak om deze doel
groepen een woning aan te bieden. Maar bijzondere doelgroepen vragen vaak ook om een
bijzondere aanpak, in het bijzonder in het afwegen van de belangen van een cliënt en die van
de buurt. Maar ook in de balans tussen een objectieve en transparante woonruimteverdeling
enerzijds en het inspelen op de behoeften van deze kwetsbare doelgroep anderzijds. Dat alles
vraagt wat van onze organisatie. We zijn er trots op dat onze medewerkers goed in staat zijn
om samen met zorg- en welzijnspartijen oplossingen te vinden voor deze huisvestingsvraagstukken. Daarbij zijn niet alleen onze maatwerkconsulenten betrokken, maar ook onze
wijkbeheerders en alle andere collega’s die regelmatig achter de voordeur komen. We zijn trots
op het draagvlak voor onze aanpak bij onze medewerkers, huurdersverenigingen en partners.
Samenwerking is immers essentieel.
Wat de fysieke aanpassingen van woningen betreft: onze doelgroep vergrijst en van ouderen
wordt verwacht dat ze langer thuis blijven wonen. In veel gevallen zijn ze ook gehecht aan hun
woning en buurt en willen ze niet verhuizen. Woonpunt blijft dat faciliteren, binnen onze
mogelijkheden. Bijvoorbeeld door ons ‘potje’ voor woonwensen, waar ouderen een beroep op
kunnen doen als ze een kleine woningaanpassing nodig hebben die niet wordt vergoed door
de WMO.
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Vastgoedontwikkeling
Na jaren noodgedwongen stilstand komen we gelukkig eindelijk weer in beweging als het
gaat om het grootschalig aanpakken van ons woningbezit. In 2017 hebben we de renovatie van
179 woningen in de Maastrichtse wijk Nazareth weer opgepakt en in 2018 zijn we gestart met
de verduurzaming van het complex Hermelijn-Tiecelijnstraat (89 appartementen naar A++)
in Maastrichtse wijk Malpertuis. In beide gevallen wachten de huurders al langere tijd op de
uitvoering van de plannen.
De komende jaren hebben we een forse inhaalslag te maken op de kwaliteit van ons
woningbezit. De plannen daarvoor vloeien voort uit een brede visie op ons woningbezit
(wensportefeuille) die is afgeleid van onze strategische plannen, doorgerekend binnen onze
financiële mogelijkheden en elk jaar wordt vertaald naar concrete prestatieafspraken met
gemeenten. Een snellere verduurzaming van ons woningbezit is daarbij een speerpunt.

Samenwerking en dialoog met stakeholders
In 2017 hebben we constructieve gesprekken gevoerd met onze stakeholders over de koers voor
de komende jaren. Dat heeft geresulteerd in een breed gedragen strategie voor 2018 – 2022.
Belangrijk voor ons is dat we in plaats van tegen elkaar praten steeds meer met elkaar praten.
Aandachtspunt voor de komende jaren blijft de samenwerking met zorgpartijen rondom het
vastgoed. De wetgever heeft schotten gezet tussen corporaties en zorgpartijen als het gaat om
financiering. Zorgpartijen worden in praktische zin gedwongen om hun huisvesting voor de
korte termijn te financieren, terwijl woningcorporaties bouwen voor de lange termijn. Dat
levert een lastig dilemma op. Als we ieder vanuit onze eigen taakstelling blijven redeneren,
gaan we de problemen niet oplossen. We moeten op zoek naar een nieuwe manier van samen
werken, een logische risicoverdeling waarbij beiden net wat meer durf moeten tonen.
De landelijke overheid redeneert hierbij vanuit euro’s, de lokale overheid vanuit de zorg voor
burgers. We hopen dat de wal uiteindelijk het schip keert, dat de rijksoverheid inziet dat het
anders moet. De regels gaan uit van standaardoplossingen, maar in de uitvoering zien wij
toch vooral maatwerk. Het is aan onze medewerkers en die van zorgpartijen om voor die
maatwerkoplossingen te zorgen. Op operationeel niveau is die oplossingsgerichtheid er al
lang, op bestuurlijk-financieel niveau gaat die er ook komen. De wil is er.

Tevreden huurders
Aan de vertegenwoordigers van onze huurders hebben we in 2017 gevraagd welke strategische
speerpunten zij voor de komende jaren het belangrijkst vinden. Naast leefbaarheid noemden
zij de verbetering van de dienstverlening. Daar maken we de komende jaren dan ook werk van.
De huurderstevredenheidscijfers van KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector)
geven ons daarbij een indicatie van hoe we het doen, evenals het aantal klachten over onze
dienstverlening en de feedback die we ontvangen van onze huurdersverenigingen. Ook gaan
we in 2018 verder met klantenpanels waarin we huurders rondom één specifiek proces naar
hun beleving vragen, met als doel continu verbeteren. Het kan immers altijd beter.

Een efficiënte en effectieve organisatie
Behalve een nieuwe strategie hebben we in 2017 ook een transitieplan opgesteld om de
organisatie en onze medewerkers klaar te stomen voor de toekomst. Deze doorontwikkeling
gebeurt op zeven onderdelen, die we niet los van elkaar kunnen zien. In de laatste maanden
van 2017 en de eerste van 2018 hebben we grote stappen gezet. Zo hebben we de kwaliteit van
de managementinformatie verbeterd en vooral de snellere ontsluiting ervan, wat de sturing
ten goede komt. We zijn pilots gestart met LEAN, waarbij teams zelf meer efficiency
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aanbrengen in hun werk. We hebben een aanpassing van de organisatiestructuur doorgevoerd
die management en operatie beter met elkaar verbindt. Ook aan de cultuur is hard gewerkt:
meer initiatieven van medewerkers, meer eigen verantwoordelijkheid, meer openheid en
transparantie. Daar zijn we trots op. Maar we weten tegelijk dat er nog veel werk aan de winkel
is. De weg naar verbetering blijkt soms complexer dan we op voorhand dachten. Zo maken de
integriteitsschendingen die we zijn tegengekomen duidelijk dat onze bedrijfscultuur
blijkbaar onvoldoende uitnodigt om zaken bespreekbaar te maken. Daar werken we aan.
Ook aan de verlaging van onze bedrijfslasten werken we. Onze bedrijfslasten liggen boven het
landelijk gemiddelde. In 2017 hebben we onszelf vergeleken met vijf corporaties in dezelfde
grootteklasse, die in eenzelfde markt opereren, maar die veel lagere bedrijfslasten hebben
dan wij. Uit dat onderzoek bleek dat onze hogere lasten voor een deel zijn terug te voeren op
strategische keuzes, zoals het investeren in leefbaarheid. Heb je geen of minder woningbezit
in kwetsbare wijken, dan hoef je daar als corporatie ook minder personeel op te zetten.
Ook het aandeel gestapelde woningen blijkt van invloed op je uitgaven aan leefbaarheid.
Woonpunt heeft 70 procent gestapelde woningen, de beter presterende corporaties kwamen
niet boven de 50 procent uit. Dat neemt niet weg dat er kansen zijn om onze bedrijfsvoering te
optimaliseren. Die kansen zijn er en die gaan we verzilveren, onder andere door het eerder
genoemde LEAN-traject. Maar ook door stappen die we in het verslagjaar hebben gezet, zoals
een versobering van ons wagenpark en de voorbereiding van een interne verhuizing, waarbij
we van drie kantoorlocaties naar één gaan.
In 2017 hebben we ook serieus werk gemaakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen,
met name de sociale kant (people). Woonpunt genereert veel werk. Daarbij willen we mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden. We doen dat door inschakeling van
partnerbedrijven die een PSO-3 (prestatieladder sociaal ondernemen niveau 3) hebben
behaald. Concrete voorbeelden daarvan zijn Impreso (drukwerk), Business Post, Hal R
(catering), Monsdal (groenvoorziening) en Balanz Facilitair (schoonmaak). Daar hebben we
in ons aanbestedingsbeleid/inkoopbeleid bewust een aparte positie voor gecreëerd.

Financiële continuïteit
Woonpunt heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een versteviging van de eigen financiële
positie, onder andere door collectieve verkopen en het noodgedwongen uitstellen van
renovatie, onderhoud en nieuwbouw. Dat ligt nu achter ons. Onze ratio’s gaan de goede kant
op. Tegelijkertijd hebben we ervoor gewaakt dat we niet in een kramp schieten en onnodig
geld oppotten. Onze opgave is immers fors.
Onze Loan to Value – de hoogte van onze totale leningen afgezet tegen de waarde van ons bezit
– was een tijd lang aan de hoge kant. Aw en WSW houden een bovengrens aan van 75%.
Woonpunt zit nu op 73,1%. De komende jaren lossen nog wat extra leningen af, zodat we
uiteindelijk op 72,5% uitkomen. Dat is een veilige marge om continu aan de ratio’s te voldoen
en tegelijk onze beloftes te kunnen waarmaken.
Woonpunt scoort inmiddels goed op de andere twee ratio’s waar WSW en Aw op sturen:
de ICR, die laat zien of er voldoende kasstromen zijn om de rentelasten te dragen, en de
solvabiliteit, die laat zien welk deel van onze bezittingen gefinancierd is met eigen vermogen.
Over ons eigen vermogen gesproken: dat is fors toegenomen. Puur een gevolg van een andere
manier van waardebepaling. Vanaf 2016 zijn woningcorporaties verplicht hun woningbezit te
waarderen op marktwaarde (actuele waarde volgens het waarderingshandboek RTIV) in plaats
van bedrijfswaarde*. Hierdoor hebben we per 31-12-2017 op papier € 636,6 miljoen aan extra
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vermogen. Dat extra vermogen is het verschil tussen de waarde van het bezit op basis van
bedrijfswaarde en de marktwaarde.
Eigenlijk is dat enorme bedrag het resultaat dat Woonpunt zou kunnen realiseren als we ons
woningbezit zouden verkopen. Dat doen we dus niet als woningcorporatie. Ons doel is
continu verhuren van onze woningen aan de doelgroep waarvoor we op aarde zijn. Deze
vermogensstijging is dus puur boekhoudkundig en gaan we nooit realiseren. Het geringe deel
van dit papieren vermogen dat we daadwerkelijk (ooit) gaan realiseren is afhankelijk van ons
verkoopbeleid. Dat is weer onderdeel van de totale transformatieopgave voor ons woningbezit.
Voor de komende jaren hebben we onze verkooptargets naar beneden bijgesteld. We zullen de
komende jaren steeds minder sociale huurwoningen verkopen. In werkelijkheid zeggen de
reserves 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
commerciële partijen op de woningmarkt. Als corporaties dezelfde waarderingsmethode
hanteren als beleggers maakt dat hun financiële positie transparanter. Als een woning
corporatie de marktwaarde van haar bezit weet, dan kan ze ook berekenen hoeveel ze ‘laat
liggen’ ten behoeve van haar sociale doelstellingen. Op die manier wordt de maatschappelijke
meerwaarde zichtbaarder en controleerbaarder. Corporaties baseren hun keuzes immers niet
alleen op financiële overwegingen. Soms zijn ze daar bewust tegengesteld aan.
* Alleen DAEB was voorheen op bedrijfswaarde gewaardeerd, niet-DAEB was al op marktwaarde
gewaardeerd.
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Mirjam Depondt-Olivers

Guido Kerckhoffs

Voorzitter raad van bestuur

Lid raad van bestuur

Mirjam Depondt-Olivers is in 2006
aangesteld als bestuurder en in 2010 en 2014
door de RvC herbenoemd. In 2018 hebben zij
en de RvC in goed onderling overleg besloten
dat zij in september 2018, na afloop van haar
derde termijn, afscheid neemt.

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:

Woonpunt is de statutair bestuurder van
de NV Wonen boven Winkels Maastricht.
De voorzitter van de raad van bestuur van
Woonpunt is in die hoedanigheid effectief
de directeur van de NV. Mirjam Depondt
vervult de volgende nevenfuncties:

Gerelateerd aan de functie:
-- Lid van de deelnemersraad WSW
Overig:
-- Commissaris bij Polygarde BV
-- Lid Raad van Toezicht bij Stichting
Vivantes Zorggroep

Gerelateerd aan de functie:
-- Lid bestuur Stichting Kences
-- Lid bestuur Stichting ROW
-- Lid bestuur Stichting
Studentenhuisvesting Maastricht
-- Lid bestuur Thuis in Limburg
Overig:
-- Voorzitter bestuur Stichting Ronald
McDonald Huis Maastricht
-- Voorzitter bestuur Stichting Ronald
McDonald Kindervallei
-- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Maastricht Marketing
-- Lid Raad van Toezicht Samenwerkende
VVV’s Limburg
-- Lid Raad van Toezicht Stichting MosaLira
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Woonpunt in één oogopslag
Betaalbaarheid

94,8%

5,2%

517,29

Kwaliteit van woningbezit
van ons woningbezit heeft een huurprijs onder
de huurtoeslaggrens (ex. collectieve verhuur)

Rapportcijfers van huurders:

€ 25,3
miljoen

2,4

van ons woningbezit heeft een huur boven
de liberalisatiegrens

Zoeken naar een
woning

hebben we geïnvesteerd in onderhoud en renovatie.

88,9%

is de gemiddelde
netto huurprijs van een
DAEB-huurwoning.

Nieuwe huurwoning
betrekken

van onze DAEB-woningen1 heeft een huurprijs
tot € 635 (ex. collectieve verhuur)
is de gemiddelde
onderhoudsstaat
van onze woningen
volgens NEN27672.

3.304 (21,2%)
11,1%

sociale huurwoningen heeft
een huurprijs boven € 628

woningen zijn seniorgeschikt.

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

Onder DAEB vallen de sociale huurwoningen.
DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang.
1

77,4%

Huurwoning verlaten

van de maximale huurprijs brengt Woonpunt
gemiddeld in rekening
bij DAEB-woningen.

Waar gaat de maandelijkse
huur aan op?

€ 88
€ 124
€ 38
€ 26
€ 102
€ 132
€7

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

43,4%

Klantcontact

van ons woningbezit heeft een
‘groene’ energie-indexwaarde.

Verkoop, sloop, nieuwbouw

Plegen van
onderhoud

Verhuur

102
statushouders
heeft Woonpunt
gehuisvest.

1.503
garages, parkeerplaatsen,
winkelruimtes etc. zijn
in bezit en beheer van
Woonpunt.

17.265
woningen zijn in bezit
en beheer van Woonpunt.



106

186

woningen heeft
Woonpunt verkocht
aan particulieren
(waarvan 74 DAEB).

woningen heeft
Woonpunt verkocht
aan collega-corporatie
Wonen Limburg

11

49
woningen heeft
Woonpunt toegewezen
aan statushouders.

303
woonwensen heeft
Woonpunt in 2017
gerealiseerd voor bewoners.
Kosten: € 94.601.

Woonpunt per gemeente
Samenstelling portefeuille

Maastricht

Heerlen

Sittard-Geleen

EijsdenMargraten

Gulpen-Wittem

Meerssen

Valkenburg
aan de Geul

Stein

Echt-Susteren

Vaals

Totaal

Aantal DAEB-woongelegenheden in eigendom*****

8.758

5.006

1.176

525

283

94

81

5

0

13

15.941

woningen

7.963

4.925

880

472

279

94

81

5

0

13

14.712

774

81

296

42

0

0

0

0

0

0

1.193

21

0

0

11

4

0

0

0

0

0

36

517

58

198

36

9

1

0

39

15

0

873

9.275

5.064

1.374

561

292

95

81

44

15

13

16.814

Overige vhe’s in eigendom*

962

323

88

22

65

0

14

0

0

0

1.474

Woongelegenheden in beheer*******

523

47

66

1

0

0

0

0

0

0

637

20

5

0

0

0

0

0

0

0

0

25

10.780

5.439

1.528

584

357

95

95

44

15

13

18.950

87,9%

92,4%

90,3%

77,5%

66,0%

92,6%

92,6%

40,0%

-

100,0%

88,9%

Gemiddelde nettohuurprijs DAEB-woning**

508,95

522,17

508,58

559,81

588,40

585,16

526,95

665,34

-

515,18

517,29

Gemiddeld % van maximaal redelijke huurprijs (DAEB)**

75,2%

79,8%

83,7%

77,8%

78,3%

87,4%

89,6%

79,3%

-

85,7%

77,4%

Gemiddelde nettohuurprijs niet-DAEB-woning**

774,76

798,65

817,26

800,58

712,83

880,55

-

782,21

746,74

-

786,32

Verkochte huurwoningen DAEB******

55

16

12

4

0

0

0

0

0

2

89

Verkochte huurwoningen niet-DAEB******

76

49

72

0

1

0

0

5

0

0

203

2,4

2,6

1,8

2,0

2,4

2,0

2,0

1,0

1,0

3,0

2,4

3.807

1.372

878

341

151

65

35

44

15

12

6.720

45,4%

27,5%

82,2%

67,1%

52,4%

68,4%

43,2%

100,0%

100,0%

92,3%

43,4%

€ 12.713.000

€ 8.473.000

€ 2.140.000

€ 837.000

€ 638.000

€ 137.000

€ 175.000

€ 129.000

€ 13.000

€ 15.000

€ 25.270.000

Investeringen in nieuwbouw

0

€ 133.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opgeleverde nieuwbouw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerde sloop

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Nultreden

351

343

317

16

19

0

0

0

0

0

1.046

Rollatortoegankelijk

298

280

220

54

32

57

50

0

15

0

1.006

Rolstoeltoegankelijk

824

49

202

98

39

0

0

40

0

0

1.252

1.473

672

739

168

90

57

50

40

15

0

3.304

17%

13%

69%

33%

31%

60%

62%

91%

100%

0%

21%

Gehuisveste statushouders (personen)

60

11

7

14

4

1

5

0

0

0

102

Aantal woningen toegewezen aan statushouders

26

7

6

4

2

1

3

0

0

0

49

kamers
woonwagens
Aantal niet-DAEB-woningen in eigendom
Totaal aantal woongelegenheden in eigendom

Overige vhe’s in beheer
Totaal vhe’s in bezit en beheer

Kenmerken woningen (*excl. Kamers en woonwagens)
Betaalbaarheid en beschikbaarheid
% DAEB-woningen <635**

Kwaliteit en duurzaamheid
Gemiddelde onderhoudsstaat volgens NEN 2676***
Aantal groene energielabels****
% Groene labels****
Investeringen in onderhoud en renovatie

Toegankelijkheid

totaal seniorengeschikt
seniorengeschikt %
Bijzondere doelgroepen

*
**
***
****

niet-woongelegen, waaronder: garages, parkeerplaatsen, standplaatsen, winkels, bedrijfsruimten. Excl. Zendmasten
excl. Collectieve contracten (geeft vertekend beeld)
waarbij 1 staat voor uitstekende conditie, 2 voor goede conditie, 3 voor redelijke conditie, enz.
Van gelabelde zelfstandige woningen


***** incl. woningen voor zorgdoeleinden (collectief verhuurd)
****** incl. collectieve verkoop
******* incl. WBW en Wonen Limburg-verkopen
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Strategie
Eind 2017 heeft Woonpunt samen met belanghebbenden de koers voor de periode 2018 – 2022
uitgestippeld. Onze bestuurders voerden gesprekken met leden van onze huurdersverenigingen
en bewonerscommissies, wethouders, collega-corporaties, directeuren van zorg- en welzijns
instellingen en andere partners uit het maatschappelijk middenveld en de teams binnen
Woonpunt.

Samen werken aan wonen
Uit deze gesprekken bleek onder andere dat de onderlinge samenwerking belangrijker is dan
ooit. Daarom kreeg de nieuwe strategie de titel ‘Samen werken aan wonen’ mee. Bezuinigingen
en veranderende wet- en regelgeving vragen erom dat netwerkpartners de handen ineenslaan
en tot creatieve oplossingen komen. Met name de sociale problematiek bij huurders in de
wijken vraagt hierom.

Speerpunten
Onze huurders zijn onze belangrijkste belanghebbenden. Daarom staan zij ook centraal in
onze nieuwe strategie. Tijdens een uitgebreide sessie spraken onze bestuurders met vertegen
woordigers van onze huurders- en belangenverenigingen (HBV’s) en bewonersoverleg
commissies (BOC’s) over wat zij belangrijk vinden voor de komende vijf jaar. Twee onderwerpen
sprongen eruit: leefbaarheid en dienstverlening. Deze twee thema’s staan dan ook, evenals
het actief betrekken van huurders, bovenaan onze prioriteiten voor de komende jaren.
De speerpunten voor de komende jaren zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We betrekken huurders meer bij ons werk
We investeren in leefbaarheid
We verbeteren onze dienstverlening
We zorgen voor voldoende betaalbare woningen
We versnellen de verduurzaming van onze woningen
We huisvesten mensen met zorgvragen

Strategie en jaarverslag
Dit jaarverslag gaat over 2017, waarin de nieuwe strategie nog niet bestond. Dit verslag is
daarom nog opgebouwd rondom de oude strategische speerpunten: reductie van energie
verbruik, betrokken en zelfredzame huurders, en levensloopbestendige woningen.
Op verschillende plekken in dit verslag verwijzen we wel alvast naar de nieuwe strategie,
om onze voornemens op bepaalde thema’s helder voor het voetlicht te brengen.

Bestuursverslag
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1 / Betaalbaarheid en beschikbaarheid

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: 89% van de sociale
huurwoningen heeft een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens (ambitie: minimaal
80%) en op totaalniveau heeft 94,8% van onze woningvoorraad een huurprijs onder de
huurtoeslaggrens.
-- Gemiddeld hebben huurders met een inkomen lager dan € 40.349 een huurverhoging
gekregen van 0,8%. Zo’n 3.850 huurders hebben geen huurverhoging gekregen, omdat zij
huurtoeslaggerechtigd zijn en hun huidige huur de tweede aftoppingsgrens al ontstegen is.
We hebben gebruik gemaakt van de inkomensafhankelijke huurverhoging om de lasten zo
eerlijk mogelijk te spreiden.
-- We hebben ‘passend toegewezen’: 95,4% van alle nieuwe huurders die recht hebben op
huurtoeslag kreeg van ons een woning waarvan de huurprijs bij het inkomen past. De
overige 4,6% hebben we gebruikt om mensen te helpen die om wat voor reden dan ook
urgent een sociale huurwoning nodig hebben. Ook gebruiken we deze ruimte om de
leefbaarheid in complexen te verbeteren.
-- Het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstand neemt verder af. Waren dat er in 2016
nog 43, in 2017 daalde het aantal verder naar 34 (waarvan één bedrijfspand). Ons proactieve
beleid, waarbij we intensief samenwerken met netwerkpartners, werpt vruchten af.
Daarnaast constateren we dat de maatregel ‘passend toewijzen’ naar alle waarschijnlijkheid
bijdraagt aan de afname van betalingsproblematiek.
-- We hebben voldaan aan de EU-norm dat minimaal 80% van de vrijkomende sociale huur
woningen moet zijn toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen onder de € 36.165.
-- De prestatieafspraken met gemeenten over voorrang voor bepaalde doelgroepen (zoals
jongeren onder 23 zonder huurtoeslag bij goedkope woningen) zijn geborgd in de
werkafspraken met het woonruimteverdeelsysteem Thuis in Limburg en worden
gemonitord in de rapportages.
-- In het verslagjaar hebben we samen met de huurdersverenigingen een vangnet gecreëerd
voor huurders die buiten hun schuld in een acute noodsituatie terechtkomen en daardoor
de huur tijdelijk niet kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan plotseling verlies van baan,
een scheiding of een sterfgeval. Het idee van het vangnet was dat deze mensen tijdelijk een
huurverlaging zouden krijgen. De intentie van het vangnet was goed, evenals de samen
werking met de huurdersverenigingen hierin. De Autoriteit woningcorporaties heeft ons
er echter op gewezen dat een dergelijk vangnet binnen de Woningwet niet is toegestaan.
Met tijdelijke huurkorting zou een corporatie het inkomen van een individuele huurder
aanvullen, en dat mogen we niet. Woonpunt gaat met de huurdersverenigingen bekijken
welke mogelijkheden we wel hebben om dit probleem aan te pakken.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
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Wat kan beter?
-- In 2017 heeft Woonpunt de strategie voor de jaren 2018 – 2022 voorbereid. Onderdeel van
de strategie is het versnellen van de verduurzaming van ons woningbezit. Dat komt de
betaalbaarheid ten goede.
-- Woningtoewijzing wordt steeds minder standaardwerk en steeds meer maatwerk. Het
aantal bijzondere doelgroepen neemt toe, en daarmee ook het aantal specifieke criteria
waaraan voldaan moet worden bij toewijzing. Behalve prijs en geschiktheid van de woning
zijn dat het al dan niet aanwezig zijn van een sociaal netwerk, afspraken over professionele
begeleiding of zorg en de leefbaarheid in de buurt of in het complex. Hoewel onze verhuur
consulenten steeds meer gespecialiseerd raken in deze vraagstukken rondom het huisvesten
van bijzondere doelgroepen, staat deze ontwikkeling enigszins in contrast met de noodzaak
om meer werk te doen met minder mensen. We zoeken naar een goede balans.
-- In 2017 is begonnen met het in kaart brengen van de klantreis rondom het volledige verhuuren mutatieproces. Doel is om vanuit de beschrijving van de huidige situatie in kleine stapjes
en volgens de principes van LEAN, verbeteringen aan te brengen in het proces. Doel is
tweeledig: een betere klantervaring en een efficiënter proces zodat leegstand wordt
teruggebracht.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
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2 / Reductie van
energieverbruik

Zijn we tevreden?
Realisatie energiebesparende maatregelen
Gemiddelde CO²-uitstoot
Gemiddeld gasverbruik
Bewustwording bij huurders

Wat gaat goed?
-- In 2017 hebben we onze strategie voor de jaren 2018 – 2022 opgesteld. Onderdeel daarvan is
een forse versnelling van de verduurzaming. Volgens de ‘oude’ plannen zou Woonpunt in
2028 gemiddeld energielabel B hebben. De versnelling moet ervoor zorgen dat dit al in
2024/2025 het geval is. Daar zijn zo’n 25.000 labelsprongen voor nodig. Ervan uitgaande dat
elke labelsprong tussen de € 3.000 en € 3.500 kost, gaat het om een bedrag van ruim 80
miljoen euro. Voor deze versnelling hebben we in 2017 op hoofdlijnen verschillende
scenario’s opgesteld, in 2018 werken we deze uit tot concrete plannen.
-- We zijn in 2017 weer gestart met renovatieprojecten, waarbij we als eerste de Maastrichtse
wijk Nazareth onder handen nemen. Bewoners hebben daar immers lang gewacht op de
uitvoering van de plannen. We maken 179 huurwoningen energiezuiniger, onder andere
door gevels in te pakken en daken te isoleren. Daarmee maken we op woningniveau grote
sprongen in de verduurzaming. In 2018 staan meer projecten op stapel, waaronder een
grootschalige renovatie van 89 appartementen aan de Hermelijn-Tiecelijnstraat in
Maastricht die daardoor energielabel A++ krijgen (zie het interview hieronder).
-- In 2017 hebben we een intentieovereenkomst gesloten met Het Groene Net. Woonpunt heeft
zo’n 1.400 woningen in Sittard-Geleen. Die kunnen in principe allemaal verwarmd worden
met de restwarmte die Het Groene Net ophaalt van Chemelot en Biomassa Energiecentrale
Sittard. Woonpunt en Het Groene Net starten met een haalbaarheidsstudie voor één
complex van 49 woningen aan de Oranjelaan in Geleen. Van daaruit wordt bekeken hoe we
andere woningen op het netwerk kunnen aansluiten. Hiermee kunnen we als sociale
verhuurder een flinke bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons woningbezit en de
realisatie van klimaatdoelstellingen.

Wat kan beter?
-- We hebben stappen gezet in de planvorming, maar in het verslagjaar hebben we nog niets
afgerond, waardoor de scores op realisatie hetzelfde blijven.

Reductie van energieverbruik
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Verdeling energielabels 2017

Prognose 2028 op basis van
huidige wensportefeuille

12%
19%

43%

45%

80%

Groen = A, B, C
Oranje = D, E
Rood = F, G

Gemiddelde EI

2,05

Gemiddeld gasverbruik

1.597 m³ / woning

Gemiddelde CO2-uitstoot

3.415 kg / woning

We liggen met de verdeling van energielabels, gemiddelde gasverbruik en CO2-uitstoot
achter op de sector. In de meerjarenstrategie 2018 – 2022 hebben we daarom als speerpunt
een versnelling opgenomen van de verduurzaming van ons woningbezit. We gaan middelen
vrijmaken om de verdeling van energielabels zoals deze in 2028 is voorzien, enkele jaren naar
voren te halen.
De ontwikkeling van het gemiddelde gasverbruik en CO2-uitstoot sinds de nulmeting in
2009 is niet meer weer te geven, vanwege de nieuwe voorgeschreven berekeningsmethodiek
(Het Nader Voorschrift en NEN 7120).

Reductie van energieverbruik
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Gerard van Aarssen (voorzitter flatcommissie) en Vivian Jaspar (Woonpunt Projectontwikkelaar)

Een gesprek over verduurzaming

‘Geen kansen
meer missen’

20

Woonpunt gaat een inhaalslag maken bij de verduurzaming van het woningbezit.
Zodat we gemiddeld label B in 2024/2025 halen, in plaats van in 2028. Een mooi
voorbeeld zijn de aanvullende duurzaamheidsmaatregelen bij het groot
onderhoud van de woningen aan de Hermelijn- en Tiecelijnstraat in Maastricht.
Een gesprek met Woonpunt Projectontwikkelaar Vivian Jaspar en Gerard van
Aarssen, voorzitter van de flatcommissie.

Welke duurzaamheidsmaatregelen treft Woonpunt hier?
Vivian Jaspar: ‘Om te beginnen verbeteren we de isolatie van de buitenschil, zodat er zo min
mogelijk energie verloren gaat. In dit complex was een deel van de woningen nog uitgerust
met gaskachels. Ook een deel van de cv-ketels was niet meer van deze tijd. Daarom krijgen alle
woningen vloerverwarming. Tegelijkertijd brengen we mechanische ventilatie aan, waardoor
zo min mogelijk warme lucht de woning verlaat. Als extra maatregel plaatsen we zonnepanelen
op de daken. De opbrengst hiervan wordt direct in de vorm van elektriciteit geleverd aan de
bewoners. Daardoor krijgen deze woningen een A++ label.’
Gerard van Aarssen: ‘De meeste bewoners vinden het wel prettig dat er vloerverwarming
komt. Ook zijn we blij met de kunststof kozijnen en dubbele beglazing. Alleen jammer dat
de rolluiken dan weg moeten. Hoewel dubbele beglazing ook meer veiligheid biedt, voelen
mensen zich toch nog veiliger met rolluiken.’

Heeft Woonpunt in het verleden kansen laten liggen rondom verduurzaming?
Vivian Jaspar: ‘Ik vind van wel. Bijvoorbeeld bij een groot onderhoudsproject aan eengezins
woningen, waarvan onder meer de daken vernieuwd moesten worden. In plaats van dat
moment aan te grijpen om voor een geringe extra investering geïsoleerde dakplaten aan te
brengen, kozen we toen voor dakisolatie van binnenuit tegen huurverhoging. Geen enkele
huurder koos daarvoor. Een gemiste kans, want juist met dakisolatie kun je grote stappen
maken waardoor de energielasten direct naar beneden gaan. Daarom isoleren we nu standaard
daken op het moment dat ze vernieuwd worden. We mogen geen kansen meer missen.’
Gerard van Aarssen: ‘Ik kan me voorstellen dat die huurders niet voor dakisolatie hebben
gekozen. Het ligt eraan wat ze dan tellen aan extra huur. Want Woonpunt mag ook best eens
iets extra’s doen. Zeker als alle huurders op tijd hun huur betalen, net als hier. In ons geval is
het bovendien de eerste keer dat er groot onderhoud wordt uitgevoerd. Er had al veel eerder
iets mogen gebeuren. Bijvoorbeeld aan de kelders, die zijn slecht onderhouden en bij regen
loopt het water door de muren heen de gangen in. We hebben de toezegging dat dit nu ook in
orde gemaakt wordt.’

‘Woonpunt mag ook best eens iets
extra’s doen. Zeker als alle huurders op
tijd hun huur betalen, net als hier.
Reductie van energieverbruik
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Op welke manier kan Woonpunt de beoogde versnelling waarmaken?
Vivian Jaspar: ‘Daar werken we nu een plan voor uit. We bekijken per complex welke ingrepen
nodig zijn en voeren deze op een logisch moment uit. Want je kunt niet zomaar alles dicht
isoleren en vervolgens de ventilatie achterwege laten. Daarom moet je altijd naar het geheel
kijken. Bij toekomstige projecten voor groot onderhoud en renovatie hebben we al rekening
gehouden met duurzaamheid. Voor de extra maatregelen ligt onze focus dan ook op
complexen waar we de komende 10 jaar niet over de vloer komen.’

In hoeverre zijn deze extra maatregelen qua kosten te verantwoorden? Is sloop
en nieuwbouw niet beter?
Vivian Jaspar: ‘Bij dit soort afwegingen kun je nooit alleen naar de financiën kijken. Sloop
heeft nu eenmaal veel impact op huurders. In het geval van de Hermelijn- en Tiecelijnstraat
speelt ook de historie mee. Eerst werd het geplande groot onderhoud uitgesteld vanwege
asbest, daarna vanwege de investeringsstop. Niet vreemd dat huurders argwanend zijn.’
Gerard van Aarssen: ‘De mensen zijn het wachten zat, ze worden al zo lang aan het lijntje
gehouden. Ze geloven pas dat het doorgaat als het dak van de Hermelijnstraat eraf is. Het is
jammer dat sommige bewoners die inmiddels verhuisd zijn heimwee hebben. Ze zouden liever
vandaag nog dan morgen terugkeren naar hun woning.’

Waarom is er niet voor gekozen om de woningen gasloos te maken?
Vivian Jaspar: ‘Die mogelijkheid is wel onderzocht en het was een moeilijke afweging.
Daarvoor is een redelijk nieuwe techniek nodig die bij renovatie nog niet eerder is toegepast.
In het geval van de Hermelijn- en Tiecelijnstraat hebben we hiervoor niet gekozen, omdat de
elektrakosten voor huurders dan zouden stijgen. Dat komt omdat de zonnepanelen maar 80%
van de energie leveren die hiervoor nodig is. Bovendien was het ook voor Woonpunt duurder,
omdat een belangrijke subsidie dan gedeeltelijk vervalt.’

In hoeverre zet Woonpunt in op hergebruik van materialen bij dit project?
Vivian Jaspar: ‘Bij dit project zetten we niet in op hergebruik van materialen. We vragen ons
wel altijd heel bewust af of iets gesloopt moet worden. Vanuit duurzaamheidsoogpunt laten
we bijvoorbeeld wel de betonnen balkonbalustrades zitten, omdat deze kwalitatief nog goed
zijn. Ook de voordeuren behouden we; ze worden alleen voorzien van nieuwe kaders en dubbel
glas. De galerijen moeten we wel vervangen, omdat deze constructief niet in orde zijn. Maar
we hebben bewust gekozen voor een ‘prefab’ galerij, waardoor veruit minder materialen nodig
zijn dan voor herstel. Bovendien hoeven deze prefab galerijen niet telkens opnieuw
geschilderd te worden.’

Reductie van energieverbruik
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‘Vanuit duurzaamheidsoogpunt laten we
wel de betonnen balkonbalustrades zitten,
omdat deze kwalitatief nog goed zijn.’
Wat vinden bewoners van duurzaamheid en wat doen ze zelf om energie te
besparen?
Gerard van Aarssen: ‘Duurzaamheid is prachtig, zo lang het maar goedkoper is. We staan
er positief tegenover, het levert altijd wat op. Maar wat moet je hier op dit moment aan
energiebesparing doen? Kijk je in de gang naar de voordeur, dan zie je de buitenlucht.
Alles tocht, de woningen zijn gewoon toe aan een grondige opknapbeurt.’

Hoeveel hinder ondervinden de huurders straks van de
onderhoudswerkzaamheden?
Vivian Jaspar: ‘Ze moeten tijdelijk verhuizen binnen het complex en dat is behoorlijk
ingrijpend. We voeren de renovatie daarom ook heel bewust in twee fasen uit, zodat bewoners
in de tussentijd niet naar een heel andere locatie hoeven. Daarnaast zal er ook geluids- en
stofoverlast zijn, hoewel we proberen dit tot een minimum te beperken. Woonpunt probeert
de bewoners zoveel mogelijk te helpen door een verhuisbedrijf in te schakelen.’
Gerard van Aarssen: ‘Het is een goede zet van Woonpunt om het verhuisbedrijf in te schakelen,
zodat bewoners alleen nog maar hoeven in te pakken. Want het zijn voornamelijk oudere
mensen, voor hen valt een verhuizing niet mee. Binnenkort kunnen bewoners vragen stellen
aan Woonpunt. Veel mensen zijn het er bijvoorbeeld niet mee eens dat de deur naar het balkon
op de slaapkamer vervangen wordt door een raam. We hopen dat we dit nog terug kunnen
draaien.’

Als de huurprijs na de verbouwing stijgt, betalen de huurders de
duurzaamheidsmaatregelen dan niet uit eigen zak?
Vivian Jaspar: ‘De huurprijs gaat omhoog, maar in 2013 is er een maximum huurprijs afge
sproken voor zittende huurders. Aan de andere kant worden de maandlasten weer beperkt
doordat huurders fors gaan besparen op energiekosten. De woningen blijven behouden voor
de sociale huur.’
Gerard van Aarssen: ‘We weten nog niet precies wat die huurverhoging gaat worden. Binnen
het complex is scheefgroei ontstaan, omdat sommige mensen nog een gashaard hadden. Dat
wordt nu waarschijnlijk gelijkgetrokken. Ik vind het wel terecht om huurverhoging te betalen
voor de nieuwe zaken als vloerverwarming en mechanische ventilatie. Maar het moet
natuurlijk wel redelijk blijven.’
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Doet Woonpunt de komende jaren voldoende om te verduurzamen?
Vivian Jaspar: ‘Je merkt dat er steeds vaker gekozen wordt voor duurzame oplossingen.
Dit is opgenomen in de uitgangspunten van toekomstige projecten. En er is meer aandacht
voor de toepassing van materialen. Bijvoorbeeld de keuze voor vlas als natuurlijk
isolatiemateriaal. Versnelling bij verduurzaming is belangrijk, maar het moet wel doordacht
gebeuren. Dus eerst kijken wat het oplevert voor de woning, het comfort en de huurder.
De nieuwe projectleiders binnen Woonpunt zien dat als een uitdaging.’

Hebben de huurders tot slot nog tips voor Woonpunt?
Gerard van Aarssen: ‘Duidelijke afspraken maken, zodat we weten waar we aan toe zijn.
En beter luisteren naar de huurders, dus rekening houden met onze wensen.’
Met dank aan de bijdragen van Corry van Lijf, een van de eerste bewoners van het complex.
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3 / Zelfredzame en
betrokken huurders

Zijn we tevreden?
Zelfredzame en betrokken huurders
Samenwerking met de bewonersoverlegcommissies
Inzet van wijkbeheerders op schoon, heel en veilig

Wat gaat goed?
-- De deelname van onze wijkbeheerders in de Veilige Buurten Teams (Maastricht) en de
Buurtteams Plus (Heerlen) is een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen partners op
operationeel-tactisch niveau. Door de bundeling van krachten van de woningcorporatie,
politie, zorg- en welzijnsinstanties, bewoners en gemeente kunnen problemen snel worden
aangepakt.
-- Ook de samenwerking met netwerkpartners om problemen in een vroeg stadium te
signaleren en te voorkomen i.p.v. op te lossen gaat goed.
-- Het aantal betrokken bewoners in wijken/buurten dat een actieve bijdrage levert aan de
leefbaarheid buiten formele bewonersoverlegcommissies stijgt. In 2017 is dat aantal
gestegen van 91 naar 112.
-- Eind 2017 hebben we onze strategische visie voor de jaren 2018 – 2022 opgesteld.
De eerste twee speerpunten daarin zijn ‘We betrekken onze huurders meer bij ons werk’
en ‘We investeren in leefbaarheid’. Deze twee speerpunten zijn door onze huurders
verenigingen en bewonersoverlegcommissies nadrukkelijk als prioriteiten benoemd.
In 2018 gaan we deze handen en voeten geven, samen met bewoners.
-- Het gebruik van het eigen woonwensenfonds. 395 huurders hebben een beroep gedaan op
ons ‘potje’ om het wonen aangenamer te maken. Dat is zo’n tien procent meer dan vorig jaar.
De toename zit ‘m vooral in het aantal aanvragen voor kleine woningaanpassingen die niet
worden vergoed door de WMO, maar die wel het verschil kunnen maken tussen behelpen en
prettig wonen. Het aantal bewonersinitiatieven en aanvragen voor aanpassingen in de
openbare ruimte zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2016. In totaal honoreerden we 303
woonwensen in 2017. Totale besteding: € 94.601.

Wat kan beter?
-- Wijkbeheerders krijgen in 2018 nog een training waarin ze leren omgaan met bewoners
die wel klagen over de leefbaarheid, maar die zelf geen enkele verantwoordelijkheid willen
nemen.
-- De wijkbeheerders hebben in 2017 twee belangrijke trainingen gevolgd. De eerste was
gericht op effectieve communicatie: hoe spreek je bewoners aan op hun gedrag? Hoe zorg je
ervoor dat je hen tot actie motiveert in plaats van dat de hakken in het zand gaan? De tweede
training was gericht op de inzet van wijkbeheerders op de schoonmaak in complexen.
Woonpunt heeft de schoonmaak van algemene ruimtes in 2017 opnieuw aanbesteed,
waarbij de wijkbeheerders een rol hebben in de controle van de werkzaamheden. Hoewel
de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden nog zeker niet voldoende is, zijn de wijk
beheerders nu voldoende uitgerust om hun controletaken uit te voeren. De huurders
verenigingen hebben bij dit laatste traject door hun constructieve houding een belangrijke
bijdrage geleverd. Zij waren de ogen en oren in onze complexen en wezen ons erop wanneer
de kwaliteit van de schoonmaak nog niet aan de maat was.
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Een gesprek over bewonersparticipatie

‘Jeugdoverlast en
zwerfafval rondom
het gebouw worden
eindelijk aangepakt.’

Denise Maas (consulent participatie), Jan Poutsma, Lilian Timmermans en Leon Deumens

Woonpunt betrekt huurders graag bij het werk. Zij zijn immers de ogen en oren in
de buurt. Daarom zet consulent participatie Denise Maas zich in om huurders te
organiseren. Leon Deumens, Lilian Timmermans en Jan Poutsma startten een
jaar geleden zo’n bewonersgroep voor hun flatgebouw aan het Gebrookerplein in
Hoensbroek.

Waarom zijn jullie onlangs een bewonersgroep gestart?
Leon Deumens: ‘We waren dat niet van plan. Het was sfeerloos in het flatgebouw. Veel mensen
liepen elkaar voorbij zonder te groeten. We organiseerden een burendag, zodat iedereen
elkaar kon leren kennen.’
Lilian Timmermans: ‘Tijdens die burendag noteerde ik een aantal punten die de bewoners
stoorden. Dat lijstje stuurde ik naar Woonpunt. Klaar, dacht ik. Maar helaas werd daar niet
direct actie ondernomen.’
Denise Maas: ‘Ik raadde ze aan om zich te organiseren. Dan sta je steviger. Ze moesten ook zelf
aan de slag.’
Leon Deumens: ‘Toen we de bewonersgroep waren gestart, kwamen er andere zaken bij die we
ook belangrijk vinden. Zoals de omgeving van het flatgebouw. En dus namen we contact op
met HBV Groot Hoensbroek. Die heeft veel power.’

Als die zoveel power hebben, waarom wilden jullie dan daarnaast een
bewonersgroep?
Leon Deumens: ‘Wij willen er vooral zijn voor het organiseren van dingen om de samenhang
te verbeteren. We kunnen de problemen niet oplossen. De HBV kan daar een veel actievere rol
in spelen. Nu zij zich er actief tegenaan bemoeien, merken we direct dat we samen met hen
meer gedaan krijgen. Zo hadden we onlangs een buurtschouw met Denise, de HBV, de
stadsdeelcoördinator van de gemeente en de eigenaar van de supermarkt onder onze flat.
En nu wordt eindelijk de jeugdoverlast en het zwerfafval rondom het gebouw aangepakt.’

‘We hebben samen de overgebleven bakken
geverfd, zodat ze er weer netjes uitzien.’
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Waar zijn jullie tot nu het meest trots op?
Jan Poutsma: ‘We hebben dit najaar de groenvoorziening op de daktuin aangepakt. Het was
al 15 jaar een grote betonnen vlakte. De betonnen bloembakken stonden altijd vol onkruid.
We wilden een groot deel van de bakken weghalen. Woonpunt had laten weten dat dit alleen
met een hijskraan kon en dat daar geen geld voor was. Dus toen hebben we ze zelf naar
beneden gesleept. Dat was achteraf niet zo verstandig. Ik heb 2 maanden mank gelopen.
Gelukkig kregen we hulp van verschillende medebewoners. We hebben samen de overgebleven
bakken geverfd, zodat ze er weer netjes uitzien. Vervolgens hebben we er planten in gezet. Dat
was mogelijk met een bijdrage van het Oranjefonds. Het is een fijn uitzicht nu. Verder hebben
we op het daktuin een zitje gemaakt voor meer onderling contact. Ik vind het leuk om te zien
dat oudere mensen daar even gaan zitten in de zon.’

Voelen jullie je ook gesteund door Woonpunt?
Leon Deumens: ‘Door Denise Maas wel, maar verder is het contact moeizaam. Net als bij
andere woningcorporaties bel je je wezenloos. Ik had een tijd geleden tuinafval weggehaald
uit de gezamenlijke plantenbakken. Dat wilde ik kwijt. Het kostte me veel moeite om
Woonpunt ervan te overtuigen dat zij dit moest afvoeren.’
Denise Maas: ‘Het is zeker geen onwil van mijn collega’s. De technisch opzichters zijn
overbelast. Veel van de vragen die bij mij binnen komen, gaan over techniek. Ik zie dat ze me
willen helpen, maar het ontbreekt ze aan tijd. Bij mijn collega’s van wijkbeheer merk ik dat er
vermoeidheid optreedt. De overlastproblematiek neemt toe en wordt zwaarder. Het is
frustrerend voor ze dat ze niet meer alles kunnen oplossen. Ik probeer ze dan op te op te
peppen door samen problemen aan te pakken.’

‘De technisch opzichters zijn overbelast.
Ik zie dat ze me willen helpen, maar het
ontbreekt ze aan tijd.’
Sinds een aantal jaar zetten we als corporaties in op de zelfredzaamheid van de
huurders. Slagen we daarin?
Denise Maas: ‘Ik doe dat niet omdat de overheid ons daartoe dwingt. Zo zit ik niet in elkaar.
Ik ben in de buurt en ik luister naar de mensen. Als je goed luistert, dan signaleer je de
problemen. En wat mij betreft: hoe moeilijker, hoe leuker. Maar mensen moeten het wel
zien als hun probleem. We hebben ze jarenlang verwend door alles uit handen te nemen.
Nu moeten we een omslag maken.’
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Is het wenselijk om huurders meer te organiseren?
Denise Maas: ‘Jazeker. Voor mij is het handig om een aanspreekpunt te hebben in een
buurt. Dat verplicht me om er regelmatig langs te gaan. Mijn werk gaat over prettig wonen.
De bewoners beschikken over de expertise. Zij weten hoe het is om in een bepaalde woning of
buurt te wonen. Wij hebben die kennis niet. Als de bewoners tevreden zijn, dan is Woonpunt
ook tevreden. Een prettige buurt is bovendien beter voor de verhuurbaarheid van de woningen.
Meer betrokkenheid scheelt in de beheerkosten.’

De HBV’s en BOC’s hebben bij het bepalen van strategie aangegeven dat ze
leefbaarheid en dienstverlening de belangrijkste thema’s vinden voor de komende
jaren. Zijn jullie het daar mee eens?
Leon Deumens: ‘We hopen op een verbetering van de leefbaarheid. Ons flatgebouw zit nu een
beetje in een vergeethoekje. Maar ik denk dat we er zelf nog actief achteraan moeten zitten.’

Wat moet Woonpunt dan doen op het vlak van dienstverlening?
Lilian Timmermans: ‘Het contact heen en weer gaat uitstekend. Als ik bel over een reparatie
dan word ik goed geholpen. Maar als ik een moeilijkere vraag heb, dan wordt het direct
moeizamer. Dat kan beter.’

We zeggen in onze strategie dat we ‘luisteren naar bewoners, weten wat er speelt
in de buurt, daarop samen met bewoners en andere partijen actie ondernemen’.
Herkennen jullie dit?
Leon Deumens: ‘Nu wel. Dat was een paar jaar geleden wel anders.’
Denise Maas: ‘Ik ga altijd met mensen in gesprek. Dan probeer ik te achterhalen of een klacht
reëel is of alleen een roep om aandacht. Is het reële klacht? Dan ik pak hem op. Sommige
mensen hebben gewoon behoefte aan aandacht. Ook de mensen die het goed doen. Dan ga
ik daar af en toe even langs. Zo had ik een onlangs een mevrouw die heel boos was omdat ik
ergens anders een bloemetje had gebracht. Zij vond dat zij die ook verdiende. Ik ben daar drie
kwartier geweest en toen ik wegging, viel ze me om de nek. Ze moest gewoon even haar
frustratie uitten.’

Woonpunt wil graag meer jonge mensen activeren om zich in te zetten voor de
wijk en de huurdersbelangen. Lukt dat?
Leon Deumens: ‘Jongeren zijn lastiger aan je te binden. Ze verhuizen sneller en hebben
daardoor minder binding met de wijk.’
Denise Maas: ‘Deze bewonersgroep is heel open. Ze willen graag contacten leggen.
Sommige clubjes zijn meer naar binnen gericht dan bind je ook minder snel nieuwe, jonge
mensen aan je.’
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We mogen circa 125 euro per sociale huurwoning uitgeven aan leefbaarheid
per jaar. Is dat voldoende?
Denise Maas: ‘Er zijn weinig geldpotjes voor sociale activiteiten van huurders. Mensen willen
graag leuke dingen organiseren, maar dat mogen wij als corporatie niet meer ondersteunen.
Ik vind het erg dat we als woningcorporatie niet meer mogen bijdragen aan gezelligheids
activiteiten. De mensen in de wijken hebben daar last van. Pas geleden klopten twee dames
bij me aan omdat ze een paasactiviteit wilden organiseren voor de 100 kinderen in de buurt.
Daar moet ik dan nee op zeggen. Uiteindelijk hebben ze een opschoonactie georganiseerd,
waar helaas maar weinig mensen op af kwamen. Gelukkig waren ze wel creatief en is die
paasactiviteit er toch gekomen.’
Lilian Timmermans: ‘Als je weet wat wel en niet kan, dan ga je oplossingen zoeken.’

‘Als je weet wat wel en niet kan, dan ga
je oplossingen zoeken.’
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4 / Levensloopbestendige
woningen en bijzondere
doelgroepen

Zijn we tevreden?
Huisvesting bijzondere doelgroepen
Aantal levensloopbestendige woningen
Toewijzing levensloopbestendige woningen
Samenwerking met zorgpartijen rondom kleinschalige
woonconcepten

Wat gaat goed?
-- Er zijn voldoende zorggeschikte woningen voor de doelgroep in de regio.
-- In het verslagjaar zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Maastricht en Heerlen (waar
wij ons meeste woningbezit hebben) en de andere corporaties in de regio over de toewijzing
van zorggeschikte woningen. Vanuit de prestatieafspraken zijn werkgroepen gestart om te
borgen dat zorggeschikte woningen ook daadwerkelijk beschikbaar komen voor de
doelgroep.
-- Bij het matchen van de vraag naar zelfstandige woningen voor bijzondere doelgroepen en
ons aanbod van vrijkomende woningen is de samenwerking met zorg- en
welzijnsinstellingen goed.
-- 84 statushouders gehuisvest in 2017.
-- 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.
-- In 2017 realiseerden we voor zorg- en welzijnspartijen Moveoo, RIBW/Levanto, Leger des
Heils, Second Chance Force, Agapè en Philadelphia 104 kamers of woningen in ZuidLimburg voor diverse vormen van opvang of begeleid wonen.
-- Eind 2017 heeft Woonpunt de strategie voor de jaren 2018 – 2022 opgesteld. Onderdeel
daarvan is het huisvesten van mensen met zorgvragen. We blijven zorgen voor kleine
woningaanpassingen en maken onze nieuwbouwwoningen levensloopbestendig. Wat
betreft het huisvesten van mensen met psychosociale problemen koersen we op spreiding
en begeleiding. Huurders met psychosociale problemen nemen in aantallen toe in onze
wijken en kunnen zorgen voor overlast of andere leefbaarheidsproblemen. Ze zijn veelal
aangewezen op woningen binnen het lagere prijssegment. Hierdoor worden sommige
buurten, straten of complexen onevenredig zwaar belast. We koersen op spreiding, ook
naar wijken waar nu weinig of geen goedkopere corporatiewoningen zijn.
-- In 2018 start Woonpunt een pilot met 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
voorzieningen (ophogen galerijvloeren, plaatsen elektrische deurdrangers,
scootmobielruimtes).
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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 stakeholders willen
we in 2018 in bepaalde gemeentes wooncomplexen oormerken voor toewijzing aan ouderen
en mensen met een zorgindicatie.
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Ingrid Caniels (consulent maatwerk) en Karen van de Gaar (Procesregisseur Housing in Maastricht)

Een gesprek over huisvesting
van mensen met een rugzakje

‘Onze aanpak
is succesvol.’

Mensen met psychosociale problemen huisvesten. Dat gaat niet makkelijk.
Woonpunt werkt hiervoor samen met verschillende zorginstanties, zoals Impuls,
Leger des Heils, Trajekt, Pension Jekerzicht, Radar, Levantogroep en Xonar.
Procesregisseur Karen van de Gaar van Housing in Maastricht begeleidt cliënten
vanuit zorginstellingen naar een woning. Zij werkt dan ook regelmatig samen
met onze consulent maatwerk Ingrid Caniels.

Hoe werkt jullie samenwerking precies?
Karen van de Gaar: ‘Een zorginstelling meldt een cliënt aan bij Housing. Vervolgens meld
ik een cliënt aan bij Thuis in Limburg. Op basis van een verdeelsleutel wordt de cliënt
toegewezen aan een corporatie.’

Ingrid Caniels: ‘Vervolgens ga ik dan actief zoeken. Binnen één jaar moet ik iemand met
urgentie aan woning hebben geholpen.’

Een jaar wachten, dat klinkt nog best lang.
Karen van de Gaar: ‘Jazeker. Mensen zijn soms ook wel teleurgesteld dat ze maximaal een jaar
geduld moeten hebben. Maar eigenlijk is dat nog best rap voor Maastricht en gemiddeld is
iemand binnen een maand of zeven geholpen.’
Ingrid Caniels: ‘Alleen jongeren onder de 23 jaar, die moeten vaak wat langer wachten. Dan
lukt het zelfs soms niet binnen het jaar. We hebben, net als andere corporaties in Maastricht,
voor deze doelgroep te weinig woningen beschikbaar onder de huurtoeslaggrens.’

Wat gebeurt er nadat een woning is toegewezen?
Karen van de Gaar: ‘Iemand krijgt voor maximaal twee jaar een tijdelijk huurcontract met
daar aan gekoppeld een begeleidingscontract. De cliënt is verplicht om begeleiding te
accepteren. Als alles goed gaat, kan iemand vervolgens zelfstandig blijven wonen.’

Welke uitdagingen komen bij jullie werk kijken?
Ingrid Caniels: ‘Mensen hebben soms zeer uitgesproken woonwensen. Omdat ze erg prikkel
gevoelig zijn, willen ze een zodanig geïsoleerde woning dat de geluiden van buitenaf sterk
worden verminderd. Aan dit soort wensen kunnen we niet altijd voldoen.’

‘Mensen hebben soms zeer uitgesproken
woonwensen, maar we kunnen niet aan
alle wensen voldoen.’
Levensloopbestendige woningen en bijzondere doelgroepen

36

Karen van de Gaar: ‘Als het echt van belang is voor het functioneren van de cliënt, dan proberen
we hiermee wel rekening te houden. Stel dat iemand drugservaringen heeft in een bepaalde
wijk, dan kan je hem daar niet plaatsen. Je wil niet dat iemand een terugval krijgt.’
Ingrid Caniels: ‘Ik probeer altijd mee te denken met de cliënt. Als we een plek vinden die klopt,
dan zijn we daar als Woonpunt ook bij gebaat.’

Dat zelfstandig wonen gaat met ups en downs. Van die downs hebben
omwonenden vaak last. Hoe gaan jullie daar mee om?
Ingrid Caniëls: ‘Signalen van omwonenden komen vaak binnen bij onze wijkbeheerders. We
overleggen wat de handigste stappen zijn en verdelen de taken. De wijkbeheerder onderhoudt
de contacten met de buurt. Ik concentreer me, samen met Housing en de begeleider, op de
overlastveroorzaker. Dat is niet altijd succesvol. Pas geleden hadden we een huurder die veel
overlast veroorzaakte. Hij gooide fietsen van de balustrade, trapte deuren in en stalkte zijn
buurvrouw. Zij was doodsbang. Ik heb een aantal keer geprobeerd om afspraken met hem te
maken. Telkens kwam hij die niet na. Uiteindelijk hebben we die meneer uit zijn woning
moeten zetten.’
Karen van de Gaar: ‘We proberen dit soort problemen te voorkomen door regelmatig te
bespreken hoe het gaat. Als we dan het gevoel hebben dat er iets mis is, grijpen we in.’

‘Pas geleden hadden we een huurder die
veel overlast veroorzaakte. We hebben die
meneer uit zijn woning moeten zetten.’
Lopen jullie vaak tegen dit soort zaken aan?
Karen van de Gaar: ‘Het komt niet vaak voor, maar soms gaat helaas wel eens iets mis.
Anderhalf jaar geleden hebben we een jonge jongen snel aan een woning geholpen. Volgens
zijn begeleider was hij er aan toe. Achteraf blijkt dat dit niet zo was. De begeleiding door
maatschappelijk werk was voor hem te weinig. Deze jongen was geen overlastveroorzaker.
Hij was een zogenaamde struisvogel en dacht dat als hij zijn post niet opende, de betalings
problemen er ook niet waren. Helaas werd ik hier pas laat bij betrokken. Toen hadden de
rekeningen zich al hoog opgestapeld. Anders hadden we samen misschien nog kunnen
voorkomen dat hij uit zijn woning werd gezet.’

Wat hebben jullie daarvan geleerd?
Karen van de Gaar: ‘Als we een cliënt aan een woning helpen, spreek ik hem een paar uur. Maar
ik moet vooral vertrouwen op het oordeel van de begeleider. Die had in dit geval de situatie
mooier gemaakt dan hij in werkelijkheid was. Ik moet dus nog beter nagaan of het klopt wat
iemand zegt.’
Levensloopbestendige woningen en bijzondere doelgroepen
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Ingrid Caniels: ‘Vroeger zat ik met mijn collega’s van incasso op de afdeling en kreeg ik nog
vaak iets mee van betalingsachterstanden. Nu hoor ik dat pas als ik ernaar ga vragen. Dat doe
ik altijd voorafgaand aan de driemaandelijkse evaluatie. Ik realiseer me nu dat eerder
wenselijk is.’  

Er is een toename van mensen met psychosociale problemen die gewoon in
wijken moeten worden gehuisvest. Hoe gaan jullie daar mee om?
Karen van de Gaar: ‘Het aantal aanmeldingen bij Housing is fors toegenomen. In 2017 hadden
we in totaal 59 cliënten, het is nu maart en we zitten al op 42. We hebben in Maastricht 140
woningen die de corporaties ter beschikking moeten stellen voor deze doelgroep, dus
vooralsnog verwacht ik geen langere wachtlijsten.’
Ingrid Caniels: ‘Voor mij betekent het dat ik nog meer aandacht moet hebben voor de
spreiding. Daarvoor hebben we intern een overleg met verschillende disciplines. Daar
stemmen we af welke woningen we voor deze doelgroep beschikbaar stellen. Aangezien we
geen woningen bijbouwen, kun je niet vermijden dat het er nu in iedere buurt meer worden.’

In de nieuwe strategie van Woonpunt staat dat we deze doelgroep ook in
duurdere wijken gaan huisvesten om de spreiding te verbeteren. Wat vinden
jullie daarvan?
Ingrid Caniels: ‘Spreiding is goed. Tot nu toe werden verzoeken om huurverlaging om
iemand in een duurdere wijk te kunnen plaatsen niet gehonoreerd. Ik ben blij dat hier met
deze strategische keuze verandering in komt. Omwonenden moeten hier niet zo voor vrezen.
De mensen die met zorgbegeleiding worden geplaatst, veroorzaken in de praktijk niet vaker
overlast dan andere huurders. Daar mogen we best trots op zijn, vind ik. Kennelijk is onze
aanpak succesvol.’

Hoe verklaar je dan dat de kranten vol staan van overlast door ‘verwarde
mensen’?
Ingrid Caniels: ‘De mensen die ik plaats in een woning krijgen begeleiding. Pas als dat
allemaal goed geregeld is, krijgen ze een woning. Zodra er iets misgaat, treedt de begeleider
op. Mijn gevoel is dat veel van de overlast veroorzaakt wordt door mensen die geen hulp
willen of dat moeilijk accepteren.’

Karen, hoe beoordeel je de inspanningen van Woonpunt ten opzichte van andere
corporaties?
Karen van de Gaar: ‘De samenwerking vind ik erg prettig. Alleen de manier waarop contracten
worden afgesloten, vind ik nog wat omslachtig. Gelukkig komt er nu een simpelere
werkwijze.’
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5 / Vastgoedontwikkeling

Zijn we tevreden?
Vastgoedsturing
Uitvoering

Wat gaat goed?
-- We zijn na enkele jaren stilstand weer begonnen met het verbeteren van ons woningbezit
door groot onderhoud en renovatie. In de jaren 2018, 2019 en 2020 plegen we aan zo’n
duizend woningen renovatie of groot onderhoud. In 2017 is de renovatie van 179 woningen
in de Maastrichtse wijk Nazareth weer opgestart, evenals de plannen voor forse
verduurzaming en verbetering van 89 appartementen aan de Hermelijn-Tiecelijnstraat in
Maastricht (van energielabel D naar A++). Ook starten we in 2018 met de voorbereiding van
de nieuwbouwplannen in de Maastrichtse wijk Mariaberg en nemen we een besluit over de
168 woningen in de Hoensbroekse wijk Slak-Horst, die meer dan honderd jaar oud zijn en te
kampen hebben met vocht- en verzakkingsproblemen. We willen de buurt in oude glorie
herstellen en het sociale weefsel behouden. Ook maken we een plan voor de 24
appartementen op de locatie Aldenhofpark.
-- Bovenstaande plannen komen voort uit ons systeem van vastgoedsturing dat in 2017 verder
vorm heeft gekregen. Zo hebben we voor de negen wijken met ons meeste woningbezit
wijkvisies opgesteld. Hierin wordt behalve data van Woonpunt ook externe data
meegenomen, zoals demografische gegevens, en toekomststrategieën van andere
corporaties en de gemeente. Die wijkvisies zijn medebepalend voor ons assetmanagement in
die wijk. In 2017 zijn we eveneens gestart met complexstrategieën voor al ons woningbezit.
Deze vormen de input voor ons assetplan en het onderhouds- , sloop- , verkoop- en
nieuwbouwprogramma. Bij de complexsessies zijn verschillende disciplines uit de
organisatie aanwezig (van onderhoud tot wijkbeheer en verhuurconsulent) en worden alle
aspecten meegenomen die met het complex te maken hebben: leefbaarheid, onderhouds
staat, gepland onderhoud of renovatie, streefhuur, verhuurbaarheid op lange termijn,
energieprestatie en algehele toekomstbestendigheid. De overkoepelende wensportefeuille is
afgeleid van de meerjarenstrategie en doorgerekend binnen de financiële mogelijkheden op
dat moment en vertaald naar prestatieafspraken met gemeenten. Tot slot is de plaats van
assetmanagement in de organisatie veranderd: dit was in 2017 nog belegd bij de afdeling
Vastgoed, maar vanuit de onafhankelijke adviesfunctie zou deze idealiter belegd moeten
zijn bij de staf. Bij de organisatiewijziging die in de eerste helft van 2018 is doorgevoerd is
de plek van assetmanagement dan ook aangepast. De functie valt nu binnen de staf en
rechtstreeks onder het bestuur.
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Input voor assetplan

Lange termijn
verhuurbaarheid
Wijkvisies

Assetplan

Complexstrategiën

Producttype
(afstemming
wensportefeuille)

Afwegingskader

Technische staat
(conditiemeting)

Wat kan beter?
-- Door de investeringsstop van de afgelopen jaren hebben we een inhaalslag te maken op
de kwaliteit van ons woningbezit. De plannen zijn klaar, financieel zijn ze ingerekend.
Maar de doorlooptijd is nog lang: er zijn procedures en we moeten plannen bespreken
met bewoners. Tegelijk is onze organisatie flink in beweging. We moeten ervoor
zorgdragen dat onze forse opgave buiten daardoor niet nog langer vertraging oploopt.
Dat risico onderkennen we en daar hebben we aandacht voor. Maar los daarvan zal het
nog één of twee jaar duren alvorens de echte versnelling zichtbaar wordt.
-- In 2018 gaan we door met het verder integreren, inrichten en verfijnen van onze
informatiesystemen. Ook het controleren en verbeteren van onze vastgoeddata heeft in
2018 en 2019 nog de aandacht.
-- De volgorde van stappen binnen vastgoedsturing wordt nu soms bepaald door tijd- of
capaciteitsgebrek. In de ideale situatie bepaalt de vraag de wensportefeuille en wordt
het tempo bepaalt door de middelen. Dat laatste landt vervolgens weer in de begroting.
In de praktijk lopen deze stappen soms parallel aan elkaar.
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6 / Samenwerking en dialoog
met stakeholders
& huurderstevredenheid

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 gaat goed. Er is sprake van een constructieve samenwerking en open dialoog.
-- 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 zorg- en welzijnspartijen rondom het oplossen van de
extramuralisering gaat goed. Woonpunt heeft een accountmanager voor zorgvastgoed die
dit type vragen samen met zorgpartijen probeert te accommoderen in bestaand
woningbezit.
-- Woonpunt heeft stakeholders nauw betrokken bij het formuleren van de meerjarenstrategie
2018 – 2022. Het resultaat is een strategie die nauw aansluit bij de wensen en behoeften van
onze huurders en stakeholders.

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. Bij sommige huurdersverenigingen gaat dat al heel erg goed, bij andere is er
nog werk aan de winkel.
-- De buurtnetwerken in Maastricht en buurtinitiatieven in Parkstad zijn nadrukkelijk op
zoek naar een stevigere rol in de ondersteuning van bewoners in de wijken. Woonpunt moet
zorgen dat we de aansluiting blijven vinden.  
-- De samenwerking met zorgpartijen rondom de huisvesting van intramurale zorg kan beter.
De aangescherpte regels rondom financiering maken het voor zorgpartijen nagenoeg
onmogelijk om langdurige huurcontracten aan te gaan. Ondertussen hebben ze wel
specifieke behoeften rondom het vastgoed die het voor woningcorporaties moeilijk maken
om verhuur te garanderen na afloop van het kortlopende huurcontract. We zullen buiten de
gebaande paden moeten durven treden om dit op te lossen. De wil is er in elk geval.
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Een gesprek met twee
huurdersbelangenverenigingen

‘We zien dat
Woonpunt in
beweging is.’

Michel Schols (HBV Swentibold), Guillaume Quadvlieg en Fred Pol (HV Coriovallum)

Wat onze huurdersvertegenwoordigers belangrijk vinden voor de komende jaren,
heeft een prominente plek gekregen in onze nieuwe strategie. Maar hoe kijken zij
terug op dit proces en wat willen ze Woonpunt nog meegeven? Een openhartig
gesprek met Guillaume Quadvlieg (voorzitter HV Coriovallum uit Heerlen) en
Michel Schols (voorzitter HBV Swentibold uit Geleen).

Hoe kijken jullie terug op de samenwerking met Woonpunt bij de totstandkoming
van de strategie?
Guillaume Quadvlieg: ‘Het ging beter dan verwacht. We voerden altijd wel een open dialoog
met Woonpunt en er werd naar ons geluisterd, maar vervolgens werd er niets mee gedaan. Een
verandering was hard nodig. Maar zaken die in het verleden bijna niet van de grond kwamen,
zijn nu met een hamerslag besloten. Wat ons betreft een verbetering, we worden nu meer als
gesprekspartner beschouwd.’
Michel Schols: ‘Ook wij kijken met een positief gevoel terug op het hele proces. Hoewel er nog
een boel moet veranderen, waarderen wij het zeer om een open gesprek te voeren over de
strategie. Meer in het algemeen zien we dat Woonpunt in beweging is en dat de afstand naar
de huurdersverenigingen kleiner wordt.’

‘We zien dat Woonpunt in beweging is en
dat de afstand naar huurdersverenigingen
kleiner wordt.’
Een van jullie belangrijkste speerpunten is leefbaarheid in de wijken. Waarom
maken jullie je hier zorgen over?
Guillaume Quadvlieg: ‘Wijken verpauperen, omdat er te veel mensen met een rugzakje in
geplaatst worden. Overlastmeldingen worden wel opgepikt, maar wijkbeheerders hebben
zulke grote rayons dat ze eigenlijk te weinig tijd hebben. Bovendien zijn oudere huurders vaak
bang om Woonpunt te bellen. Ze moeten te lang wachten, waardoor ze snel door hun prepaid
telefoonbudget heen zijn. Ze hebben bovendien niet het idee dat alle technische klachten
serieus genomen worden. En door de sluiting van de kantoren is Woonpunt minder
aanspreekbaar voor mensen die moeilijk met een computer overweg kunnen.’
Michel Schols: ‘Voor Woonpunt is het best een probleem om allerlei verschillende mensen bij
elkaar te zetten, maar bij ons is het probleem zeker niet zo erg als in Heerlen. Wij voelen ook
wel dat Woonpunt oplossingen zoekt om geschikte woningen te vinden voor mensen met een
zorgvraag en moeite doet voor een goede aansluiting in de wijk of het complex. Zo zijn er
bijvoorbeeld steeds meer mensen met een scootmobiel, daarvoor moeten oplossingen bedacht
worden.
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Sommige steden in Nederland weren kansarme huurders. Kan dat in een stad
als Heerlen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid?
Guillaume Quadvlieg: ‘Door mensen met een rugzakje te weren, creëer je gettovorming.
Want zij gaan weer in een ander gebied wonen. Dus dat is geen oplossing. In plaats daarvan
moet je als verhuurder de mensen aanspreken die zich niet in de buurt willen inleven. En ook
misstanden aan de kaak stellen en indien nodig sancties ondernemen. Dat geldt niet alleen
voor Woonpunt, maar ook voor de gemeente. Per slot van rekening hebben mensen met een
rugzakje ook recht op wonen.’

Woonpunt verkoopt steeds meer complexen in de hogere huur, onder meer in
Geleen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Michel Schols: ‘De huurders van deze verkoopcomplexen worden zo overgeleverd aan de
vrije markt, dus aan hoogst mogelijke huurverhogingen, terwijl het onderhoud minder wordt.
Per saldo gaan ze erop achteruit. Aan de andere kant snappen wij ook dat je een zekere
doorstroming moet hebben van betaalbare naar wat duurdere huurwoningen. Een
evenwichtige balans zou wat ons betreft het beste zijn.’

‘Alles begint met goed luisteren naar
huurders, betrokkenheid tonen en hier
ook vervolgens iets mee doen.’
Een ander belangrijk speerpunt van jullie is de dienstverlening van Woonpunt.
Wat moet Woonpunt beter doen en waarom?
Guillaume Quadvlieg: ‘Woonpunt moet beter naar huurders luisteren en beter hun afspraken
nakomen, ook met de huurdersverenigingen. Zo kregen wij bijvoorbeeld te horen dat bepaalde
woningen in 2015 gerenoveerd zouden worden. Dat hebben we de huurders verteld, maar tot
op heden is er van renovatie nog geen sprake. Dan staan wij met onze mond vol tanden en
nemen huurders ons niet langer serieus.’
Michel Schols: ‘Ik sluit me hierbij aan. Alles begint met goed luisteren naar huurders,
betrokkenheid tonen en hier ook vervolgens iets mee doen.’
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Welke rol speelt u als huurdersvereniging als het gaat om klachten over onze
dienstverlening?
Guillaume Quadvlieg: ‘Als wij een klacht krijgen, gaan we altijd even zelf kijken. We adviseren
de huurder de klacht eerst bij Woonpunt neer te leggen. Als er na 6 weken nog niets mee
gebeurd is, klimmen we in de pen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan zoeken we samen met
de huurder uit welke stappen we kunnen ondernemen om tot een voor beide partijen
bevredigend resultaat te komen.’
Michel Schols: ‘Wij nemen iedere klacht serieus en bespreken deze met Woonpunt. Zij
koppelen de afhandeling van de klacht aan ons terug. Het monitoren van klachten vinden
we belangrijk, zodat de dienstverlening steeds in ontwikkeling blijft.’

Welke thema’s worden voor jullie als HBV de komende jaren belangrijk?
Michel Schols: ‘Leefbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid, huisvesting van speciale
doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen, huisvesten van ouderen en
mensen met een zorgvraag.’
Guillaume Quadvlieg: ‘Daar heb ik niets aan toe te voegen.’

Op welke manier kan Woonpunt helpen om jullie achterban van huurders vaker
en makkelijker te raadplegen?
Michel Schols: ‘Bijvoorbeeld door bij het afsluiten van huurcontracten al de nodige informatie
mee te geven over HBV’s en BOC’s. En, wat nu al gebeurt, door publicaties over ons in het
bewonersblad en ondersteuning bij ledenwerving door een flyer mee te sturen.’
Guillaume Quadvlieg: ‘Door onze ervaring weten wij hoe we huurders moeten laten
meedenken en wat speelt in een buurt. Het zou helpen als Woonpunt ons tijdig van bepaalde
informatie voorzag, waarmee we naar de huurders kunnen. Dat vinden we het meest
belangrijk. Daarnaast zijn we ook gebaat bij de ondersteuning van Woonpunt bij de werving
van leden en bij communicatie, zoals het verspreiden van drukwerk.’

Woonpunt wil ook zelf de dialoog aangaan met huurders. Zou het organiseren
van thema-avonden een goede manier zijn om huurders te laten meedenken
ideeën te laten aandragen?
Michel Schols: ‘In ons gebied zijn er veel huurders die geen lid zijn van onze huurders
belangenvereniging. Daarom organiseren we aansluitend op onze algemene ledenvergadering
een informatiesessie waarbij leden en niet-leden vragen kunnen stellen aan een medewerker
van Woonpunt. We zijn benieuwd hoe dit uitpakt.’
Guillaume Quadvlieg: ‘Ook wij hebben in het verleden regelmatig informatiesessies
georganiseerd. Over sociale kwesties, maar ook bijvoorbeeld over hoe een iPad of telefoon
werkt. Helaas blijkt het moeilijk om huurders over te halen om te komen, want ze zitten
verspreid over Heerlen. Daarom zouden we willen dat ons kantoor centraler komt te liggen,
bijvoorbeeld in het centrum van Heerlen.’
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‘We organiseren een informatiesessie
waarbij leden en niet-leden vragen kunnen
stellen aan Woonpunt. We zijn benieuwd
hoe dit uitpakt.’
Hoe kijken jullie als kleinere vereniging aan tegen de prestatieafspraken met de
gemeenten waar jullie bij betrokken zijn?
Guillaume Quadvlieg: ‘Hier zijn we tussen de 5 en 8 uur per week mee bezig, maar we vinden
dit wel nuttig. Om de werkdruk te verminderen, proberen we in Heerlen de krachten te
bundelen in een Regionaal Overleg Huurdersorganisaties (ROH), maar dit komt maar
moeizaam van de grond.’
Michel Schols: ‘Naast Woonpunt en de gemeente zijn wij als huurdersbelangenvereniging
een gelijkwaardige partner. Voor een vereniging met een klein bestuur zoals wij kost het
onvoorstelbaar veel tijd om alles goed te bekijken. Wij vinden dat moeilijk, maar zien wel dat
onze bijdrage en inbreng belangrijk zijn.’

Tot slot: de Woonpuntorganisatie is in verandering. Merken jullie daar wat van?
Guillaume Quadvlieg: ‘Het is bijna beangstigend hoe goed het nu gaat. Alles wordt concreter
aangepakt en de daad bij het woord gevoegd. Maar het allerbelangrijkste is dat er naar ons
geluisterd wordt. In 2017 zijn er dingen gerealiseerd waar we de afgelopen jaren altijd om
gezeurd hebben.’
Michel Schols: ‘We merken dat de communicatie steeds meer open en vlot verloopt. We zijn
dan ook blij dat we hieraan een goede bijdrage kunnen leveren.’
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Huurderstevredenheid
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.
-- Het aantal klachten over onze dienstverlening is in 2017 weer verder gedaald ten opzichte
van de jaren daarvoor, van 215 in 2015 naar 143 in 2016 naar 114 in 2017. Dit op een totaal van
meer dan honderdduizend klantcontacten per jaar.

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 afgehandeld.
In 2017 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een klantvolg
systeem en het online inplannen van reparaties door klanten. Het direct plannen van
reparaties door klanten wordt in 2018 geïmplementeerd.
-- Mede op aandringen van onze huurdersvertegenwoordigers hebben we eind 2017 als een van
de strategische speerpunten voor de komende jaren het verbeteren van onze dienstverlening
opgenomen. De kwaliteit en efficiency daarvan kunnen beter. We organiseren gaan ons
werk zo organiseren dat elke stap meerwaarde biedt voor de huurder, dat de huurder snel
resultaat ziet, een behulpzame en verbindende houding ervaart en dat we onze
dienstverlening en onszelf blijven ontwikkelen om het steeds beter te doen. We vragen actief
feedback bij huurders over onze dienstverlening en gaan met de huurder in overleg over
welke dienstverlening hij van ons verwacht. Met die informatie houden wij onze processen
en werkwijzen periodiek kritisch tegen het licht. Waar nodig sturen we bij.
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KWH-meting
Onderdeel

2015

2016

2017

Landelijk
gemiddelde

Norm KWH

Contact / Klantcontact

7,6

7,8

7,3

7,5

7

Woning zoeken

7,9

7,7

7,6

7,5

7

Nieuwe woning

7,8

7,8

7,6

7,6

7

Huur opzeggen

7,9

7,5

7,2

7,8

7

Reparaties

7,9

7,8

7,9

7,8

7

Onderhoud

7,5

7,3

7,7

7,9

7

Klachtenbehandeling / Ontevredenheid

6,0

-*

-*

-

-

Totaal

7,5

7,7

7,6

7,7

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.
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7 / Een efficiënte en
effectieve organisatie

Zijn we tevreden?
Bedrijfslasten
Vhe per FTE
Strategische personeelsplanning
Doorontwikkeling organisatie

Wat gaat goed?
-- Onze personeelslasten zijn in 2017 met ca. € 770.000 (5,6%) gedaald ten opzichte van 2016.
De personeelskosten in 2017 bedragen ca. € 13,1 miljoen. Voor de jaren 2018-2020 blijven de
kosten op dit niveau.
-- Woonpunt werkt sinds 2014 met een Strategische Personeelsplanning die ieder jaar vanuit
de ambitie en interne en externe ontwikkelingen geactualiseerd wordt. In 2017 hebben we
verdere invulling aan gegeven met de HR3P-methodiek, waarbij kwaliteit en ontwikkel
potentieel van medewerkers in kaart is gebracht. Woonpunt heeft nu inzichtelijk waar
kansen en aandachtspunten liggen op het gebied van personeel in relatie tot de opgave en
ambitie van Woonpunt. Dat proces hebben we nu goed ingericht.
-- In 2017 hebben we de strategie herijkt en een nieuwe wensportefeuille opgesteld. De
strategie is tot stand gekomen in samenspraak met huurders, stakeholders en medewerkers.
De strategie is vertaald naar jaarplannen en strategische, tactische en operationele kpi’s,
zodat voor iedereen duidelijk is in hoeverre werkzaamheden bijdragen aan de in strategie
gestelde doelstellingen.
-- Ook is in 2017 een zogenaamd transitieplan opgesteld, waarin op zeven terreinen
verbeteringen voor de organisatie zijn beschreven. Het plan is concreet uitgewerkt en een
brede groep medewerkers is ermee aan de slag, van de invoering van LEAN en een sterk
risicomanagement, tot het bouwen aan een plezierige en transparante organisatiecultuur.
-- Uit het medewerkersonderzoek die we in 2016 en 2017 hebben uitgevoerd, bleek dat de
afstand tussen management/bestuur en de operationele teams te groot was. Ook was sprake
van te lange beslislijnen. In 2017 is door het bestuur gewerkt aan een nieuwe, plattere
organisatiestructuur die in maart 2018 aan de medewerkers gepresenteerd is. Deze nieuwe
organisatiestructuur maakt deel uit van het bovengenoemde transitieplan.
-- Eind 2017 is gestart met het professionaliseren van het team Klantenservice. Doel is een
efficiëntere verwerking van klantvragen, een snellere respons en lagere bedrijfskosten.
Daarnaast wordt ook gekeken naar een snellere afhandeling van klantvragen en
klantprocessen in de tweede lijn.
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Wat kan beter?
-- Volgens de rekenmethodiek van de Aw liggen onze bedrijfslasten per vhe boven het landelijk
gemiddelde van de sector. Woonpunt is in 2017 in gesprek gegaan met de vijf best presterende
corporaties die qua grootte en marktsituatie vergelijkbaar zijn. Op basis van die gesprekken
is inzichtelijk geworden waar besparingsmogelijkheden liggen. De verschillen zijn deels te
verklaren door andere beleidskeuzes of maatschappelijke opgaves (zo investeert Woonpunt
significant meer in leefbaarheid dan deze vijf collega-corporaties) en deels terug te voeren op
de mate waarin de corporatie efficiencyvoordelen inmiddels heeft verzilverd. In 2018 maken
we keuzes.
-- De processen binnen Woonpunt kunnen efficiënter en klantvriendelijker. Woonpunt is in
2017 een pilot met LEAN gestart om processen vanuit het klantperspectief te verbeteren.
In 2018 breiden we dit verder uit.
-- In 2017 is de voorbereiding gestart om drie kantoorlocaties terug te brengen tot één.
Personeel is uitgerust met laptops en andere middelen en tijd- en plaatsonafhankelijk
werken is inmiddels succesvol ingevoerd. In 2018 wordt al het personeel ondergebracht in
één kantoor, wat een forse besparing op de bedrijfskosten oplevert. Ook komt dit de
samenwerking tussen teams en afdelingen ten goede.
-- Samenwerking met andere corporaties. Er zijn besparingen mogelijk door zaken samen met
collega-corporaties op te pakken. Daar zijn we mee gestart, maar er is meer mogelijk. In 2017
hebben we gesprekken gevoerd om in 2018 het VvE-beheer gezamenlijk met de Maastrichtse
corporaties vorm te geven en om met andere corporaties te voldoen aan de nieuwe
privacywet (AVG).
-- Soft controls: in 2017 hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de soft controls, ofwel  
de ‘zachte’ aspecten die bepalen of een organisatie ‘in control’ is. Voorbeelden van soft
controls zijn organisatiecultuur, leiderschap, sturingsfilosofie en de ontwikkelrichting van
de organisatie. Uit het onderzoek bleek o.a. dat binnen Woonpunt vooral gestuurd wordt op
hard controls, zoals regels en procedures, en dat leiderschap onvoldoende werd ervaren. Ook
bleek dat werknemers elkaar te weinig aanspreken op gedrag en dat er weinig wordt
gestuurd op het behalen van de gezamenlijke doelen. Uit een analyse bleek dat het eerder
opgestelde transitieplan grotendeels voorziet in oplossingen voor de gesignaleerde
knelpunten op het gebied van soft controls. Daar waar dat niet het geval is, treffen we
aanvullende maatregelen. Een voorbeeld daarvan zijn de gesprekken die we in 2018 gaan
houden met medewerkers over het onderwerp integriteit, naar aanleiding van
integriteitsschendingen die in 2017/2018 zijn geconstateerd.
-- Met de HR3P-methodiek hebben we de kwaliteit en ontwikkelpotentieel van medewerkers
in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat er toch aardig wat ontwikkelvraagstukken zijn.
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Transitieplan
In 2017 zette Woonpunt een programma op touw voor de doorontwikkeling van onze
medewerkers en organisatie. Deze doorontwikkeling gebeurt op zeven onderdelen, die we niet
los van elkaar kunnen zien:
-- Van ‘het systeem’ als houvast naar ‘de bedoeling’ als houvast: systemen worden weer ondersteunend
in plaats van bepalend en medewerkers ervaren vertrouwen en ruimte van leidinggevenden
om hun werk te doen. De kwaliteit staat centraal, een fout maken mag, mits de bedoeling
goed is en er van wordt geleerd.
-- Executiekracht en uitvoeringsdiscipline: uiteindelijk gaat het erom dat we onze afspraken
nakomen, onze doelen halen, op de afgesproken manier, binnen het afgesproken tijdstip en
met het afgesproken resultaat. Daarvoor verkleinen we de afstand tussen leiding en
medewerkers. We bepalen concreet wat het individu bijdraagt aan het totaal, we meten de
realisatie periodiek, maken resultaten zichtbaar en bespreken de voortgang. Waar mogelijk
krijgt de medewerker een coachende aansturing, waar nodig een taakgerichte. We
introduceren de verbetersystematiek LEAN, waarbij medewerkers zelf leren hun
werkprocessen efficiënter en effectiever te maken, met klantwaarde als primair doel,
kostenbesparing als mogelijke uitkomst.
-- Kwaliteit van de managementinformatie: we verbeteren de kwaliteit van managementinformatie
en versnellen de oplevering ervan. De informatie geeft ook onderliggende oorzaken, zodat
we elke dag kunnen verbeteren. Zo zien medewerkers en leidinggevenden wat zij bijdragen
aan de totale Woonpunt-prestatie.
-- Verbeteren budgetteringssystematiek: we maken leidinggevenden verantwoordelijk voor hun
eigen jaarplan en budgetten. Daarin nemen ze op wat ze gaan doen, hoe ze dat gaan doen
en waartoe dat moet leiden. Ook geven ze aan waar de aansluiting ligt met de strategische
doelen. De informatie is transparant en wordt in de organisatie gepubliceerd.
-- Prominentere rol risicomanagement: risicomanagement wordt geïntegreerd als
managementinstrument. De vastgestelde risicobereidheid vormt het startpunt.
Doelstellingen vormen onderdeel van de jaarplancyclus en de prestatieafspraken met
leidinggevenden. Maandelijks rapporteren we over de status en ontwikkeling. Taken en
verantwoordelijkheden worden eenduidig belegd.
-- Kwaliteit leiding en medewerkers: we gaan van nadenken naar vooruitdenken. De echte
versnelling kan alleen worden bereikt door en met onze medewerkers. Medewerkers en
leidinggevenden zijn actief met elkaar in gesprek over het groei- en ontwikkelings
potentieel. Medewerkers stellen zelf een individueel ontwikkelplan op. We stellen een
leidinggevendenprogramma op om de collectieve ontwikkelbehoefte van de leiding
gevenden te faciliteren. In het programma besteden we aandacht aan teamontwikkeling,
de rol van leidinggevenden, leiding geven en het verschil maken. In het programma
ontwikkelen leidinggevenden gezamenlijk een cultuur waarin ze coachend leiderschap
combineren met resultaatgerichtheid, zowel sociaal-maatschappelijk als zakelijk.
-- Integriteit: uit een intern onderzoek door BDO blijkt dat Woonpunt vooral stuurt op ‘hard
controls’ (regels en procedures) en te weinig op zogenaamde ‘soft controls’ (cultuuraspecten).
We moeten werken aan een cultuur waarin elkaar aanspreken de norm wordt en waarin
leiderschap consequent acteert op misstanden. Deze cultuurverandering heeft tijd nodig,
maar we starten er nu mee, als onderdeel van het transitieplan.
Binnen deze pijlers zijn verschillende trajecten en acties uitgezet die voortdurend worden
gemonitord en waarover elk kwartaal verantwoording wordt afgelegd aan de raad van
commissarissen.
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Integriteit
In de laatste maanden van 2017 en de eerste maanden van 2018 kreeg Woonpunt te maken met
een aantal integriteitsschendingen. Woonpunt heeft de signalen hierover laten onderzoeken
en meteen ingegrepen. De medewerkers zijn geschorst en hun arbeidscontracten ontbonden,
waar nodig met tussenkomst van de rechter. Medewerkers zijn flink geschrokken van deze
gevallen van fraude en ze vragen zich terecht af hoe het kan dat deze medewerkers lange tijd
hun gang konden gaan. Hierover gaan we in 2018 met elkaar in gesprek, zodat we ervan leren
en Woonpunt een transparante en plezierige bedrijfscultuur krijgt.

Organisatiestructuur
Onderdeel van de transitie is een nieuwe, plattere organisatiestructuur die in de eerste helft
van 2018 is geïmplementeerd. Het voordeel van de nieuwe structuur is dat twee leiding
gevende lagen – de managers en de hoofden – in elkaar worden geschoven. Daardoor ontstaan
kortere lijnen; er zit geen extra laag meer tussen beleid en vertaling daarvan naar de praktijk.
Het assetmanagement is in de nieuwe structuur verplaatst van de lijn naar de staf om de
onafhankelijke positie van deze functie beter te borgen.
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Met de nieuwe organisatiestructuur is ook het leidinggevend kader deels opnieuw ingevuld.
Oude structuur:
Bestuur

Control

Staf

Manager
Wonen
(vervalt)
Hoofd
Sociaal
Beheer &
Participatie
(vervalt)

Hoofd
Verhuren
(vervalt)

Team
Klantenservice

Hoofd
Ontwikkeling
& Transacties
(vervalt)

Hoofd
Onderhoud
(vervalt)

Teamleider
Klantenservice

Verhuur

Manager
Financiën &
Bedrijfsvoering

Manager
Vastgoed
(vervalt)

Incasso, SB,
wijkbeheer,
participatie

Team
SO

Teamleider
Financiën
(reeds
vervallen)

Teamleider
Bedrijfsbureau
(vervalt)

Teamleider SO

Assetmanagement

Team
(N)PO

Team
Bedrijfsbureau

Projectontwikkeling,
makelaar,
GO, etc.

Team
Finance

Teamleider
ICT

Team FZ

Team ICT

Nieuwe structuur:

Bestuur

Staf
inclusief
assetmanagement

Control

Manager
Klant en
Verhuur
(n)

Teamleider
Klantenservice

Team
Klantenservice

Manager
Klant en
Leefbaarheid
(n)

Teamleider
Wijkbeheer
(n)

Team
Verhuur

Team
Wijkbeheer

Incasso, SB,
participatie

Manager
Klant en
Onderhoud
(n)

Teamleider
SO

Teamleider
(N)PO (n)

Team
SO

Team
(N)PO
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In gesprek met OR-leden Marit
Vonhögen en Kevin Kock

‘Woonpunt moet
weer voor de huurder
en van de medewerker worden.’

OR-leden Kevin Kock en Marit Vonhögen

De ondernemingsraad had het maar druk in 2017: ze moest haar licht laten
schijnen over verschillende ingrijpende zaken, waaronder een verandertraject
voor de gehele organisatie, een nieuwe strategie. Daarnaast moest met het
bestuur onderhandeld worden over een sociaal plan.

Het bestuur heeft in 2017 een fors transitieplan gepresenteerd voor de
organisatie. Wat was jullie reactie als ondernemingsraad?
Marit: ‘In eerste instantie hoopvol. We waren ook wel toe aan zo’n verandering. Woonpunt
was ooit een organisatie waar we met z’n allen heel erg trots op waren en dat is wel afgegleden.
We werken er nog allemaal graag, maar we waren uit het oog verloren waar het om draait:
de huurder. Het is belangrijk dat die trots weer terugkeert.’
Kevin: ‘Het transitieplan is inhoudelijk prima, maar gezien de organisatie die we begin 2017
waren, vroegen we ons wel af of de planning haalbaar was.’
Marit: ‘De snelheid waarmee Guido Kerckhoffs opereerde verbaasde ons wel. We waren
gewend aan lange beslislijnen, maar ineens was er van alles mogelijk: nieuwe bedrijfsauto’s,
een interne verhuizing en nog meer. Ook de transitie gaat behoorlijk snel. We moeten als OR
wel zorgen dat we partner blijven en niet in de vaart verloren gaan.’
Kevin: ‘We moeten wel de kans krijgen om ons steeds opnieuw af te vragen of de OR iets ergens
van moet vinden of niet.’

‘De snelheid verbaasde ons wel.
We waren gewend aan lange beslislijnen,
maar ineens was er van alles mogelijk.’
Welke rol kiezen jullie als OR in de transitie?
Marit: ‘We hebben daarover gediscussieerd. We kunnen intensief meedoen, helemaal vanaf
het begin, of onze rol pakken als het nodig is. We zitten nu op dat tweede en dat bevalt goed.’
Kevin: ‘Beide rollen hebben voor- en nadelen. Als je vroeg intensief meedoet, word je vanzelf
ook verantwoordelijk voor de uitkomst.’

De ambitie van het transitieplan is hoog. Worden medewerkers daar niet ook wat
nerveus van?
Marit: ‘Daar krijgen we weinig signalen over. In elk geval niet als OR. Er wordt wel veel
gekletst bij de koffieautomaat.’
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Durven mensen niet open te zijn?
Kevin: ‘Dit was de afgelopen jaren een behoorlijk hiërarchische organisatie. De cultuur
nodigde niet heel erg uit om open te zijn.’
Marit: ‘De invloed van medewerkers is de afgelopen jaren minder geworden. Voor 2013 hadden
we rayonteamleiders die dicht op de medewerker én dicht op het werk buiten zaten. Daarvoor
in de plaats is management op afstand gekomen.

De nieuwe structuur die in de eerste helft van 2018 is geïmplementeerd,
beantwoordt die aan de wensen van medewerkers?
Marit: ‘Hij is in elk geval een stuk platter, al vind ik vijf managers en twee bestuurders nog
best aan de forse kant.’
Kevin: ‘Klopt, maar we verwachten ook dat managers weten wie hun medewerkers zijn en wat
ze doen, en als je voor minder managers en grotere afdelingen kiest, creëer je ook weer afstand
tussen leidinggevende en medewerker.’

Er zijn eind 2017, begin 2018 een aantal integriteitskwesties geweest binnen
Woonpunt. Hoe heeft de organisatie daarop gereageerd?
Marit: ‘Mensen zijn heel erg geschrokken. Tegelijk was er veel waardering voor hoe het binnen
Woonpunt en daarbuiten is gecommuniceerd: heel open en eerlijk.’
Kevin: ‘Tegelijk is het voor sommige mensen best eng: ze vragen zich af welke lijken er nog in
de kast zitten.’
Marit: ‘Tijden veranderen ook. Wat 25 jaar geleden misschien heel normaal was, kan nu niet
meer door de beugel. Het is wel goed dat we het gesprek met elkaar aangaan over dat grijze
gebied.’

Hoe kan het dat die dialoog blijkbaar onvoldoende is gevoerd de afgelopen jaren?
Kevin: ‘Dat is een kwestie van veiligheid. Het is de taak van het nieuwe MT en andere
leidinggevenden om een veilig klimaat te creëren waarin we makkelijker met elkaar in
gesprek gaan.’
Marit: ‘De vraag is ook: wordt er iets met je signaal gedaan? Als er niks mee gedaan wordt,
plaats je jezelf wel in de spotlight. Veel medewerkers zullen zich afgevraagd hebben of ze daar
nou beter van worden.’

Jullie hebben voor het personeel een sociaal plan afgesproken met het bestuur.
Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
Marit: ‘Medewerkers wilden dat graag, omdat voorheen bij boventalligheid altijd maatwerk
werd toegepast. Dan gaan medewerkers zich afvragen of de één misschien net wat beter heeft
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onderhandeld dan de ander. Met een sociaal plan weet je vooraf waar je recht op hebt en krijgt
iedereen hetzelfde.’
Kevin: ‘We hebben ons goed laten adviseren in dat traject en we zijn tevreden met wat eruit is
gekomen.’

Maar medewerkers wilden aanvankelijk dat de bonden de onderhandelingen
zouden voeren. Waarom is dat niet gelukt?
Marit: ‘De bonden hielden vast aan bepaalde eisen en waren onvermurwbaar. Ook wilden ze
eerst het plaatje van de nieuwe organisatie zien voordat ze überhaupt een sociaal plan
afspraken.’
Kevin: ‘Toen die onderhandelingen met de bonden vastliepen, zijn we teruggegaan naar het
personeel en hebben we gevraagd wie er bezwaar had tegen onderhandelingen tussen de OR
en het bestuur. Ongeveer 90 procent van de medewerkers had geen bezwaar. Later hebben we
van minstens één collega, die fel tegen onderhandelingen was, gehoord hoe tevreden hij was
met het eindresultaat.’
Marit: ‘We hadden vooraf ook met elkaar afgesproken dat we alleen akkoord zouden gaan als
we er significant voordeel voor de medewerker uit konden halen.’

Zijn er nog zaken in het transitieplan waar jullie als OR aandacht voor willen
vragen bij het bestuur?
Kevin: ‘Functies zijn de afgelopen jaren heel specifiek geworden. Nu wil de organisatie weer
naar brede inzetbaarheid. Dat is mooi en maakt ook energie vrij, maar het heeft ook tijd
nodig.’
Marit: ‘Woonpunt moet weer voor de huurder en van de medewerker worden. Daarvoor is
een professionalisering nodig, ook bij medewerkers. Ze krijgen meer vrijheid, maar ook meer
verantwoordelijkheid. Ze worden nu aangesproken op hun resultaten. Sommige collega’s
zullen denken: ik werk hier al zo lang, ik doe mijn werk goed, wat wil je nou van me? Geef
mensen de tijd en ruimte om daaraan te wennen. Niet iedereen vindt het logisch dat ze zelf de
ontwikkelingen binnen en buiten moeten bijbenen. Daar moeten mensen aan wennen. Ik
hoop dat het bestuur daar oog voor heeft, in plaats van doordendert.’

‘Niet iedereen vindt het logisch dat ze
zelf de ontwikkelingen binnen en buiten
moeten bijbenen. Daar moeten mensen
aan wennen.’
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HRM-beleid
In 2017 zijn twee deelaspecten van het HRM-beleid geactualiseerd: het arbeidsvoorwaarden
reglement, inclusief het samenvoegen in een personeelshandboek, en het opleidingsbeleid.
Dat laatste is eind 2017 afgerond (vaststelling begin 2018) en heeft als titel ‘Beleid duurzaam
leren en ontwikkelen’.
Verder hebben we in 2017:
-- in het kader van strategische personeelsplanning de HR3P-methodiek ingezet om inzicht te
krijgen in het ontwikkelpotentieel van medewerkers;
-- wederom uitvoering gegeven aan het medewerkersonderzoek;
-- een soft control onderzoek laten uitvoeren;
-- geïnvesteerd in de transitie van Woonpunt;
-- geïnvesteerd in de samenwerking binnen Transferpunt t.b.v. duurzame inzetbaarheid en
arbeidsmobiliteit van onze medewerkers (voorbeeld dag van de mobiliteit);
-- een sociaal plan opgesteld (vastgesteld in 2018).
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Kengetallen personeel

Kengetallen personeel

2017

2016

2015

2014

Reguliere bedrijfsvoering
(exclusief Serviceonderhoud)

154,1 FTE

165,6 FTE

166,1

165,9

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

112,7 vhe

111,7 vhe

108 vhe

104,8 vhe

Serviceonderhoud

31,4 FTE

31,3 FTE

32,2 FTE

34,1 FTE

Totaal aantal FTE*

198,1 FTE

206,3 FTE

207,4 FTE

215,6 FTE

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

87,65 vhe

93,35 vhe

89,4 vhe

87,5 vhe

Instroom medewerkers

3

8

5

7

Doorstroom medewerkers

9

6

3

15

Uitstroom medewerkers

19

14

13

14

Ziekteverzuim

6,5%

4,8%

5,3%

6,2%

Instroom WIA

1

2

1

Kosten arbodienstverlening

€ 46.279
(€ 255 per FTE)

€ 34.311
(€ 178 per FTE)

€ 53.353
(€ 268 per FTE)

€ 62.834
(€ 310 per FTE)

Meldingen bedrijfsongevallen

3

1

0

2

Meldingen agressievoorvallen

33**

28

17

10

Opleidingskosten

€ 346.656
(€ 1.912 per FTE)

€ 230.136
(€ 1.195 per FTE)

€ 283.583
(€ 1.454 per FTE)

€ 155.327
(€ 767 per FTE)

Stages gefaciliteerd

17

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 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 anderzijds het vaker en eerder melding maken van dit soort voorvallen, ook wanneer er sprake
is van verbale agressie.
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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
tussen het bestuur en de OR bepaald.
In 2017 hebben, behalve een aantal informele bijeenkomsten, vier overlegvergaderingen
plaatsgevonden. Hierin zijn o.a. de volgende thema’s aan de orde geweest:
-- Sociaal plan
-- Duurzame inzetbaarheid
-- Intern communicatieplan
-- Medewerkers onderzoek 2017
-- Jaarplan 2017
-- Meerjarenstrategie
-- Notitie samenwerking met Servatius en Maasvallei
-- Strategische personeelsplanning 2018-2022
-- Diverse advies- en instemmingsaanvragen
-- Transitienota en onderzoek soft controls
-- Meerjarenbegroting 2018-2022
-- Collectieve verlofdagen in 2018
-- Herhuisvesting
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8 / Financiële
continuïteit

Zijn we tevreden?
Solvabiliteit
Interest Coverage Ratio (ICR)
Loan to Value (LtV)

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

Wat kan beter?
-- De relatief hoge schuld per wooneenheid. Deze is in 2017 en 2016 al sterk teruggebracht,
maar het moet nog beter.
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Algemeen
Op 13 juli 2017 heeft Woonpunt het definitief scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB ter
goedkeuring aan de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) toegezonden. Dit scheidingsvoorstel is
op 7 november 2017 door de Aw goedgekeurd. Woonpunt heeft gekozen voor administratieve
scheiding. Na de goedkeuring van de Aw is Woonpunt gestart met aanpassingen van de
inrichtingen van de financiële administratie, gesplitst naar DAEB en niet-DAEB. In de cijfers
2017 is enkel een naar DAEB en niet-DAEB gesplitste balans per 31 december 2017 opgenomen.

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.
Woonpunt stuurt daarbij op vier ratio’s:
-- de solvabiliteit: dit is het eigen vermogen gedeeld door het totaalvermogen op basis van
bedrijfswaarde. De solvabiliteit laat zien welk deel van onze totale bezittingen gefinancierd
is met het eigen vermogen. Woonpunt streeft naar een solvabiliteit van 25%, voor DAEB en
niet-DAEB samen. Daar voldoen we nu ruim aan;
-- de LtV, ofwel Loan to Value: de verhouding tussen de hoeveelheid geleend geld en de waarde
van ons woningbezit (op basis van bedrijfswaarde). Woonpunt voldoet aan de norm van Aw
en WSW (op totaalniveau van DAEB en niet-DAEB samen), maar nog niet aan onze eigen
norm van maximaal 72,5%, vandaar dat we de komende jaren naast investeren ook leningen
blijven aflossen;
-- de Interest Coverage Ratio (ICR): geeft aan of we met onze operationele kasstroom de
rentelasten kunnen betalen. Woonpunt streeft naar een gecombineerde ICR van 1,5 (het
gemiddelde van DAEB en niet-DAEB samen). Woonpunt voldoet hier ruim aan;
-- de dekkingsratio: corporaties hebben nagenoeg al hun woningbezit als onderpand gegeven
aan het WSW voor de door hen geborgde leningen. De dekkingsratio laat de verhouding zien
tussen de onderpandwaarde van het bezit en het schuldrestant van de door WSW geborgde
leningen. Woonpunt voldoet hier ruim aan.

Norm AW en WSW

2017 realisatie totaal

2016 realisatie totaal

Solvabiliteit

--

33,5%

30,8%

LtV

Maximaal 75%

73,1%

75,0%

ICR

--

1,75

1,7

Dekkingsratio

Maximaal 50%

38,8%

38,7%

In december 2017 is de financiële meerjarenbegroting 2018-2022 opgesteld. In deze begroting
is het scheidingsvoorstel voor het DAEB- en het niet-DAEB-bezit verwerkt. Aw en WSW
hanteren voor DAEB en niet-DAEB bij sommige ratio’s andere normen. Woonpunt voldoet
altijd aan de gecombineerde ratio’s, maar in sommige jaren niet aan de ratio’s voor de
afzonderlijke portefeuilles. Het gaat dan om afwijkingen van tienden van een procent.
De oorzaak is een combinatie van investeringen en het ontbreken van aflossingsmomenten in
dat specifieke jaar. Ondanks deze lichte afwijkingen is zowel de DAEB- als de niet-DAEBportefeuille structureel levensvatbaar.
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Boekhoudkundige waarde versus cash geld
Woningcorporaties zijn verplicht hun woningbezit op een voorgeschreven manier te
waarderen in hun jaarrekening. Vroeger was dit de historische kostprijs (wat kostte de woning
om te bouwen minus de afschrijvingen), nu is het verplicht om woningen te waarderen op
marktwaarde. Dat is de waarde van de woning als we deze blijven verhuren, waarbij wordt
uitgegaan van de maximale huur en minimale kosten, of de verkoopwaarde. De hoogste
waarde is de waarde die wordt opgenomen in de jaarrekening. Corporaties vragen echter niet
de maximale huur, hebben vaak hogere onderhoudskosten en verkopen hun woningen in de
regel niet. Omdat we ons woningbezit op deze manier moeten waarderen, hebben we op
papier ineens meer eigen vermogen. Dit extra eigen vermogen heet de herwaarderingsreserve.
Dit is dus geen cash geld.
Per 31 december 2017 is die herwaarderingsreserve in totaal € 593,8 miljoen (2016: € 528,5
miljoen). In hoeverre we dit vermogen kunnen omzetten in geld en weer kunnen investeren,
is afhankelijk van hoeveel woningen we willen verkopen en hoeveel van de ongerealiseerde
maximale huur we aan onze huurders in rekening willen brengen. We schatten in dat
Woonpunt 65% van ons totale vermogen nooit zal realiseren vanwege onze maatschappelijke
doelstelling.

Kasmiddelen
De kasstromen zijn niet meer of minder dan het geld dat binnenkomt en weer naar buiten
gaat. Er moet meer geld binnenkomen dan eruit gaat, zo simpel is het. Gezonde kasstromen
bepalen hoe sterk we er financieel voor staan. Daarom sturen we op kasstromen. Er zijn drie
verschillende kasstromen:
1. operationele kasstroom: met name huurinkomsten, onderhoudskosten, personeelskosten,
rentelasten;
2. (des)investeringsactiviteiten: kopen, verkopen, slopen en renoveren van woningen om zo
tot onze gewenste vastgoedportefeuille te komen;
3. financieringsactiviteiten: het aangaan en aflossen van leningen.
In onderstaande tabel zijn de genoemde kasstromen vermeld:
Omschrijving (in € 1000)

2017

2016

1. Kasstroom uit operationele activiteiten

21.965

22.292

2. Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

42.586

19.542

3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-45.771

-30.133

Operationele kasstroom
Het verschil in operationele kasstroom tussen 2017 en 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt
doordat bij een nagenoeg gelijk gebleven opbrengst er circa € 1,6 miljoen minder aan rente is
uitgegeven. Daartegenover staat dat in 2017 € 2,3 miljoen meer aan verhuurderheffing (na
aftrek sloopkorting) is betaald.
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
Er is ten opzichte van 2016 sprake van een stijging van circa € 23 miljoen van de kasstroom uit
(des)investeringsactiviteiten. Deze stijging is met name veroorzaakt door de complexmatige
verkoop van 3 complexen in de geliberaliseerde huursector aan een collega-corporatie.
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten
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 2017 de leningenportefeuille met ruim € 45 miljoen is verlaagd.

Jaarresultaat
Naast een robuust vermogen en het beschikken over voldoende kasmiddelen zegt ook het
jaarresultaat iets over het presteren van de corporatie.
Het jaarresultaat van Woonpunt over 2017 bedraagt € 98 miljoen positief. In 2016 bedroeg het
resultaat € 85 miljoen positief. Dit verschil van € 13 miljoen wordt in positieve zin veroorzaakt
door:
-- 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 2017 is er sprake van een marktwaardestijging van € 88,8 miljoen ten
opzichte van bijna € 64 miljoen in 2016;
-- € 2,4 miljoen lagere rentelasten. Dit hangt samen met de afbouw van de financieringen.
En in negatieve zin veroorzaakt door:
-- € 4,5 miljoen hogere onderhoudslasten. Woonpunt heeft in 2017 meer uitgegeven aan
renovatie en verbeteringen. Na een aantal jaren gedwongen op de rem getrapt te hebben op
dit vlak is Woonpunt in 2017 gestart met een inhaalslag/versnelling;
-- € 6,3 miljoen hogere vennootschapsbelasting. De post betreft geen uitstroom van
geldmiddelen maar is slechts een boekhoudkundig aspect voortvloeiend uit richtlijnen voor
de jaarverslaglegging.

Doorkijk 2018 en verder
Uit de meerjarenbegroting 2018-2022, waarin het voorgenomen beleid opgenomen is,
blijkt dat Woonpunt een financieel gezonde corporatie is. De nadruk hier ligt op het creëren
van een gezonde balans tussen de LtV en investeringen om op die manier een duurzaam
businessmodel te borgen. Daarnaast is het terugdringen van de bedrijfslasten een speerpunt.
Dit zijn ook de financiële kaders voor de begin 2018 vastgestelde nieuwe strategie 2018-2022
waarbij leefbaarheid, kwaliteit van dienstverlening en duurzaamheid de belangrijkste
speerpunten zijn.
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Risicomanagement
Verslag werkzaamheden auditfunctie in 2017
Werkzaamheden samenhangend met accountantscontrole
De auditor heeft een voorbereidende rol voor de accountscontrole. De auditor controleert de
bedrijfsprocessen, zoals huuropbrengsten, woningverkopen, salarissen en sociale lasten,
inkopen, onderhoud, treasury en geautomatiseerde gegevensverwerking. Voordeel van een
interne controle door de auditor is dat er snel geacteerd kan worden op signalen en meteen
verbeteringen in de processen kunnen worden aangebracht.
Additionele werkzaamheden
In 2017 heeft actualisatie van de bevoegdhedenregeling plaatsgevonden. Daarnaast heeft de
auditor meegeholpen aan een verbetering van ons ERP-systeem (ViewPoint) zodat dit een
certificering kreeg. Voordeel van deze certificering is dat zowel Woonpunt als de accountant
zeker is van de kwaliteiten van het systeem. Data en rapporten zijn betrouwbaar.

Risicomanagement
Bij het behalen van onze organisatiedoelstellingen, die zijn afgeleid van onze strategie, stuurt
Woonpunt actief op kansen en risico’s. Daarvoor hebben we een systeem van risicomanagement.
In 2017 hebben we randvoorwaarden gecreëerd om dat structureel te borgen. Zo hebben we
de belangrijkste risico’s in kaart gebracht, evenals onze risicobereidheid, zodat we kunnen
sturen op onze strategische doelen, rekening houdend met de onzekerheden en risico’s die
we inzichtelijk hebben gemaakt. In 2018 wegen we de belangrijkste risico’s. Dat doen we
samen met risicospecialisten. We brengen daarbij in kaart hoe groot de kans is dat bepaalde
risico’s zich voordoen en wat dan de impact zou zijn op het gebied van financiën, reputatie
of veiligheid. Aan de hand van de weging en onze risicobereidheid bepalen we vervolgens
welke beheersmaatregelen nodig zijn. Ook stellen we ons daarbij de vraag of we niet te veel
beheersmaatregelen inzetten. Immers, te veel onnodige risicobeheersing kost tijd en geld en
maakt onze organisatie log.

Passend toewijzen
We hebben in 2017 het streefhuurbeleid voortgezet om goed te blijven aansluiten bij de regels
van het Passend Toewijzen. In 2017 is 95,4% 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. 13% (het relatieve verschil tussen
actuele huur en streefhuur).
De prognose voor de huuropbrengsten in de jaren 2018 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
tussen 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
inflatievolgend huurbeleid.
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Het risico dat de ontwikkeling van de geprognotiseerde huuropbrengst op korte of
middellange termijn negatief beïnvloed wordt door beperkingen vanuit de samenloop van
‘passend toewijzen’ en het in 2017 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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9 / Jaarverslag
van de raad van
commissarissen

Voorwoord
2017 was voor de raad van commissarissen van Woonpunt in verschillende opzichten een
bewogen jaar. Met de komst van een 2e bestuurder ontstonden nieuwe bestuurlijke
verhoudingen. Het geven van uitvoering aan het verbeterplan dat naar aanleiding van een
interventie van de Aw in 2016 is vastgesteld vormde ook in het verslagjaar de rode draad bij de
contacten met de autoriteit. Ook werd Woonpunt onderworpen aan een door de Aw ingestelde
governance inspectie. Daarbij werd geconcludeerd dat in voldoende mate wordt voldaan aan
de governance eisen. De indruk bestaat dat het aanvankelijk fors aangetaste vertrouwen
gaandeweg is herwonnen. Dit is echter geen reden om tevreden achterover te gaan leunen,
integendeel!
Tijdens het verslagjaar werd, aan de hand van een aantal themasessies, een stevige basis
gelegd voor een nieuw strategisch plan 2018-2022. Dit plan getuigt van een realistische
ambitie om de op Woonpunt rustende opgave te lijf te gaan. Dit vraagt overigens veel
transitievermogen van de organisatie.
Memorabel is voorts dat de rvc zich in 2017 voor het eerst onder leiding van een extern
deskundige de zelfevaluatiemaat nam. De uitkomsten hiervan zetten de rvc nogmaals op
scherp bij het vervullen van zijn toezichthoudende taak.
Mede aan de hand van een aan het begin van 2017 vastgesteld nieuw toezichtkader is het
afgelopen jaar vorm en inhoud gegeven aan de 3-ledige rol (toezicht, werkgeverschap en
klankbord) van de raad van commissarissen. In dit verslag wordt hierover op een transparante
wijze rekening en verantwoording afgelegd. Geopend wordt met een algemene terugblik door
middel van een duointerview met de voorzitter van de rvc, Henny Egberink, en de dit jaar
afzwaaiende huurderscommissaris Tom Schulpen.  
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Tom Schulpen (lid RvC) en Henny Egberink (voorzitter RvC)

In gesprek met commissarissen
Henny Egberink en Tom Schulpen

‘Nu nog een
kwestie van doen
wat we beloven.’

Het was een bewogen jaar voor Woonpunt: een nieuwe strategische koers, een
plan om de organisatie toekomstbestendig te maken en een koude douche in de
vorm van een aantal integriteitsschendingen. In gesprek met twee leden van de
raad van commissarissen: Tom Schulpen en voorzitter Henny Egberink.

Woonpunt kreeg de afgelopen maanden met een aantal integriteitskwesties
te maken. Wat was jullie eerste reactie daarop?
Henny Egberink: ‘Ik vond het onvoorstelbaar dat dit kon gebeuren, met alle discussies in de
samenleving over wat wel en niet kan. Hoe kun je nou werken bij een organisatie met een
maatschappelijke doelstelling, die er moet zijn voor huurders, en dan zulke dingen doen?
Eveneens onvoorstelbaar vind ik dat de organisatie dit niet tijdig heeft ontdekt. Dat zegt iets
over de cultuur. Op papier is alles netjes geregeld, met een klokkenluidersregeling en een
vertrouwenspersoon, maar in de praktijk durven we elkaar blijkbaar niet aan te spreken.’
Tom Schulpen: ‘Dit overkomt ons op een ongelukkig moment, net wanneer we met z’n allen
het gevoel hebben dat we de weg omhoog weer hebben gevonden. Als we er dan toch iets
positiefs uit willen halen, dan is het dat het zuiverend werkt. We zijn er allemaal erg van
geschrokken en we hebben het er wel weer over. Dit vergroot het zelfreinigend vermogen.’

Heeft de raad ook naar zichzelf gekeken? Hebben jullie signalen gemist? Hadden
jullie het toezicht anders moeten inrichten?
Henny Egberink: ‘Daar hebben we het wel over gehad natuurlijk. Hadden wij iets moeten
ontdekken? Misschien wel, maar dan ben je al bijna operationeel bezig. Wij hebben als raad
van commissarissen lang aangedrongen op een onderzoek naar soft controls [de ‘zachte’
aspecten, zoals de bedrijfscultuur, die bepalen of een organisatie ‘in control’ is]. Dat is in 2017
uitgevoerd, nog voor dit aan het licht kwam. De uitkomsten daarvan onderschrijven wat we nu
weten: dat er binnen Woonpunt een ongedwongen, gemoedelijke cultuur bestaat waarin
mensen elkaar onvoldoende aanspreken. Maar deze integriteitskwesties had ik niet verwacht.’
Tom Schulpen: ‘Dat onderzoek naar soft controls was een logisch vervolg op het onderzoek
naar de ‘hard controls’. Het was dus niet ingegeven door concrete signalen over fraude
kwesties, maar wel door de wetenschap dat het onvoldoende is om zaken op papier goed
geregeld te hebben.’

‘We hebben de huurder als het ware
herontdekt en centraal gezet in deze
nieuwe strategie.’
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In 2017 stippelde Woonpunt een nieuwe koers uit voor de komende jaren.
Samen met stakeholders. Wat vonden jullie van dat proces?
Henny Egberink: ‘Ik was blij met de manier waarop we het hebben aangepakt. Je kunt geen
maatschappelijke organisatie zijn zonder het gesprek aan te gaan met belanghebbenden,
zonder draagvlak te verkrijgen voor je eigen bijdrage in de opgave buiten.’
Tom Schulpen: ‘Het beste bewijs dat ons dat is gelukt, is het feit dat onze huurders
verenigingen onze keuzes volledig steunen. Het zijn immers ook hún keuzes. Zij pleitten er
bij ons voor om te blijven investeren in leefbaarheid en om onze dienstverlening te verbeteren.
Dat hebben we overgenomen. Daarnaast hebben we de huurder als het ware herontdekt en
centraal gezet in deze nieuwe strategie. Toen ik zeven jaar geleden als commissaris aantrad bij
Woonpunt, lag de focus heel erg op de herontwikkeling van achterstandswijken. Over de
individuele huurder en hoe die geraakt wordt door ons werk, hadden we het veel minder.’

U zei het net al: Woonpunt blijft stevig investeren in de leefbaarheid. In 2017
hebben we onszelf vergeleken met vijf corporaties die het veel beter doen als het
gaat om bedrijfslasten. Daaruit bleek onder andere dat die corporaties minder
personeel hebben om leefbaarheidsproblemen aan te pakken. Hoe zijn onze
ambities op die twee punten met elkaar te verenigen?
Henny Egberink: ‘Alles wat we uitgeven komt rechtstreeks uit de zak van de huurder. Dat was
zo, dat is zo en dat blijft zo. Dat mogen we nooit uit het oog verliezen. Het is dus ook niet zo
dat Woonpunt nu ineens royaal met de geldbuidel gaat rammelen. Dat gezegd hebbende:
investeren in leefbaarheid is een keuze die we samen met de huurdersverenigingen hebben
gemaakt. Bovendien is het een keuze die samenhangt met een duurzaam business model:
wijken of complexen die verloederen zijn niet goed voor je verhuurbaarheid.’
Tom Schulpen: ‘Er zit veel ambitie in het strategisch plan, maar ook realisme. Alle keuzes zijn
langs onze financiële polsstok gelegd. Neem duurzaamheid: natuurlijk zouden we het liefst in
2021 gemiddeld energielabel B hebben bij ons woningbezit, maar dat is niet realistisch. Door
te kiezen voor een versnelling en daar geld voor vrij te maken, kunnen we dat wel vervroegen
van 2028 naar 2024.’
Henny Egberink: ‘En leefbaarheid is niet de enige factor die je bedrijfslasten bepaalt,
natuurlijk. We gaan in 2018 terug naar één kantoorgebouw waarmee we ook al veel geld
besparen. In 2017 zijn nieuwe bedrijfsauto’s geleased, die fors goedkoper waren. En er valt
winst te behalen uit de vereenvoudiging van de werkprocessen.’

‘De juiste elementen komen aan bod;
resultaatgerichter werken, betere samenwerking, een aanspreekcultuur creëren.’
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In 2017 heeft het bestuur een transitieplan aan de raad van commissarissen
voorgelegd, waarin werd voorgesteld om Woonpunt op een aantal punten flink
te ontwikkelen. Wat vonden jullie daarvan?
Tom Schulpen: ‘Kijk, we hebben twee jaar geleden vanuit de interventie van de Aw een
verbeterplan opgesteld om de financiële sturing en financiële positie te verbeteren. De
sommen op orde krijgen, om het simpel te zeggen. Dit transitieplan gaat veel verder. Nu zijn
we compleet: we hebben onszelf de vraag gesteld wat ons drijft, welke keuzes we moeten
maken met onze huurders, en met dit transitieplan werken we aan de organisatie die dat kan
waarmaken. Het bestuur heeft dat echt heel goed in de steigers gezet.’
Henny Egberink: ‘In dit transitieplan komen de juiste elementen aan bod die ook in dat
eerdergenoemde soft control-onderzoek naar voren kwamen: resultaatgerichter werken,
betere samenwerking, een aanspreekcultuur creëren. Dat zien we dadelijk ook terug in het
nieuwe management; dat moet gericht zijn op samenwerking. Niet meer van: mijn stukje ziet
er goed uit, dus bemoei ik me nergens meer mee. De zwakste schakelt bepaalt immers de
sterkte van de ketting.’

‘Met het transitieplan is een mooi begin
gemaakt om de kracht van medewerkers
daadwerkelijk te verzilveren.’
Meneer Egberink, vorig jaar zei u in het jaarverslag dat bij Woonpunt de kritische
blik naar binnen beter kan. Hoe is dat nu?
Henny Egberink: ‘Ja, dat heb ik toen inderdaad gezegd, omdat ik het altijd zo frappant vind
dat als ik met medewerkers van Woonpunt praat, ze altijd zo enthousiast en gedreven zijn.
Maar ik zag daarvan nog te weinig terug in de resultaten. Met het transitieplan is een mooi
begin gemaakt om de kracht van medewerkers daadwerkelijk te verzilveren.’

Vorig jaar zei u in dit interview nog iets, namelijk dat Woonpunt niet groot
genoeg is voor een tweehoofdig bestuur. Inmiddels is een nieuwe
organisatiestructuur voorgesteld en daarin zit, althans voor de komende jaren,
nog steeds een tweehoofdig bestuur. Wat is in de tussentijd veranderd?
Henny Egberink: ‘Die keuze hebben we zorgvuldig gemaakt. Met de nieuwe strategie en het
transitieplan hebben we veel ambitie uitgesproken, voor ons werk buiten, samen met
stakeholders, maar ook binnen. Dat moeten we wel nog allemaal waarmaken. Er komt nieuw
management, dat voor een deel uit nieuw talent bestaat, maar we hebben de komende jaren
echt voldoende gewicht nodig aan de top. Als we een paar jaar verder zijn, en we hebben het
Woonpunt dat ons nu voor ogen staat, dan voeren we die discussie weer opnieuw.’
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Tom Schulpen: ‘Vergeet ook niet dat we voldoende tegenkracht in de organisatie nodig
hebben. In een organisatie in verandering, die hard vooruit gaat, heb je dat echt nodig.
We hebben de afgelopen jaren flink wat topmanagement geschrapt, waaronder de
regiodirecteuren. Er moet wel voldoende balans zijn.’

Nog een laatste uitspraak van vorig jaar: ‘Woonpunt moet over vijf jaar weer
staan als een huis’. Nog vier jaar te gaan. Hebben we met de transitie en de
nieuwe strategie voldoende richting om het waar te maken?
Henny Egberink: ‘Ja, het is nu nog maar een kwestie van doen wat we beloven.’
Tom Schulpen: ‘Mee eens. Er kan nu geen discussie meer zijn over wat voor organisatie we
willen zijn, waar we voor staan en wat onze doelen zijn voor de komende jaren. Als we deze
ambities waarmaken – onze dienstverlening verbeteren, onze financiële sturing verbeteren en
onze woningen verduurzamen – dan staat Woonpunt over een paar jaar echt als een huis.’

Jaarverslag van de raad van commissarissen

77

Over besturen en toezichthouden
Visie op toezicht en toetsing
Het vorige verslagjaar stond in het teken van de oplevering van nieuwe statuten, reglementen
voor rvc en bestuur, een reglement financieel beleid en beheer, een treasury- investerings- en
verbindingenstatuut en een vernieuwde klokkenluidersregeling. Dit vormde de basis voor een
nieuw toezichtkader (inclusief informatieprotocol), dat begin 2017 werd opgeleverd. In dit
toezichtkader zijn de toezichtvisie, de rollen van de rvc en het rollenspel tussen rvc en bestuur
beschreven. Het toezichtkader wordt hierna beknopt weergegeven. De volledige tekst is terug
te vinden op de website van Woonpunt.
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
alsmede 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
zorgvuldig 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.
De rvc ontleent zijn legitimatie als intern toezichthouder aan de Woningwet en de statuten.
Daarbij neemt de rvc de bepalingen van de Governancecode 2015, zo onverkort mogelijk, in
acht. Eventuele afwijkingen worden in het jaarverslag gerapporteerd.
Voor de uitoefening van zijn taak is ter ondersteuning een auditcommissie en selectie- en
remuneratiecommissie in het leven geroepen. Deze commissies beschikken over een eigen
reglement. Verderop in dit verslag wordt dit nader toegelicht. Eind 2017 is besloten tot de
instelling van een vastgoedcommissie. Deze commissie houdt zich met name bezig met
majeure investeringsbeslissingen met betrekking tot het woningbezit, die ter voorafgaande
goedkeuring aan de rvc moeten worden voorgelegd.

Informatieprotocol
Het toezichtkader, dat tijdens het verslagjaar opnieuw is vastgesteld, bevat als bijlage een
informatieprotocol. Hierin zijn de verwachtingen van de rvc ten aanzien van de informatie
voorziening geconcretiseerd.
Aan de hand van deze verwachtingen is handen en voeten gegeven aan de structuur, de
kwaliteit en de kwantiteit van de informatievoorziening. Hierbij is tevens acht geslagen op
de taken en bevoegdheden van de rvc krachtens wet en statuten. Qua informatievoorziening
dient de rvc namelijk tijdig in positie te worden gebracht om deze taken en bevoegdheden
naar behoren invulling te geven.
Vertaald in documenten vormt de overkoepelende strategische visie van de organisatie de
basis. Deze visie wordt eens in de 5 jaar in een strategisch plan vastgelegd. Het strategisch
plan vormt de input voor het maken van beleidskeuzes, het opstellen van de jaarplannen,
het vullen van het (meerjaren)investeringsprogramma en de (meerjaren)begroting en het
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concretiseren van de te maken prestatieafspraken met gemeenten en huurdersverenigingen.
Met behulp van een in het voorjaar uit te brengen kaderbrief wordt richting gegeven aan de
uitgangspunten en strategische ambities voor het daaropvolgende kalenderjaar.
Deze programmering en sturing op activiteiten en resultaten resulteert in de volgende
jaarlijkse informatieproducten (t.b.v. de rvc):
------

kaderbrief
jaarplan (organisatie, internal audit, treasury)
(meerjaren) begroting
biedingen inzake te maken prestatieafspraken
beleidsplannen (op hoofdlijnen)

Het monitoren van de hierop geënte bedrijfsvoering vindt plaats door middel van
4-maandelijkse bestuursrapportages. Deze rapportages bevatten tevens informatie over de
voornaamste risicodossiers en de wijze waarop de verschillende risico’s worden gemitigeerd.
Het afleggen van verantwoording over de geleverde prestaties vindt plaats aan de hand van
het jaarlijks op te leveren volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening.
De hiervoor genoemde informatieproducten vormen de rode draad bij het opstellen van de
jaarkalender van de rvc. Op een groot aantal van deze producten hebben de (goedkeurende of
vaststellende) bevoegdheden van de rvc betrekking.   
Ter bevordering van een nauwe betrokkenheid bij allerhande externe en interne ontwikke
lingen alsook met het oog op het adequaat invullen van de stakeholdersfunctie richting met
name huurdersverenigingen, OR en gemeenten wordt de informatievoorziening ten behoeve
van de rvc daarnaast gecompleteerd met benchmarkgegevens, gegevens over klantwaardering
en medewerkerstevredenheid en informatie over relevante ontwikkelingen in wet- en
regelgeving. Met name op deze informatieproducten heeft bespreking binnen de rvc van een
aantal specifieke thema’s betrekking. Ook kan aan de hand hiervan ondersteuning worden
geboden aan de klankbord- of consultfunctie van de rvc.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van Woonpunt onder de rubriek
“bestuur en toezicht”. Hier vindt men onder andere de reglementen van de (commissies van
de) rvc, het bestuursreglement, het toezichtkader en de profielschetsen van de rvc.
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Governancecode
Verantwoording van ‘leg uit’-bepalingen
In 2015 is de Governancecode voor woningcorporaties vernieuwd. Deze code kent vijf
principes. De principes vullen elkaar aan en dienen in samenhang te worden gezien. Het
belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat voorop in principe 1, waar het gaat over
waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. Principe 2 behandelt de
manier waarop bestuur en rvc aanspreekbaar zijn op resultaten. Principe 3 beschrijft de
toetsstenen van geschiktheid voor bestuur en rvc en principe 4 behandelt de dialoog met
(toekomstige) bewoners, gemeente en andere belanghebbende partijen.
Principe 5 ten slotte besteedt aandacht aan het beheersen van de risico’s verbonden aan de
activiteiten.
De vijf principes van de governancecode zijn uitgewerkt in niet minder dan 60 bepalingen.
De code kent twee typen bepalingen: ‘pas toe’ en ‘pas toe of leg uit’.   
In lijn met de wetgeving en om de kwaliteit en transparantie van handelen van bestuur en rvc
te bevorderen is afwijking met ‘leg uit’ op een aantal bepalingen niet mogelijk; hiervoor geldt
uitsluitend ‘pas toe’. Dit is bij de betreffende bepalingen in de code weergegeven.
Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan af kunnen wijken als dit volgens de
betreffende corporatie tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter nog steeds in de geest
van het principe gehandeld te worden en moet de corporatie op inzichtelijke wijze onder
bouwen en actief verantwoorden (‘leg uit’) waarom zij hiervan afwijkt. Indien zij op deze
wijze gemotiveerd afwijkt, volgt zij dus ook de code.   
Woonpunt heeft in 2017 volledig voldaan aan de Governancecode Woningcorporaties en hoeft
daarom bij geen enkele bepaling het beginsel ‘leg uit’ toe te passen.  

Governance in 2017
Zoals eerder gememoreerd zijn in 2016 de statuten van Woonpunt, reglementen, investerings
statuut, verbindingenstatuut en treasurystatuut aangepast aan de Woningwet. Ook is een
nieuwe klokkenluidersregeling vastgesteld. In 2017 volgde een aanpassing van de statuten
van de dochtermaatschappij Woonpunt Projecten B.V. en werd de basis gelegd voor een
actualisering van de integriteitscode en van het sociaal plan bij sloop, renovatie en (groot)
onderhoud. Ook werd in overleg met de collegacorporaties Servatius en Maasvallei gewerkt
aan de totstandkoming van een nieuwe gezamenlijke klachtenregeling. De inwerkingtreding
hiervan is aanstaande. Inmiddels zijn de statuten van Woonpunt (wederom) aangepast aan de
bepalingen van de Veegwet. In termen van compliance en good governance is daarmee sprake
van een gewetensvolle, degelijke en betrouwbare situatie.  
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Governance-inspectie Aw in 2017
In maart 2017 is door de Aw een governance-inspectie uitgevoerd. Bij deze inspectie is gebruik
gemaakt van het uit 2015 daterende visitatierapport, een samenvatting van de zelfevaluaties
van de rvc over 2015 en 2016, de verslagen van de rvc over de jaren 2015 en 2016 en de verslagen
van het MT uit 2015 en 2016. Daarnaast is gesproken met de bestuurders en de voorzitter en
een 3-tal leden van de rvc. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in een brief van 19 april 2017.
Daarbij is geconcludeerd dat Woonpunt op dat moment in voldoende mate aan de eisen van de
governance, zoals verwoord door de Aw, voldoet. Desalniettemin bevat de beoordelingsbrief
een aantal aandachtspunten, zoals het uitvoeren van een zelfevaluatie in 2017 onder externe
begeleiding (inmiddels geëffectueerd; zie verderop in dit verslag), een nadrukkelijker focus op
risicobeheersing en het hebben van een risicobeheersingssysteem, het tonen van meer daad
kracht (doorvragen en doorpakken) in de verhouding rvc-bestuur, het operationaliseren van
risicomanagement en het verder verbeteren van de financiële functie. De rvc constateert dat in
het verdere verloop van 2017 met de genoemde aandachtspunten voortvarend aan de slag is
gegaan.
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Verslag vanuit de toezichthoudende rol
Toezicht op strategie
In de loop van het verslagjaar is gestart met het opstellen van een nieuw ondernemingsplan
voor 2018-2022. Dat is gebeurd met behulp van een aantal dialoogsessies met huurders
(verenigingen), gemeenten, partners in de wijk en de medewerkers. Daarbij is, vanuit de
kerntaak (‘mensen met beperkte inkomens optimaal bedienen met betaalbare en goede
woningen in een prettige omgeving’) in nauw overleg met de rvc vooraf een aantal denk
richtingen (t.a.v. de doelgroep, de geografische afbakening, de prioritering, de dienstverlening,
de financiële continuïteit en de organisatie) geformuleerd. Meer dan ooit is in het nieuwe
ondernemingsplan de huurder centraal gesteld. De rvc juicht deze insteek van harte toe.
De raad heeft er in dit verband bij het bestuur op aangedrongen om de strategische
beleidsvisie in meetbare prestaties te vertalen. Aan de totstandkoming van het nieuwe
strategisch plan zijn ook door de rvc meerdere (thema)sessies gewijd. Dit heeft met name
geleid tot het aanscherpen van speerpunten en het voorzien in concrete prestatie-indicatoren.     

Toezicht in 2017
In 2017 hebben 7 reguliere rvc-vergaderingen plaatsgevonden. Daarbij zijn, o.a. krachtens
wet en/of statuten, door de raad niet minder dan 24 vaststellende of goedkeurende besluiten
genomen. Hieronder volgt van deze besluiten een beknopt overzicht.
Vastgesteld
-- Toezichtkader en informatieprotocol rvc
-- Vergoeding leden rvc
-- Rooster van aftreden
-- Opleidingsplan rvc 2017
-- Jaarverslag rvc 2016
-- Jaarrekening Woonpunt 2016
-- Procedure werving/selectie nieuw lid rvc en concerncontroller
-- Vergaderschema rvc 2018
-- Uitbreiding commissies rvc met vastgoedcommissie
-- Samenstelling commissies
Goedgekeurd
-- Treasury jaarplan 2017
-- Jaarplan internal audit
-- Biedingen aan de gemeenten i.h.k.v. prestatieafspraken 2018
-- Investeringsvoorstel renovatie Nazareth (investering > 3 miljoen euro)
-- Jaarrekening Woonpunt Projecten BV
-- Wijziging reglement financieel beleid en beheer
-- Aan Woningwet aangepaste statuten Woonpunt Projecten BV
-- Verbouwing kantoor Leidenlaan (investering > 3 miljoen euro)
-- Investeringsvoorstel Hermelijn-/Tiecelijnstraat Maastricht (investering > 3 miljoen euro)
-- Meerjarenbegroting 2018-2022
-- Financieringsstrategie
-- Optimalisatie financieringsportefeuille
-- Invulling vacature deelnemersraad WSW door lid rvb
-- Voorgenomen goedkeuring meerjarenstrategie 2018-2022
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Aan de hand van het jaarplan 2017 en de bestuursrapportages heeft toezicht op de voortgang
van de strategische, tactische en operationele doelstellingen en ambities plaatsgevonden. Ter
zake het financiële toezicht is een niet onbelangrijke (input)rol weggelegd voor de concern
controller en de externe accountant. Met beiden heeft frequent overleg plaatsgevonden, o.a.
over de jaarrekening, het accountantsverslag, de managementletter en de uitkomsten van de
interimcontrolls.
Daarnaast heeft de rvc medio juli een aantal locaties in de gemeente Maastricht bezocht
teneinde meer inzicht te krijgen in de afwaardering van gronden, in de met de gemeente
Maastricht gesloten package deal (prestatieafspraken 2017) en in de mogelijkheden, die de
resterende grondposities bieden.   

Commissies
De meeste thema’s zijn voorbesproken in de auditcommissie dan wel de selectie- en
remuneratiecommissie. Beide commissies zijn ingesteld om de besluitvorming van de rvc
voor te bereiden en de rvc van advies te dienen. In de reglementen is daaromtrent het volgende
opgenomen.
Tot de taak van de auditcommissie behoort onder meer:
a. het adviseren van de rvc omtrent het toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op
het bestuur met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersing- en controle
systemen en compliance, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en
regelgeving en het toezicht op de significante financiële risico’s op het gebied van treasury
en fiscaliteit en toezicht op de werking van de interne gedragscodes zoals de
integriteitscode en de klokkenluidersregeling;
b. het adviseren van de rvc omtrent het toezicht op de financiële informatieverschaffing
door de Stichting, waaronder keuze van waarderingsgrondslagen voor de financiële
verslaggeving, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses,
overige financiële rapportages en het werk van de externe accountant ter zake;
c. het adviseren van de rvc omtrent het toezicht op de naleving van aanbevelingen en
opvolging van opmerkingen van de interne controller en de externe accountant;
d. het adviseren van de rvc omtrent het toezicht op de voorgeschreven financiële
informatieverschaffing aan externe toezichthouders;
e. het adviseren van de rvc omtrent de goedkeuring van het opgestelde werkplan interne
controle en/of het auditplan;
f. het adviseren van de rvc omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe
accountant tezamen met het bestuur;
g. het adviseren in de zin van klankbordfunctie van het bestuur met betrekking tot
bovengenoemde taakgebieden;
h. de controle op de jaarlijkse bevestiging van de externe accountant inzake zijn
onafhankelijkheid ten opzichte van de Stichting;
i. de controle op de jaarlijkse melding van de externe accountant inzake zijn voor de
Stichting verrichte werkzaamheden anders dan controlewerkzaamheden.
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Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort onder meer:
a. het doen van voorstellen aan de rvc betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor
het bestuur en de rvc;
b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele bestuurders en leden
van de rvc, ter vaststelling door de rvc, waarin in ieder geval aan de orde komt:
1. de bezoldigingsstructuur;
2. de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere bezoldigingscomponenten,
pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen.
c. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake
bestuurders en de leden van de rvc;
d. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de rvc en het bestuur en het
doen van voorstellen voor een profielschets van de rvc en het bestuur en van hun
individuele leden;
e. het ter benoeming door de rvc werven, selecteren en voordragen van leden van de rvc en
bestuurders ;
f. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de rvc;
g. het houden van evaluaties van het functioneren van bestuurders
h. respectievelijk leden van de rvc en het geven van advies daaromtrent, conform artikel 4 lid
7 respectievelijk artikel 13 lid 7 van het reglement van de rvc;
i. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
Aan het einde van 2017 is, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de zelfevaluatie,
besloten om, naast hiervoor genoemde commissies, een vastgoedcommissie in het leven te
roepen. Deze commissie is belast met:
a. het adviseren van de RvC ter zake voorgenomen investeringsbeslissingen, waaromtrent de
rvc voorafgaande goedkeuring moet verlenen;
b. het adviseren van de RvC ter zake de voorgenomen vervreemding van onroerende zaken en
onroerende en infrastructurele aanhorigheden, die aan de voorafgaande goedkeuring van
de rvc is onderworpen;
c. het adviseren van de RvC ter zake de hoofdlijnen van het te voeren vastgoed- en facetbeleid.   
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Verslag vanuit de klankbordfunctie
Belang van de klankbordfunctie
De rvc hecht veel waarde aan de klankbordfunctie. Deze functie is expliciet in het
toezichtkader benoemd en beschreven. De rvc rekent het tot zijn verantwoordelijkheid om:
-- Met het bestuur te reflecteren op de strategie in relatie tot de omgeving;
-- Met het bestuur te reflecteren op omvangrijke beslissingen, waaronder omvangrijke
investeringen;
-- Het bestuur desgevraagd te ondersteunen bij strategische beslissingen;
-- Het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen, met respect en inachtneming van
de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur.
Dit geschiedt op basis van onderling vertrouwen, een duidelijke taakopvatting, een integrale
benadering en een heldere afbakening van taken en verantwoordijkheden. In de statuten en
de reglementen wordt hieraan concreet inhoud en richting gegeven.

De klankbordfunctie in 2017
Meer dan ooit tevoren is in 2017 aan de klankbordfunctie invulling gegeven, getuige de
veelheid aan thema’s en onderwerpen, die in dit verband deel uitmaakten van de jaaragenda
van de rvc. Aan een aantal thema’s werden aparte sessies gewijd. Een aantal in het oog
springende thema’s betrof:
-- het (voor het eerst) opstellen van een kaderbrief oftewel voorjaarsnota, waarin de
voornemens met betrekking tot 2018 de revue passeerden,
-- een concept positionpaper betreffende de meerjarenstrategie 2018-2022, gevolgd door de
totstandkoming van het strategisch plan 2018-2022,
-- de (strategische) inkleuring van het risicomanagement,
-- de planologische ontwikkelingen in relatie tot de portefeuillestrategie en
-- een aantal markante organisatieontwikkelingen.    
Scherpte in de dialoog met het bestuur werd met name ervaren bij de steeds terugkerende hot
items over de ‘soft controls’ en het structureel terugdringen van de bedrijfslasten. Bij de soft
controls werd vanuit de rvc nadrukkelijk aangestuurd op het instellen van een onderzoek door
een extern bureau.
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Het overleg met belanghebbenden
Ook in 2017 werd volop geïnvesteerd in constructief overleg met talloze belanghebbenden. Het
belang hiervan kan niet genoeg worden benadrukt. Dit overleg geeft inzicht in de in- en
externe beleving van waar Woonpunt voor staat, zet ons op het spoor van de te maken
afwegingen en keuzes, geeft ruimte aan het afleggen van rekening en verantwoording en
zorgt er bovenal voor dat de organisatie scherp blijft.  
Zo vond er het jaarlijks overleg plaats met de besturen van de huurdersbelangenverenigingen.
Daarbij kwamen de structuur en vorm van de huudersparticipatie en de voortgang van het
verbeterplan aan de orde. Ook werd uitgebreid stil gestaan bij (tekortkomingen ten aanzien
van) de externe communicatie(kanalen) en de wijze waarop Woonpunt klachten afhandelt.
In 2017 is afgestapt van het traditionele jaarlijkse overleg rvc-OR. In plaats daarvan onderhield
de commissaris, die op voordracht van de OR is benoemd, bilateraal contact met de OR.
De rvc was ook in 2017 (deels in informerende, deels in participerende zin) nauw betrokken bij
de frequente contacten met de Aw en het WSW. Dit ging o.a. over de governance-inspectie, de
besluitvorming rondom het scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB, de voortgang van het
verbeterplan, de evaluatie van de CorpoData, de aanpassing van het borgingsplafond en de
beoordeling van verkopen.
Daarnaast liet de rvc zich uitgebreid informeren over de relatie met de diverse gemeenten en
de hieruit voortvloeiende prestatieafspraken.
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Verslag vanuit de werkgeversrol
Beschrijving van de rol
De rvc draagt zorg voor een adequate inrichting en bemensing van de bestuursstructuur van
de organisatie. De rvc ziet erop toe dat de bestuurders gezamenlijk en individueel naar
behoren functioneren, een bij de organisatie passende bestuursstijl en cultuur hanteren, weten regelgeving naleven en continue werken aan het behalen van resultaten, gericht op het
realiseren van de statutaire doelstelling en de strategische visie van Woonpunt. Daarnaast
anticipeert de rvc op tijdige opvolging van het bestuur door zorg te dragen voor het opstellen
van profielen van het bestuur en de afzonderlijke bestuursleden en voor het opzetten van een
werving- en selectieprocedure overeenkomstig de eisen van de Aw. De rvc realiseert zich
daarbij dat goed bestuur voor een groot deel niet in regels of richtlijnen is te vatten, maar o.a.
draait om cultuur, gedrag, leiderschap en professionaliteit. De rvc zal de functionerings- en
beoordelingscyclus zodanig inrichten dat ook invulling kan worden gegeven aan deze zachte
kant.

Beoordelingskader en beoordeling
Nadat in december 2016 een 2e bestuurder, in de persoon van Guido Kerckhoffs, was
aangetreden, de zittend bestuurder, Mirjam Depondt, het voorzitterschap van de raad van
bestuur op zich nam en eerder dat jaar een bestuursreglement was vastgesteld heeft er begin
2017 overleg plaatsgevonden tussen rvc en bestuur over de portefeuilleverdeling binnen de
raad van bestuur. Nadat deze was vastgesteld zijn met beide bestuurders, mede aan de hand
van het vastgestelde jaarplan 2017, prestatieafspraken voor 2017 gemaakt. Tezelfdertijd vond
met de voorzitter van de raad van bestuur een evaluatie van de prestatieafspraken over 2016
plaats. Dit geschiedde voornamelijk aan de hand van een eerder uitgevoerde evaluatie van het
jaarplan 2016. In oktober vond met beide bestuurders een afzonderlijk gesprek plaats over de
voortgang van de prestatieafspraken. Het tussentijdse gesprek tussen de rvc en de voorzitter
van het bestuur werd aangegrepen om alvast vooruit te blikken op het verstrijken van de 3e
benoemingstermijn in september 2018. In goed overleg is toen reeds geconcludeerd dat
Mirjam Depondt niet zou aanblijven voor een 4e termijn en per 1 september 2018 afscheid zal
nemen van Woonpunt. De rvc benadrukt hierbij dat men Mirjam Depondt zeer erkentelijk is
voor de 12 jaar dat zij zich met passie voor Woonpunt heeft ingezet en met overgave leiding
heeft gegeven aan de organisatie.      
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Beloningskader en beloning
De rvc is vanuit zijn werkgeversrol o.a. verantwoordelijk voor de vaststelling van de
bezoldiging van de bestuurder(s). Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen (WNT) in werking getreden. Deze regelt de bezoldiging van
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Hieronder wordt ook de
corporatiesector gerekend. Van overheidswege is een normenkader ontwikkeld voor de
berekening van de bezoldigingscomponenten. Daarnaast is een staffel ontwikkeld waarbij
corporaties worden ingedeeld in een klasse, afhankelijk van het aantal verhuureenheden en
de omvang van de grootse gemeente waarin ten minste 20% van het woningbezit is gelegen.
Voor Woonpunt betekent dit een indeling in klasse G. Het hiermee corresponderende WNT
bezoldigingsbedrag is voor 2017 gesteld op € 170.000,- . Daarnaast geldt dat bestaande
arbeidsovereenkomsten en afspraken over (prestatie)beloning en secundaire arbeids
voorwaarden worden gerespecteerd voor een overgangsperiode van 4 jaar. 2017 was aldus het
laatste overgangsjaar. De overgangsregeling is overigens enkel op de voorzitter van de raad
van bestuur, Mirjam Depondt, van toepassing. De remuneratiecommissie van de rvc heeft
alle vergoedingen aan de bestuurders over 2017 beoordeeld. De commissie heeft geconstateerd
dat de verstrekte vergoedingen conform de hiervoor geldende (overgangs)regelingen zijn.
Er is geen sprake geweest van een winstdelingsregeling of een beëindigingsregeling.
Zulke vergoedingen hebben dan ook niet plaatsgevonden. Ter informatie en verantwoording
volgen onderstaand de bezoldigingen van beide bestuurders in 2017.

Bedragen x € 1

M.L.H. Depondt-Olivers

G.J.A.M. Kerckhoffs

Functiegegevens

Voorzitter Raad van bestuur

Lid Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01–31/12

01/01–31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 160.380,21

€ 131.286,90

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.750,76

€ 20.238,60

Subtotaal

€ 181.130,97

€ 151.525,50

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 170.000,00

€ 170.000,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 181.130,97

€ 151.525,50

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Overgangsregeling
is van toepassing

N.v.t.

Bezoldiging
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Permanente educatie
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 de binnen de corporatiesector
afgesproken Permanente Educatie-systematiek van toepassing. Iedere 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. In het hiervoor genoemde tijdvak
hebben beide bestuurders de minimaal vereiste score royaal gehaald. Dit rechtvaardigt de
conclusie dat beide bestuurders hun educatieverplichtingen serieus hebben genomen.

Organisatiecultuur en integriteit
In 2017 is in het overleg tussen de rvc en de raad van bestuur frequent van gedachten gewisseld
over de cultuur in de organisatie en de integriteit. In dit verband is o.a. kennis genomen van de
uitkomsten van een soft-controls onderzoek, dat door BDO is uitgevoerd. Daarnaast is
uitgebreid gesproken over een door het bestuur geïnitieerd transitieplan, dat nieuwe eisen
stelt aan de cultuur van de organisatie en de kwaliteit en het verandervermogen van de
individuele medewerkers. Op het vlak van de integriteit is door bestuur en rvc zwaar geacteerd
op een 3-tal betreurenswaardige kwesties, waarbij sprake was van grensoverschrijdend
gedrag. De medewerkers, die het betrof, zijn gelijk op non-actief gesteld en met hen zijn/
zullen de arbeidsovereenkomsten (worden) beëindigd. De aanwezigheid van een gedrags- en
integriteitscode en klokkenluidersregeling heeft dit grensoverschrijdend gedrag helaas niet
kunnen voorkomen. In 2018 zal daarom in een open dialoog met de medewerkers verder
worden geïnvesteerd in een open en eerlijke bedrijfscultuur, waar geen plaats is voor dit soort
afkeurenswaardig gedrag.     

Jaarverslag van de raad van commissarissen

89

Samenstelling en functioneren van de raad van
commissarissen
Samenstelling en rooster van aftreden
De samenstelling van de rvc was in 2017 als volgt:
Lid

Functies binnen
Woonpunt

Functies buiten Woonpunt

Eerste
benoeming

Einde
maximale
zittings
termijn

Henny Egberink
(66)

-- Voorzitter + lid selectieen remuneratiecommissie

-- Consultant/eigenaar bureau MAREC
-- Voorzitter vereniging van
gepensioneerden Sabic Europe (VGSE)

1 juni
2014

1 juni
2022

Chris Borgers
(51)

-- Vice-voorzitter
+ voorzitter
auditcommissie
-- Lid Raad van
Commissarissen NV
Wonen boven Winkels
Maastricht

-- CFO Hittech Group
-- Lid Rvc Stichting Casade
-- Lid RvT Elkerliek Ziekenhuis Helmond
(tot 1-4-2018)

3 november
2016

3 november
2024

Henriëtte Maas
(47)

-- Lid + voorzitter
remuneratie- en
selectiecommissie

-- Algemeen directeur Westrom
-- Voorzitter omni-vereniging SV Merselo
-- Lid Raad van Toezicht Boei Limburg

1 januari
2010

1 januari
2018

Karel Majoor
(74)

-- Lid op voordracht HBV’s
-- Lid remuneratie- en
selectiecommissie

-- Voorzitter Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap
-- Voorzitter Stichting Behoud Mijnhistorie
-- Lid bestuur vereniging Meerssen in
Europa (Douzelage)
-- Lid bestuur Stichting Rafaël

1 februari
2009

1 februari
2017

Marc van Ooijen
(47)

-- Lid op voordracht OR
-- Lid auditcommissie

-- Bestuurder Stichting PSW
-- Lid adviescommissie Arbeidszaken
branchevereniging VGN
(gehandicaptenzorg)
-- Lid Governancecommissie en arbiter
Scheidsgerecht Gezondheidszorg
-- Lid bestuur NVZD (Nederlandse
Vereniging voor bestuurders in de zorg)
-- Vicevoorzitter bestuur stichting
Konnekt’os (platform voor
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen in Midden-Limburg)
-- Lid Innovatie-en adviescommissie
Zorgbrede Governancecode
(branche-organisaties zorg / BOZ)

1 januari
2013

1 januari
2021

Tom Schulpen
(57)

-- 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
2019
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Op 1 februari 2017 is Wim Geven, op voordracht van de huurdersverenigingen, Karel Majoor
opgevolgd. Diens gegevens luiden als volgt.
Lid

Wim Geven
(65)

Functies binnen
Woonpunt

-- Lid op voordracht
HBV’s
-- Lid selectieen remuneratiecommissie

Functies buiten Woonpunt

-- Directeur Geven Management Maastricht BV
-- Bestuurder bij de dr. Hofsteestichting te Alkmaar
-- Voorzitter Stichting Administratiekantoor Maessen
Beheer BV te Roermond
-- Voorzitter van de familie Stichting Sint Martijn
te Utrecht
-- Voorzitter Stichting ‘t Keerhoes te Cadier en Keer
-- Voorzitter Stichting Cura I te Maastricht
-- Voorzitter Stichting Cura II te Maastricht
-- Lid van de Aufsichtsrath Villas Winterberg
Betreibergesellschaft mbH te Winterberg Duitsland

Eerste
benoeming

Einde
maximale
zittings
termijn

1 februari
2017

1 februari
2025

Een nadere uitleg omtrent de werving, selectie en benoeming van Wim Geven is in het
jaarverslag 2016 opgenomen.
Eind 2017 is besloten tot het instellen van een vastgoedcommissie naast de auditcommissie en
selectie- en remuneratiecommissie. Dit heeft geleid tot een wijziging in de samenstelling van
de commissies. Bij het opmaken van dit verslag was de samenstelling als volgt.
-- Auditcommissie: Chris Borgers (voorzitter) en Tom Schulpen (lid)
-- Selectie- en remuneratiecommissie: Marc van Ooijen (voorzitter) en Henny Egberink (lid)
-- Vastgoedcommissie: Wim Geven (voorzitter) en Henny Egberink (lid op interimbasis in
afwachting van invulling vacature)
Bij de samenstelling van de rvc wordt consequent acht geslagen op de benodigde
deskundigheden en competenties. Daarvoor is door de raad in 2016 een geactualiseerde
profielschets vastgelegd. Deze profielschets is terug te vinden op de website van Woonpunt.
Met behulp van een geschiktheidsmatrix wordt jaarlijks ingezoomd op mogelijke hiaten.
Deze matrix dient daarnaast als onderlegger voor de permanente educatie.

Vacature
Als gevolg van het bereiken van de maximale zittingsduur was Henriëtte Maas op 1 januari
2018 aftredend als commissaris, waarvan 4 jaar als voorzitter van de rvc. De rvc is haar grote
dank verschuldigd voor haar inzet en deskundige inbreng.   
Rond de zomer van 2017 is door de selectie- en benoemingscommissie gestart met de
voorbereiding van de wervings- en selectieprocedure. Daarbij is werving- en selectiebureau
Rieken & Oomen in de arm genomen. Na bespreking van de profielschets, gewenste
deskundigheid (met een duidelijke voorkeur voor iemand met een volkshuisvestelijke
achtergrond) en vacaturetekst in de rvc is de vacature op de website van de corporatie
gepubliceerd en openbaar opengesteld via een advertentie in een 2-tal dagbladen. Gelet op de
samenstelling van de huidige raad werd nadrukkelijkheid ingezet op het aantrekken van een
vrouwelijke commissaris. Op de werving reageerden uiteindelijk 30 kandidaten. Na een 1e
grondige voorselectie vonden met een klein aantal van hen meerdere gesprekken plaats.
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Ondanks het zorgvuldig doorlopen van een vrij uitvoerige procedure (inclusief de fit- en
propertest bij de Aw) kon niet tot de gewenste benoeming van een geschikte kandidaat worden
overgegaan. De functie is om die reden nog steeds vacant. Aangezien eind 2018 wederom een
vacature ontstaat vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur, is door de rvc besloten
om de werving- en selectieprocedure voor beide vacante functies te combineren. Recent zijn
daartoe de eerste initiatieven ontwikkeld.    
Gevolg van het niet tijdig kunnen voorzien in de vacature is dat de rvc tijdelijk is aangewezen
op een krappere samenstelling. Streven is om uiterlijk na de zomer weer compleet te zijn.

Het functioneren in 2017
Eerder in dit verslag is uitgebreid stilgestaan bij de verschillende taken en rollen van de rvc
en daaromtrent verantwoording over het functioneren in 2017 afgelegd. In deze paragraaf
wordt dit functioneren gecompleteerd met het afleggen van verantwoording ten aanzien van
aanverwante of randvoorwaardelijke thema’s als integer en onafhankelijk handelen,
aanpreekbaarheid, zelfevaluatie, permanente educatie en bezoldiging.  

Integriteit en onafhankelijkheid
De op de rvc van toepassing zijnde (governance)codes, statuten en reglementen geven concrete
inhoud en richting aan integer en onafhankelijk handelen. Daaronder wordt mede begrepen
het melden van een mogelijk tegenstrijdig belang. In 2017 is dit voor één commissaris
aanleiding geweest voor het opgeven van het lidmaatschap als burgerlid van een commissie
van de gemeenteraad in diens woonplaats. Deze commissie is mede betrokken bij ruimtelijke
ordeningsaangelegenheden. Aangezien Woonpunt beschikt over woningbezit in de desbetref
fende gemeente, lag een mogelijk tegenstrijdig belang op de loer en was de onafhankelijkheid
als rvc-lid in het geding. Bij de werving en selectie van nieuwe commissarissen wordt steevast
zorg besteed aan de gewenste integriteit en onafhankelijkheid. Ook in het dagelijks
functioneren zijn de rvc-leden hierop voortdurend alert en aanspreekbaar.   

Aanspreekbaarheid
De rvc is voortdurend aanspreekbaar op zijn functioneren. Hij hecht daar grote waarde aan.
Vandaar dat de rvc zowel intern als extern op een laagdrempelige manier het contact opzoekt
of benaderbaar is. Dat geldt met name voor vele stakeholders. De website van Woonpunt bevat
concrete informatie over de werking van het toezicht in de dagelijkse praktijk.  

Zelfevaluatie
In het jaarverslag 2016 van de rvc moest schoorvoetend worden toegegeven dat op één
onderdeel de Governancecode niet was nageleefd. Dat betreft de bepaling dat eens per twee
jaar het bespreken van het eigen functioneren en dat van de individuele leden dient te
geschieden onder onafhankelijke, externe begeleiding. De rvc heeft zich deze tekortkoming
danig ter harte genomen en in 2017 werk gemaakt van een degelijke zelfevaluatie. Daarvoor
werd een beroep gedaan op Hildegard Pelzer van Governance support. Samen met haar en het
bestuur werd vóór de zomer aan de hand van de uitkomsten van persoonlijke interviews,
waarbij commissarissen en bestuurders elk voor zich op een onbevangen manier tegen het
functioneren van de rvc hebben aangekeken, de basis gelegd voor het organiseren van een
sessie van een dagdeel, waarin het onderlinge samenspel binnen de rvc (o.a. vergaderstijl, open
mind, relevante deskundigheid en ervaring) en de relatie tussen rvc en bestuur (o.a. feedback,
sparringpartnerschap, creëren van een gezamenlijk beeld ten aanzien van de meest wezenlijke
issues) tot onderwerp van bespreking en uitdieping werden gemaakt. Deze sessie resulteerde
in een aantal concrete aandachtspunten en suggesties. In november kreeg deze sessie onder
leiding van Hildegard Pelzer een vervolg in rvc-verband. Binnen een heldere context werd
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stilgestaan bij de kracht van de rvc, het verbeterpotentieel, het lerend vermogen, de
organisatiestructuur, de rapportagestructuur, de relatie met in- en externe stakeholders,
het aanbrengen van een gemeenschappelijke focus, het situationeel bepalen van de passende
armlengte (welke afstand of nabijheid van de rvc is nodig in welke situatie?), de effectiviteit
en efficiency van het overleg (rvc-vergaderingen, vergaderingen zonder bestuur en het
functioneren van de commissies binnen de rvc). Al deze aspecten mondden uit in concrete
vervolgafspraken. Deze afspraken vormen het spoorboekje voor 2018.      

Permanente educatie
Op de individuele leden van de rvc rust een permanente educatie-opgave. Dit is vastgelegd in
de Governancecode. Niet alleen kennis maar het ontwikkelen van gewenst gedrag is daarbij
van belang. Door de VTW (vereniging van toezichthouders in woningcorpraties) is daartoe een
notitie “PE-systeem commissarissen”opgesteld. Begin 2017 werd een opleidingsplan in de rvc
vastgesteld met vermelding van de collectieve en individuele opleidingswensen. Daarbij
dienden de rvc-leden elk minimaal 5 punten te vergaren. Deze score werd door eenieder
(ruimschoots) gehaald.  

Bezoldiging
De Algemene Ledenvergadering van de VTW heeft op 20 april 2015 een bindende beroepsregel
vastgesteld voor een substantiële matiging in de bezoldiging van toezichthouders in de
corporatiesector.   
De beroepsregel houdt rekening met de intentie van de WNT om toezichthouders substantieel
beter te belonen, omdat toezichthouden steeds professioneler wordt en de laatste jaren steeds
meer tijd vergt, de risico’s groter zijn geworden en de eisen zijn veel strenger zijn geworden.
Toch hanteert de beroepsregel een substantieel lager bezoldigingsniveau dan de WNT.   
De rvc onderschrijft de uitgangspunten die in de beroepsregel worden gehanteerd, waaronder
de gepaste terughoudendheid die een rvc van een woningcorporatie dient te betrachten bij het
vaststellen van de hoogte van zijn eigen bezoldiging. Soberheid en doelmatigheid zijn gepast
vanwege de publieke taak van de corporatie. De maximale bezoldiging die de beroepsregeling
hanteert ligt daarom duidelijk onder de maximale bezoldiging die op basis van de wettelijke
bepalingen van de WNT2 (Wet Normering Topinkomens 2) wordt voorgeschreven.   
De bezoldigingsmaxima in de beroepsregeling zijn gekoppeld aan de zwaarte van de functie
van de rvc, die verband houdt met de zwaarte van de corporatie.    
De vergoedingen van de rvc van Woonpunt zijn afgeleid van de maximale bezoldigings
bedragen die in de beroepsregel zijn vastgesteld door de VTW. De rvc heeft zich begin 2017,
op voorstel van de remuneratiecommissie, op het standpunt gesteld dat de maximale
vergoeding niet meer mag bedragen dan 80% van de VTW-maxima voor voorzitter en leden.
De vergoeding van de vicevoorzitter is op de helft gesteld van het verschil tussen de
vergoeding van de voorzitter en de vergoeding van de overige rvc-leden, met dien verstande
dat de vergoeding nimmer meer zou mogen bedragen dan de voor rvc-leden geldende
VTW-norm.
Bij Woonpunt heeft de bezoldiging over 2017 voor een rvc-lid € 10.500,-, voor de vicevoorzitter           
€ 13.050,- en voor de rvc-voorzitter € 15.600,- bedragen.   
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Slotwoord
In het voorwoord schreven we dat 2017 in velerlei opzicht een bewogen jaar was. Het lopende
jaar 2018 zal zich hiervan niet of nauwelijks onderscheiden. Woonpunt staat voor het
waarmaken van de in het strategisch plan 2018-2022 opgenomen ambities, die zijn vertaald
naar kritische prestatie indicatoren per jaarschijf. De klantwaardering neemt hierin, met
recht, een prominente plaats in. Tegelijkertijd staat Woonpunt voor een interne transitieopgave, een vernieuwde organisatiestructuur en het betrekken van een eigentijds, vernieuwd
kantoorgebouw, waarin, onder de noemer van flexibel werken, ruimte is voor alle medewerkers
onder één dak. Dit moet de onderlinge samenwerking bevorderen en Woonpunt tot grotere
prestaties aanzetten. Eveneens in 2018 nemen we afscheid van een deskundige, betrokken en
bewogen bestuurder en hopen we een waardige opvolger te mogen verwelkomen. Daarnaast
zal in de loop van 2018 de samenstelling van de rvc veranderingen ondergaan. Ook de rvc staat
voor nieuwe uitdagingen om zich, in een steeds veranderende omgeving, met verve van de
hem opgedragen taak te blijven kwijten. Voorwaar geen geringe opgave, maar we gaan er vol
tegenaan!    
Rest ons bestuur en medewerkers te bedanken voor hetgeen in 2017 is gepresteerd en dat was
niet gering. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze prestaties, met name in termen van
klantwaardering, voortzetting zullen krijgen.
Henny Egberink
voorzitter  
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Bijlagen

1. Verslag 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
huurders en daarmee aan de verbetering van de relatie die Woonpunt met huurders heeft.
De commissie 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
onafhankelijk 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 2017:
-- 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 2017 is de vacature van plaatsvervangend lid niet ingevuld.
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Binnengekomen klachten 2017

Inhoud klacht

Afhandeling
door Woonpunt

Uitspraak
Klachtencommissie

Advies
overgenomen
door directie

1.

Ontevreden over uitstel renovatie, daardoor
zelf gerenoveerd, klager wil huurverlaging

Ja

n.v.t.

n.v.t.

2.

Huurgenot verminderd door onderhoud en lekkage

Ja

n.v.t.

n.v.t.

3.

Probleem met radiator

Nee

De klachtencommissie
acht de klacht gegrond

Ja

4.

Oneens met voorgenomen inplaatsing

Ja

n.v.t.

n.v.t.

5.

Oneens met nieuwe leefregelborden

Nee

De klachtencommissie
acht de klacht ongegrond

Ja

6.

Ontevreden over afhandeling reparatieverzoek

Ja

n.v.t.

n.v.t.

7.

Niet eens met eindafrekening

Ja

n.v.t.

n.v.t.

8.

Oneens met onderhoud tuin

Nee

De klachtencommissie
acht de klacht ongegrond

Ja

9.

Oneens met hoogte heg buren

Nee

De klachtencommissie
acht de klacht ongegrond

Ja

10.

Ontevreden over handelswijze bij ZAV-aanvraag

Ja

n.v.t.

n.v.t.

11.

Oneens met maand extra huur betalen

Nee

De klachtencommissie
acht de klacht ongegrond

Ja
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2. Nevenstructuur
Woonpunt kent een aantal verbindingen met andere rechtspersonen. De hieruit voortvloeiende
activiteiten vinden allen plaats op het terrein van en in het belang van de volkshuisvesting.
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)
ondernemingen 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 daartoe bevorderlijk zijn.

Nevenstructuur per 31-12-2017
Woonpunt
Cooperatieve vereniging
Thuis in Limburg

Woonpunt Projecten B.V.
Wonen Boven Winkels
Maastricht N.V.

PIM Zuid B.V.

Onderstaand worden de gegevens per deelneming weergegeven

Nevenstructuur deelnemingen
Entiteit

Woonpunt
projecten B.V.

Oprichtingsdatum

C.V. Thuis
In Limburg

31-12-2002

% deelneming
Eigen vermogen eind 2017
Waarde van de deelneming per 31-12-2017

Wonen Boven
Winkels
Maastricht N.V.

11-04-2011

Partners in
Maatwerk
Zuid B.V.

26-8-1991

19-3-2007

100%

33,33%

33,33%

- € 4.409.381

- € 484.766

€ 428.743

€0

€0

€0

€ 142.914

Maatschappelijk kapitaal

€ 90.000

€0

€ 227.000

€ 90.000

Geplaatst en gestort kapitaal

€ 18.000

€0

€ 215.650

€ 18.000

Jaarresultaat 2017 na belastingen

€ 85.033

- € 26.745

€ 278.743

Leningen
-- Verstrekker

Woonpunt

-

Woonpunt

-

1

-

2

-

€ 7.582.238

-

€ 408.402

-

geen

-

geen

-

Rekening-Courant-schuld aan Woonpunt

-

-

-

-

Bijdrage 2017 Woonpunt

-

€ 126.591

€0

€ 244.290

-- Aantal leningen
-- Schuldrestant ultimo 2017
-- Zekerheden

Woonpunt is voor geen van zijn minderheidsdeelnemingen hoofdelijk aansprakelijk voor schulden.
Derhalve zijn minderheidsdeelnemingen met een negatief vermogen gewaardeerd op nihil.
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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 middels
het ontwikkelen en beheren van een website welke het woningaanbod van de gezamenlijke
deelnemers profileert aan woningzoekenden. De vereniging betreft een samenwerkings
verband van 6 woningcorporaties. Elke corporatie heeft één stem in de Algemene
vergadering. In 2017 is het Woningburo geïntegreerd in C.V. Thuis in Limburg waarna
het Woningburo per 1 juli 2017 geliquideerd is.
-- 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;
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.
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 N.V. heeft
Woonpunt een uitzondering aangevraagd aan de Autoriteit woningcorporaties. In 2017 heeft
de Autoriteit laten hier ook geen toestemming voor te kunnen verlenen als gevolg waarvan
Woonpunt de beheerovereenkomst formeel per 31 december 2017 heeft opgezegd. Rekening
houdend met de contractuele opzegtermijn van een jaar beëindigt Woonpunt het beheer van
Wonen Boven Winkels N.V. per 31 december 2018.

Wat

Voor wie

Beheer 470 verhuureenheden

Wonen Boven Winkels Maastricht nv

Beheer 1 eengezinswoning en 1 bedrijfsruimte

Gemeente Eijsden-Margraten

Administratieve werkzaamheden

VvE’s, Wonen boven Winkels Maastricht nv
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3. Bestuursverklaring
Het bestuur van Stichting Woonpunt verklaart hierbij dat Woonpunt haar middelen in 2017
uitsluitend heeft besteed in het belang van de volkshuisvesting.
Maastricht, 5 juni 2018
Het bestuur,
M. Depondt-Olivers
G. Kerckhoffs
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1. GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

A C T I V A

in duizenden euro's

in duizenden euro's

31-dec-2017

31-dec-2016

8.112

8.780

8.112

8.780

1.364.855
170.105
4.251

1.336.401
156.665
1.402

1.539.211

1.494.468

143
147
14.119
1.313
0
193

109
0
20.771
1.475
0
219

15.915

22.575

7.110
3.152
105

5.188
6.672
87

10.367

11.947

1.587
23
198
55
1.825

1.498
16
523
56
1.863

3.688

3.956

79.423

60.644

1.656.716

1.602.370

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

10.1

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

10.1.1

Vastgoedbeleggingen

10.2

DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

10.2.1
10.2.2
10.2.3

Financiële vaste activa

10.3

Deelnemingen
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Latente belastingvorderingen
Leningen u/g
Te vorderen BWS-subsidies
Overige vorderingen

10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad

10.4

Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Overige voorraden

10.4.1
10.4.2
10.4.3

Vorderingen

10.5

Huurdebiteuren
Overheid
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen
Overlopende activa

10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5

Liquide middelen

T O T A A L

10.6

A C T I V A
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

P A S S I V A

GROEPSVERMOGEN

in duizenden euro's

31-dec-2017

31-dec-2016

977.807

879.828

977.807

879.828

495
978

295
1.423

1.473

1.718

2.224
626.199
272

3.062
640.693
297

628.694

644.052

28.260
2.715
57
1.683
0
784
15.242

58.715
669
44
1.603
180
417
15.144

48.742

76.772

1.656.716

1.602.370

10.7

Eigen vermogen

10.7.1

VOORZIENINGEN

10.8

Voorziening reorganisatie
Overige voorzieningen

10.8.1
10.8.2

LANGLOPENDE SCHULDEN

10.9

Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Overige schulden

10.9.1
10.9.2
10.9.3

KORTLOPENDE SCHULDEN

10.10

Aflossingsverplichting langlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

T O T A A L

in duizenden euro's

10.10.1
10.10.2
10.10.3
10.10.4
10.10.5
10.10.6
10.10.7

P A S S I V A
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2. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

Exploitatie vastgoedportefeuille

in duizenden euro's

in duizenden euro's

2017

2016

107.372
5.255
-5.404
-7.622
-30.921
-19.408

106.540
5.612
-5.777
-7.558
-26.455
-19.629

49.272

52.732

958
-788
-49

1.398
-1.413
-2

122

-18

44.684
-312
-45.753

16.607
-305
-13.190

-1.381

3.111

11.1

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

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Verkocht vastgoed in ontwikkeling

11.2

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten

11.2.1
11.2.2
11.2.3

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Verkoop vastgoedportefeuille

11.3

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

11.3.1
11.3.2
11.3.3

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Waardeverandering vastgoedportefeuille

11.4

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

11.4.1

-298

-6.759

11.4.2
11.4.3

86.936
2.103

69.029
1.654

88.741

63.924

904
-975

1.157
-948

-71

208

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige activiteiten

11.5

Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

11.5.1
11.5.2

Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten

11.6

-2.090

-1.626

Leefbaarheid

11.7

-2.203

-2.317

Financiële baten en lasten

11.8
150
225
50
-28.276

-241
236
64
-30.697

Saldo financiële baten en lasten

-27.851

-30.637

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

104.539

85.377

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

11.8.1
11.8.2
11.8.3
11.8.4

Belastingen

11.9

-6.653

-384

Resultaat deelnemingen

11.10

93

58

97.979

85.052

RESULTAAT NA BELASTINGEN
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3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
in duizenden euro's

in duizenden euro's

2017

2016

Operationele activiteiten
Ontvangsten:
Huren
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Rente ontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven:
Personeelsuitgaven
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Renteuitgaven
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten

107.127
4.114
0
1.324
235

105.244
4.397
11
2.090
562
112.800

-13.655
-19.905
-19.763
-29.315
-80
-7.942
-174

112.304
-14.096
-19.588
-19.477
-30.925
-80
-5.608
-238

-90.835
21.965

-90.012
22.292

(Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur woon- en nietwoongelegenheden
Verkoopontvangsten grond
(Des)investeringsontvangsten overig
Tussentelling ingaande kasstroom MVA
MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw woon- en niet-woongelegenheden
Woningverbetering woon- en niet-woongelegenheden
Aankoop woon- en niet-woongelegenheden
Sloopuitgaven woon- en niet-woongelegenheden
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA
FVA
Ontvangsten verbindingen
Ontvangsten overig
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA
Kasstroom uit (des) investeringsactiviteiten

45.464

17.311

1.092
0

1.446
200
46.556

0
-3.824
0
-231
-480
-428

18.957
-824
-594
-208
0
-68
-478

-4.962
41.594
785
208

-2.173
16.784
458
2.301

992
42.586

2.759
19.542

Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe door WSW geborgde leningen
Uitgaand
Aflossing door WSW geborgde leningen
Aflossing niet door WSW geborgde leningen Daebinvesteringen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

59.000

1.400

-104.771
0

-31.165
-368
-45.771

-30.133

Mutatie liquide middelen

18.780

11.701

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

60.643
18.780
79.423

48.942
11.701
60.643
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4. ALGEMENE TOELICHTING
4.1 Algemeen
De activiteiten van Stichting Woonpunt (hierna te noemen Woonpunt), statutair gevestigd en kantoor houdende te Maastricht
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14614656, zijn gericht op het leveren van betaalbaar en prettig wonen
voor mensen met lage inkomens. Samen met huurders en andere partners werkt Woonpunt aan duurzame en leefbare wijken.
Woonpunt heeft specifieke toelating in de provincie Limburg en is een Toegelaten Instelling in de zin van de Woningwet.
4.2 Continuïteit
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op veronderstelling van continuïteit van de stichting. Er zijn
geen onzekerheden bekend die een andere inschatting noodzakelijk zouden maken.
4.3 Groepsverhoudingen en grondslagen voor de consolidatie
In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Woonpunt en haar groepsmaatschappijen. Dit betreft alle maatschappijen 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 gehouden met potentiële stemrechten die kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. Het aandeel
van derden in het groepsvermogen 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 geconsolideerde winst- en verliesrekening is van wijziging van de grondslagen afgezien.
Woonpunt heeft verbintenissen met onderstaande rechtspersonen en vennootschappen:
Naam
-

Woonpunt Projecten B.V.
Wonen boven Winkels
Maastricht N.V.
Partners in Maatwerk-Zuid B.V.
Coöperatieve Vereniging
'Thuis in Limburg' U.A.

Statutaire zetel

Deelnemingspercentage

Hoofdactiviteit

Maastricht
Maastricht

100%
33%

Projectontwikkeling
Huisvesting

Maastricht
Sittard

33%
17%

Beheer
Huisvesting

Invloed van
betekenis
Ja
Ja

Ja
Nee

Ja
Nee

Nee
Nee

Bij consolidatie worden alle rechtspersonen meegenomen waar Woonpunt een overheersende zeggenschap heeft, zijnde alleen
Woonpunt Projecten B.V.
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 opgenomen. Voor consolidatiedoeleinden zijn de waarderingsgrondslagen van Wonen boven Winkels Maastricht N.V.
gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen van Woonpunt.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere
in de 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 waardevermindering. 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.
4.4 Presentatiewijzigingen
In 2017 heeft Woonpunt een presentatiewijziging doorgevoerd voor de classificatie van het DAEB en niet-DAEB bezit. De classificatie
sluit hierbij direct aan op het splitsingsplan zoals dit is goedgekeurd door de Aw. Gezien de aard van deze wijziging zijn de mutaties
verwerkt in het lopende boekjaar en heeft geen aanpassing van de vergelijkende cijfers plaatsgevonden.
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Consolidatie

5 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
5.1 Regelgeving
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, passiva en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke grondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en
verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Toelichtingen op posten in de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd.
5.2 Vergelijking met voorgaand jaar
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.
5.3 Verwerking verplichtingen
Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden ook gerekend verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 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.
5.4 Materiële vaste activa
5.4.1 Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle materiële
vaste activa de volgende algemene uitgangspunten.
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de verwachte lagere opbrengstwaarde.
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
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 waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
5.5 Vastgoedbeleggingen
5.5.1 Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle materiële
vaste activa de volgende algemene uitgangspunten.
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
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 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
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 worden de
“meerkosten” t.o.v. de “verkrijgingsprijs” bij-geactiveerd. De boekwaarde van deze te desinvesteren onderdelen wordt teruggerekend naar de datum van oorspronkelijke investering. Om dit te verwezenlijken wordt gebruik gemaakt van de "bouwindexen"
zoals die door het CBS zijn gepubliceerd.
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5.5.2 DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Typering
DAEB vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens op het moment van het afsluiten
van het huurcontract, 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.
Niet-DAEB vastgoed omvat woningen en overige objecten welke niet voldoen aan het criterium van DAEB vastgoed.
Kwalificatie
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 2017 in verhuurde staat.
Waarderingsgrondslag
Vastgoed in exploitatie wordt ingaande de jaarrekening 2016 op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet gewaardeerd tegen
de 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 in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2016 ('Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde 2017').
Woonpunt past voor het volledig bezit de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017 toe.
Complexindeling
Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017 vindt waardering op waarderingscomplexniveau plaats.
Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast
is het gehele waarderingscomplex als eenheid aan een derde partij te verkopen. Alle verhuureenheden van Woonpunt maken
deel uit van een waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk waarderingscomplex.
Waarderingsmethode
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.
- De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt
waarop Woonpunt actief is.
- 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 disconteringsvoet "contant" worden gemaakt naar het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na
afloop van de DCF-periode van 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
doorexploiteren is de veronderstelling dat het volledige complex in bezit blijft gedurende de volledige DCF-periode. Het inrekenen
van de markthuur geschiedt 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 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;
- Bouwkostenstijging vormt het uitgangspunt voor de stijging van de onderhouds-, de verkoop- 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 2017 voorgeschreven parameters en uitgangspunten
toegepast. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse vrijheidsgraden.
Onderstaand een overzicht van de, conform Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017, gehanteerde voorgeschreven
parameters.
Prijsinflatie
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 en verder

Loonstijging
1,30%
1,30%
1,50%
1,70%
2,00%
2,00%
2,00%

1,60%
2,20%
2,20%
2,20%
2,50%
2,50%
2,50%
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Bouwkosten- stijging Leegwaarde- stijging
1,60%
7,70%
2,20%
4,85%
2,20%
2,00%
2,20%
2,00%
2,50%
2,00%
2,50%
2,00%
2,50%
2,00%

Type vastgoed

Woongelegenheden

BOG/MOG

Parkeergelegenheden

Intramuraal zorgvastgoed

Toelichting
Schematische vrijheid

Markthuur

Laagste waarde
Hoogste waarde
Gemiddelde waarde

Vrijheidsgraad

Toegepast
ja/nee

Parameter
handboek

Markthuur(stijging)

Ja

Exit Yield

Ja

Leegwaarde(stijging)
Disconteringsvoet
Mutatie- en verkoopkans

Ja
Ja
Ja

inflatie + 0,0% inflatie +1%
Eindwaarde volgens
handboek

Toegepaste
parameter binnen
bandbreedtes.
inflatie + 0,0% - inflatie
+1%
9,1% - 10,2% (alleen
woonwagens en
standplaatsen

2% - 4,8%
6,66% - 8,85%
regulier 2% - 50%
student 2% - 100%
€ 484,48 - € 993,65
€ 188 - € 836
nvt
geen norm
nvt
nvt
prijsinflatie
Eindwaarde volgens
handboek

0% - 3,4%
5,87% - 9,29%
2% - 50%
2% - 50%
€ 42 - € 1.559,67
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
7% - 11%

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

Ja
Nee
Nee
nvt
Nee
Nee
Nee
Ja

Leegwaarde(stijging)
Disconteringsvoet
Mutatie- en verkoopkans
Onderhoud

Nee
Ja
Nee
Ja

2% - 4,8%
8,95% - 9,93%
nvt
€ 5,1 - € 8,2 per m2

2% - 4,8%
5,96% - 11,14%
nvt
€ 5,1 - € 12,7 per m2

Mutatie onderhoud
Technische splitsingskosten
Erfpacht
Schematische vrijheid
Bijzondere omstandigheden
Markthuur(stijging)
Exit Yield
Leegwaarde(stijging)

Nee
Nee
nvt
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
7% - 7,3%
0% - 3,5%

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

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
nvt
Nee
Nee
Nee
Nee

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

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
nvt
Nee
Nee

€ 10,20 per m2
nvt
nvt
nvt
nvt
prijsinflatie
geen norm
2% - 7,7%
leegwaarde / gelijk
aan geïndexeerde
WOZ
5,65% - 6,74%
6,7% - 14,5%
€ 47 - € 157
nvt
nvt
geen norm
niet toegestaan
nvt
prijsinflatie
Eindwaarde volgens
handboek
2% - 4,8%
9,24%
nvt
€ 8,15 per m2
€ 10,20 per m2
nvt
nvt
nvt
nvt

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 marktconforme 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.
Woongelegenheden

BOG/MOG per
m2 bvo

€
€
€

€
€
€

121
1.403
705

Parkeergelegenheden
30
600
110

112

€
€
€

40
100
64

Intramuraal zorgvastgoed per m2
vvo
€
125
€
131
€
129

6,96% - 7,51%
6,7% - 14,5%
€ 47 - € 130
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
2% - 4,8%
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

Exit Yield

Laagste waarde
Hoogste waarde
Gemiddelde waarde
Leegwaarde

Laagste waarde
Hoogste waarde
Gemiddelde waarde
Disconteringsvoet

Laagste waarde
Hoogste waarde
Gemiddelde waarde
Mutatie en verkoopkans

Laagste waarde
Hoogste waarde
Gemiddelde waarde
Onderhoud

Laagste waarde
Hoogste waarde
Gemiddelde waarde

Deze vrijheidsgraad is incidenteel toegepast. Taxateur acht een inschatting van de exit yield op
basis van het model van Taxateur (waarbij ondermeer de aanwezige huurpotentie als uitganspunt
wordt gehanteerd) in sommige gevallen beter passend en tot meer marktconforme waarderingsuitkomsten leidend. Voorts is 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 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.
WoongelegenBOG/MOG
heden
9,10%
10,20%
9,55%

ParkeergelegenIntramuraal zorgheden
vastgoed
7,00%
7,00%
nvt
11,00%
7,30%
nvt
8,37%
6,85%
nvt

Deze vrijheidsgraad is bij woningen en parkeergelegenheden als volgt toegepast.
De taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.
Woongelegenheden
€
€
312.241
€
115.193

BOG/MOG

Parkeergelegenheden
nvt €
7.500
nvt €
21.218
nvt €
12.829

Intramuraal zorgvastgoed
nvt
nvt
nvt

Deze vrijheidsgraad is op het zorg model na op alle types vastgoed toegepast. De taxateur is
van mening dat de disconteringsvoet 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.
WoongelegenBOG/MOG
heden
5,87%
9,29%
7,74%

ParkeergelegenIntramuraal zorgheden
vastgoed
5,96%
6,96%
nvt
11,14%
7,51%
nvt
7,86%
7,24%
nvt

Deze vrijheidsgraad is bij woningen en parkeergelegenheden toegepast, in beginsel geldt de
historische mutatiegraad als uitgangspunt.
WoongelegenBOG/MOG
heden
2,00%
66,00%
15,25%

ParkeergelegenIntramuraal zorgheden
vastgoed
nvt
6,70%
nvt
nvt
14,50%
nvt
nvt
10,62%
nvt

Deze vrijheidsgraad is voor alle typen vastgoed toegepast. De taxateur acht een inschatting
van regulier onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2017 beter passend.
Woongelegenheden

BOG/MOG per
m2 bvo

€
€
€

€
€
€

42,00
1.559,67
914,30

Parkeergelegenheden
5,07
12,72
7,49

€
€
€

47,00
130,00
106,50

Intramuraal zorgvastgoed per m2
vvo
€
8,15
€
8,15
€
8,15

Gehanteerde werkwijze taxaties
Voor de waardering van de marktwaarde in de jaarrekening 2017 heeft Woonpunt de portefeuille vastgoed in exploitatie deels
laten taxeren. De nieuw getaxeerde portefeuille betreft:
- alle volledig opnieuw ingemeten complexen;
- alle nieuwe BOG contracten;
- alle complexen met een nieuwe samenstelling.
Het overige deel van de portefeuille vastgoed in exploitatie wordt door middel van een markttechnische taxatie update bepaald.
Mutatie marktwaarde verhuurde staat
Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat van vastgoed in exploitatie worden in de winst- en verliesrekening verantwoordt
onder 'Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille'.
Herwaardering
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).
Bepaling bedrijfswaarde (ten behoeve van de toelichting)
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van de directie
weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het
actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige contracten met een
werkingsduur van meer dan vijf jaar. 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 lastenniveaus.
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5.5.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Dit betreft complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van
het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering of lagere marktwaarde en inclusief transactiekosten
(zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en andere transactiekosten).
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.
5.6 Financiële vaste activa
5.6.1 Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (netto-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 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 van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening,
uitgaande van 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.
5.6.2 Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
5.6.3 Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen
tussen de waarde van de activa en verplichtingen volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde
waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover
het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen
kunnen worden gecompenseerd.
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.
5.6.4 Leningen u/g
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.
5.6.5 Te vorderen BWS-subsidies
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 (maximaal 30 jaar). Het kortlopende deel van deze post is in de toelichting
bij te vorderen BWS-subsidie vermeld. In 2016 heeft finale afwikkeling plaatsgevonden.
5.6.6 Overige vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale
waarde, en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van
een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de
verwachte ontvangsten en worden er 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.
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5.6.7 Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten, beoordeelt Woonpunt op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij
aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt Woonpunt de omvang van het verlies
uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, 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 effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.
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. Het teruggenomen verlies wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt.
5.7 Voorraad
5.7.1 Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De
vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de
voorraden 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 interne logistiek alsmede de in overeenstemming met paragraaf 6.3.8 toegerekende rente.
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 teruggekocht heeft in verband met de regeling Slimmer kopen. Tevens wordt de bestaande voorraad welke per balansdatum leegstaat ten behoeve van verkoop opgenomen.
5.7.2 Voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
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.
5.7.3 Overige voorraden
De voorraad onderhoudsmaterialen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (first in,
first out) of lagere opbrengstwaarde.
5.8 Vorderingen
5.8.1 Huurdebiteuren
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 van een voorziening voor eventuele oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt gebaseerd op
een statische beoordeling per balansdatum.
5.8.2 Overheid t/m 5.8.5 Overlopende activa
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde,
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.
5.9 Liquide middelen
De liquide middelen omvatten de kasgelden, banktegoeden alsmede de in deposito’s belegde overtollige kasmiddelen met een looptijd korter 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 waardering rekening gehouden en in de toelichting vermeld.
5.10 Herwaarderingsreserve
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 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 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.
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5.11 Voorzieningen
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.
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 op de balans opgenomen.
Voorziening voor pensioenen
Woonpunt heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers
bouwen 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 2017 is de
dekkingsgraad van het pensioenfonds 115,8%. Op 31 december 2017 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste
113,4% te hebben. Het 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 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 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 balans opgenomen.
5.11.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
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 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
(verwachte stichtingskosten) minus de aan deze investering toe te rekenen ontvangsten (verwachte marktwaarde verhuurde staat).
5.11.2 Voorziening reorganisatie
Dit betreft een voorziening voor te verwachten kosten van reorganisatie waarvoor reeds in het verslagjaar planvorming en interne
communicatie met betrokkenen heeft plaatsgevonden.
5.11.3 Overige voorzieningen
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:
- Uitgestelde beloningen : Deze wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de
blijfkans. Als disconteringsvoet voor de contantmaking is de marktrente van 10-jaars staatsobligaties per balansdatum ad 0,89%
(2016: 0,66%) genomen.
- Loopbaanontwikkelingsbudget : Deze wordt opgenomen op basis van het op werknemersniveau, op grond van de CAO Woondiensten, 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.
5.12 Langlopende schulden
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te
rekenen aan de 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. De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder
de kortlopende schulden.
In leningen besloten derivaten worden afgesplitst en separaat verantwoord indien er geen nauw verband bestaat tussen de economische kemerken en risico's van het in het contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico's van het basiscontract.
Voor de waardering en resultaatbepaling van deze embedded derivaten wordt verwezen naar paragraaf 7.
5.13 Leasing
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.
5.14 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de verkrijgingsof vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde.
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5.15 Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als afgeleide
financiële instrumenten (derivaten) verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het desbetreffende instrument toegelicht als
die afwijkt van de boekwaarde.
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 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 aangaan 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 kritische kenmerken van het hedge instrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar
gelijk zijn, wordt de negatieve reële waarde verantwoord 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 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 hedgeinstrument 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 zover uit de kwantitatieve ineffectiviteitsmeting (cumulatief)
een verlies blijkt. Indien het hedge-instrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend, dan wel indien de hedge niet
langer voldoet aan de voorwaarden 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.
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6 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET GECONSOLIDEERD RESULTAAT
6.1 Algemeen
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 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.
6.2 Bedrijfsopbrengsten
6.2.1 Opbrengstverantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de 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.
6.2.2 Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan maximumpercentages. De regels voor de huurverhoging in 2018
zijn onlangs door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. 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.
De inflatie over 2017 bedraagt 0,3%. Dat betekent de volgende maximale huurverhoging per inkomenscategorie van toepassing
was voor de huurverhoging per 1 juli 2017:
• 2,8% (inflatie + 2,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 40.349 (inkomensjaar 2015);
• 4,3% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 40.349 (inkomensjaar 2015).
6.2.2 Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders, de vergoeding voor het abonnement huurdersonderhoud 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.
6.2.3 Overheidsbijdragen
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.

6.2.4 Verkoopresultaat vastgoedportefeuille
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.
6.3 Bedrijfslasten
6.3.1 Lastenverantwoording algemeen
Lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen direct en indirect
toe te rekenen kosten. De indirecte kosten worden afhankelijk van de soort kosten naar activiteiten toegerekend op basis van de
volgende verdeelsleutels:
- aantal fte's;
- aantal werkplekken;
- aantal automatiseringswerkplekken.
Hierbij wordt een splitsing gemaakt in kosten met betrekking tot:
- lonen, sociale lasten en pensioenkosten;
- leasekosten;
- huisvestingskosten;
- kosten ICT;
- overige bedrijfskosten.
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6.3.2 Afschrijvingen materiële vaste activa
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd op basis van de verkrijgingsof vervaardigingsprijs. Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over
de verwachte 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.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten 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.
6.3.3 Onderhoudslasten
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Het klachten-, contract- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van
het materiaalverbruik. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van
een waardeverhoging van het actief.
6.3.4 Lonen en salarissen en sociale lasten
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.
6.3.5 Pensioenlasten
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 pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet gefinancierde bedragen die noodzakelijk
zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
6.3.6 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten omvatten onder andere de kosten van leveringen van goederen en diensten, belastingen en verzekeringen, automatisering, 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 leefbaarheid in buurten en wijken bevorderen.
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6.3.8 Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende
activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen.
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een
aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoop-klaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van
de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die
niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.
Geactiveerde rente wordt in de winst- en verliesrekening in mindering gebracht op de post rentelasten en soortgelijke kosten.
Onder de rentebaten zijn opgenomen de opbrengsten uit vorderingen en beleggingen en de te vorderen rente op koploperssubsidies. Onder de rentelasten vallen de betaalde en verschuldigde rentelasten inzake kort- en langlopende schulden en de geactiveerde bouwrente.
6.4 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
6.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
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 waardeveranderingen als gevolg van projecten die geen doorgang vinden worden onder deze categorie verantwoord.
6.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op waardemutaties van op actuele waarde
geactiveerde activa.
6.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
Dit betreffen waardeveranderingen die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille bestemd voor
verkoop in het lopende verslagjaar.
6.5 Resultaat deelnemingen
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg
van de het door de deelneming behaalde resultaat.
6.6 Belastingen
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 resultaatneming.
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend
met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvordederingen) 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 compensabele winsten gerealiseerd worden om de verliezen te compenseren.
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7 FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEERSING
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:
- 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 (niet speculatief van aard) en aan de beleidsregels.
- 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.
- 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 31-12-2017 € 121,1 miljoen negatief (31-12-2016: € 146,0 miljoen negatief).
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 OIS. Hierbij is aansluiting
gezocht met de wijze waarop de banken waarderen.
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.
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 2017 in totaal 23 derivaten in haar bezit. Dit betreft interest rate swaps. De nominale waarde van deze
derivaten is ca. € 302,7 miljoen.
De derivaten starten nominaal als volgt in de tijd:
- Reeds lopend
- Startjaar 2021
- Startjaar 2023

Nominale waarde (x 1.000)
271.679
12.000
19.000
302.679

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 identiek aan de kenmerken van de bijbehorende leningen.
Er zijn in 2017 maandelijks gedurende het hele jaar bijstortingsverplichtingen geweest uit hoofde van threshold limieten. Ultimo 2017
was er een bedrag ad. € 5,9 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 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.
Samenstelling en omvang derivatenportefeuille (soorten, tegenpartij)
Per balansdatum heeft Woonpunt de volgende derivaten bij de volgende tegenpartijen:
Tegenpartij
Soort
BNG
Intrest Rate Swaps
Deutsche Bank
Intrest Rate Swaps
ING
Intrest Rate Swaps
Rabo
Intrest Rate Swaps

Hoofdsom (x € 1.000)
49.000
110.000
39.000
104.679
302.679

Uit de stresstest die per 31 december 2017 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 minimaal 2% zijn) te kunnen opvangen was een reserve nodig van € 45,9 miljoen.
Geen transacties gedaan in strijd met beleidsregels
Woonpunt heeft geen transacties gedaan die in strijd waren met geldende beleidsregels.
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Risico's
De belangrijkste financiële risico's waaraan Woonpunt onderhevig is, zijn het marktrisico, het valutarisico, het renterisico, het kredietrisico en het 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 om de financiële risico's die verbonden zijn aan bedrijfsactiviteiten te beheersen.
Woonpunt neemt met financiële derivaten geen speculatieve posities in.
Prijsrisico
Woonpunt loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten. Woonpunt beheerst het marktrisico door stratificatie aan te
brengen in de portefeuille en limieten te stellen.
Valutarisico
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 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 transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen de financiële
instellingen te voldoen aan 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.
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.
Op 28 december 2016 heeft WSW voor € 57,5 miljoen extra eigen middelen vrijgegeven. Hiervoor mogen LVH leningen met 48 uurs
clausule worden aangetrokken. In 2017 is van voorvermeld bedrag € 35 miljoen opgenomen. Het resterende bedrag ad. € 22,5
miljoen zal naar behoefte worden opgenomen. De op deze manier vrijgekomen liquide middelen 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 aflossingsverplichting van 2018
te voldoen.
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisco wat Woonpunt loopt per balansdatum zijn als volgt:
31-dec-2017
49.914
10.000

Banktegoeden en overige beschikbare liquide middelen
Kredietlimiet

Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan indien Woonpunt zeker heeft gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is of is 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 van de bestaande leningportefeuille wordt constant gemonitord.
Onderstaand een overzicht van de breakmomenten:
Deutsche Bank
5-6-2019
Deutsche Bank
24-2-2022
Rabobank
9-6-2024
Rabobank
29-9-2020
Deutsche Bank
26-2-2020
Deutsche Bank
8-6-2021
Deutsche Bank
8-3-2022
Deutsche Bank
8-5-2023

Mutual
Mandatory
Mutual
Mutual
Mutual
Mutual
Mutual
Mutual

Beschikbaarheidsrisico
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 en de aanzienlijke kasstromen verkopen uit bestaand bezit.
Over 2017 en 2016 is om deze reden geen extra niet-DAEB financiering aangetrokken. De verwachting is dat Woonpunt ook in 2018
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.
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.
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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
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 5.5.2 DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie.
In deze paragraaf staan 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 huurverhoging tot en met exit yield zijn gebaseerd op inschattingen van de
taxateur. Voor deze parameters heeft Woonpunt in kaart gebracht 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 marktwaarde in verhuurde staat zou zijn als deze
parameter 0,1% hoger dan wel lager zou zijn.
Mogelijke afwijking

Huurverhoging

+ 1%
- 1%
+ 1%
- 1%
+ 1%
- 1%
+ 1%
- 1%
+ 1%
- 1%
+ 1%
- 1%
+ 0,1%
- 0,1%

Leegwaarde
Leegwaardeontwikkeling
Mutatiegraad
Disconteringsvoet
Exit yield
Verhuurderheffing

Effect op de
marktwaarde in
verhuurde staat
(x € 1.000)
46.344
-50.910
6.292
-6.263
78.573
-55.972
27.957
-33.742
-157.064
229.399
-2.062
2.663
-15.729
-15.745

8.1.2 Verhuurderheffing
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.
2018 en 2019
2020 en 2021
2022
Volgende jaren

0,5910%
0,5920%
0,5930%
0,5670%

8.1.3 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering
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 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.
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 in de tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen
in de voorgenomen bouwproductie.
8.2 Verwerking fiscaliteit
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 en waar de fiscus derhalve ook nog geen akkoord op gegeven heeft. De nog niet afgestemde standpunten zijn niet van een dermate omvang dat deze er toe kunnen leiden dat er in de jaren 2016 en/of 2017 een acute
belastinglast ontstaat. Indien de fiscus niet akkoord gaat met de 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 de waardedaling meer als 30% is;
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.
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.
Woonpunt volgt in haar fiscale strategie en fiscale planning de binnen de sector gangbare standpunten die naar de mening van
belastingadviseurs pleitbaar zijn.
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9 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
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:
- Kasstromen uit operationele activiteiten;
- Kasstromen uit investeringsactiviteiten;
- Kasstromen uit financieringsactiviteiten.
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 activiteiten. Transacties waarbij geen in- of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
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10 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

(x € 1.000,-)

VASTE ACTIVA

10.1 MATERIËLE VASTE ACTIVA

31-dec-2017

31-dec-2016

137
7.586
368
21

224
7.722
813
21

8.112

8.780

10.1.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Overige zaken in exploitatie
Gebouwen
Automatisering
Overige zaken

Een overzicht van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is onderstaand opgenomen:
Overige zaken
in exploitatie
2017

(On)roerende
zaken ten dienste
van de exploitatie
2017

Totale (on)roerende
zaken ten dienste
van de exploitatie
2017

Stand per 1 januari
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden

766
-542
224

14.827
-6.272
8.555

15.593
-6.813
8.780

Mutaties:
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa
Sub-totaal mutaties

0
-151
-87
151
0
-87

498
-342
-1.079
342
0
-580

498
-493
-1.166
493
0
-667

Stand per 31 december
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden

614
-477
137

14.984
-7.009
7.975

15.598
-7.486
8.112

Afschrijvingen
Overige zaken in exploitatie
Kantoorgebouw / werkplaats
Grond
Verbouwingskosten
Installaties (c.v. en airco)
Inrichting en inventaris
Automatisering

lineair
lineair
niet afschrijven
lineair
lineair
lineair
lineair

3 - 10 jaar
50 jaar
restant oorspronkelijke levensduur
16 jaar
10 jaar
3 - 7 jaar

Verzekeringen
Inventarissen
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 2018 € 2,4 miljoen
(1 januari 2017: € 2,4 miljoen).
Elektronica
Met betrekking tot de telecomapparatuur is een afzonderlijke "elektronicaverzekering" afgesloten. De verzekerde waarde bedraagt
per 1 januari 2018: € 0,4 miljoen (1 januari 2017: € 0,4 miljoen).
Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
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10.2 VASTGOEDBELEGGINGEN
10.2.1 DAEB vastgoed in exploitatie
10.2.2 niet-DAEB vastgoed in exploitatie

1.364.855

1.336.401

170.105

156.665

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:
DAEB vastgoed in exploitatie
2017
2016
Stand per 1 januari
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Waardeveranderingen agv hogere marktwaarde
Waardeveranderingen agv lagere marktwaarde
Boekwaarden
Mutaties:
Investeringen (inclusief aankoop)
Desinvesteringen
Overboeking stichtingskosten in exploitatie genomen
complexen
Overboeking naar vastgoed bestemd voor verkoop
Overboeking van vastgoed bestemd voor verkoop
Herclassificatie DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

899.670
492.877
-56.146
1.336.401

899.755
435.156
-59.254
1.275.657

157.630
33.482
-34.447
156.665

165.460
29.723
-38.511
156.672

723
-5.120
0

747
-2.914
894

60
-36.320
0

40
-5.197
0

-872
264
-42.455

-1.604
151
471

-3.778
0
42.455

-1.414
1.005
-471

75.914
0
28.454

62.999
0
60.744

11.022
0
13.440

6.030
0
-7

866.570
546.354
-48.070
1.364.855

899.670
492.877
-56.146
1.336.401

144.194
44.922
-19.011
170.105

157.630
33.482
-34.447
156.665

Mutatie waardering op marktwaarde
Overige waardeveranderingen van mva
Totaal mutaties
Stand per 31 december
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Waardeveranderingen agv hogere marktwaarde
Waardeveranderingen agv lagere marktwaarde
Boekwaarden

niet-DAEB vastgoed in exploitatie
2017
2016

Het vastgoed in exploitatie is per ultimo 2017 18.239 (31-12-2016: 18.567) verhuurgelegenheden opgenomen.
Het vastgoed in exploitatie is in het kader van de onroerend goedbelasting gewaardeerd op 1.749 miljoen (2016: € 1.769 miljoen).
Verzekeringen
Opstallen
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 16.841 eenheden. De eenheden die deel uitmaken van
een VVE zijn via een eigen opstalpolis, afgesloten door de VVE, verzekerd.
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Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie gebaseerd op de WSW parameters bedraagt per ultimo 2017 € 898,4 miljoen
(2016: € 935,8 miljoen). De bedrijfswaarde betreft de contante waarde van de netto-omzet oftewel het saldo tussen toekomstige
opbrengsten en kosten.
Bij de bedrijfswaardeberekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
31-dec-2017
- gemiddelde huurstijging 2018 (exclusief harmonisatie):
1,45%
- gemiddelde huurstijging 2019 (exclusief harmonisatie):
1,36%
- gemiddelde huurstijging 2020 (exclusief harmonisatie):
1,46%
- gemiddelde huurstijging 2021 (exclusief harmonisatie):
1,56%
- gemiddelde huurstijging 2022 (exclusief harmonisatie):
1,56%
- gemiddelde huurstijging 2023 (exclusief harmonisatie):
1,76%
- gemiddelde huurstijging vanaf 2024 (exclusief harmonisatie):
1,96%
- loonkostenstijging 2018:
2,20%
- loonkostenstijging 2019:
2,30%
- loonkostenstijging 2020:
2,30%
- loonkostenstijging 2021:
2,30%
- loonkostenstijging 2022:
2,30%
- loonkostenstijging vanaf 2023:
2,50%
- stijging variabele opbrengsten, variabele lasten en onderhoudslasten 2018:
2,20%
- stijging variabele opbrengsten, variabele lasten en onderhoudslasten 2019:
2,30%
- stijging variabele opbrengsten, variabele lasten en onderhoudslasten 2020:
2,30%
- stijging variabele opbrengsten, variabele lasten en onderhoudslasten 2021:
2,30%
- stijging variabele opbrengsten, variabele lasten en onderhoudslasten 2022:
2,30%
- stijging variabele opbrengsten, variabele - en onderhoudslasten vanaf 2023:
2,50%
- jaarlijkse stijging WOZ-waarde 2018:
2,90%
- jaarlijkse stijging WOZ-waarde 2019:
2,40%
- jaarlijkse stijging WOZ-waarde 2020:
2,00%
- jaarlijkse stijging WOZ-waarde 2021:
2,00%
- jaarlijkse stijging WOZ-waarde 2022:
2,00%
- jaarlijkse stijging WOZ-waarde 2023:
2,00%
- jaarlijkse stijging WOZ-waarde vanaf 2024:
2,50%
- huurderving wordt productgroepsgewijs toegewezen, het gemiddeld percentage 2018:
2,58%
- huurderving wordt productgroepsgewijs toegewezen, het gemiddeld percentage 2019:
2,31%
- huurderving wordt productgroepsgewijs toegewezen, het gemiddeld percentage 2020:
2,89%
- huurderving wordt productgroepsgewijs toegewezen, het gemiddeld percentage 2021:
3,06%
- huurderving wordt productgroepsgewijs toegewezen, het gemiddeld percentage 2022:
2,94%
- huurderving wordt productgroepsgewijs toegewezen, het gemiddeld percentage vanaf 2023:
1,72%
- de onderhoudslasten zijn voor de jaren 2018 tot en met 2027 ingerekend conform de meerjarenonderhoudsbegroting inclusief
een jaarlijks 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.
- disconteringsvoet:
- disconteringsmethodiek:
- de levensduur van de betreffende activa is gebaseerd op een inschatting van de resterende economische levensduur.
- huurharmonisatie wordt ingerekend voor de periode 2018 tot en met 2022 op basis van productgroepsgewijs bepaalde mutatiegraden zoals volgt uit het strategisch voorraadbeheer.
- de heffingsbijdrage van de Aw maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde.

31-dec-2016
0,57%
1,95%
2,40%
2,58%
1,96%
1,96%
1,96%
1,90%
2,20%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
1,90%
2,20%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
3,15%
3,07%
3,30%
3,56%
3,17%
2,51%

5,00%
Medionumerando

Verkoopopbrengsten
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 verkoopkosten 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 waardering betrokken.
Overzicht in de bedrijfswaarde opgenomen verkopen:
Jaar
2018
Aantal verkopen
101
Opbrengstwaarde
10,9 miljoen

2019
102
10,9 miljoen

2020
95
10,4 miljoen

2021
87
10,2 miljoen

Exploitatielasten
De exploitatielasten per verhuurgelegenheid zijn ontleend aan de begroting van Woonpunt. De exploitatielasten bestaan uit
de volgende 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
geformaliseerd.
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2022
26
4,6 miljoen

Levensduur
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-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 maximale 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 2018 tot en met 2020 en de
ingeplande verkopen in de periode 2018 tot en met 2022.
Restwaarde
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.
Indeling in kasstroomgenererende eenheden:
De kasstroomgenererende eenheden zijn bepaald in overeenstemming met het strategisch voorraadbeleid van Woonpunt. De
indeling van het strategisch voorraadbeleid is gebaseerd op complexindeling.
10.2.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

4.251

1.402

Een overzicht van de materiële vaste activa in ontwikkeling is onderstaand opgenomen:
Vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie
2017
2016
Stand per 31 december voorgaand jaar
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarden

1.402
0
1.402

4.644
0
4.644

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Stichtingskosten in exploitatie genomen complexen
Herclassificatie voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Overboeking van vastgoed in exploitatie
Afwaardering
Totaal mutaties

133
0
0
2.693
254
-230
2.849

796
-53
-894
0
0
-3.091
-3.242

Stand per 31 december
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarden

4.251
0
4.251

1.402
0
1.402

Per balansdatum waren geen verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa in ontwikkeling. Ingebruikname
zal naar verwachting plaatsvinden in 2021 (1 project), 2022 (1 project) en op langere termijn (6 projecten). Er zijn geen hypothecaire
zekerheden afgegeven.
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10.3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA

(x € 1.000,-)

10.3.1 Deelnemingen

31-dec-2017

31-dec-2016

Coöperatieve Vereniging 'Thuis in Limburg' U.A.
Partners in Maatwerk-Zuid B.V.
Wonen Boven Winkels Maastricht N.V.

0
143
0

0
109
0

Totaal deelnemingen

143

109

De deelnemingen betreffen:
Aandeel

Coöperatieve Vereniging 'Thuis in Limburg' U.A.
Partners in Maatwerk-Zuid B.V.
Wonen Boven Winkels Maastricht N.V.

Sittard
Maastricht
Maastricht

Resultaat
boekjaar

17%
33%
33%

Eigen vermogen
per 31-dec-2017
0
279
-27

0
429
0

0
0
0

25
-25
0

109
-58
93
143

86
-36
58
109

De onder 'Resultaat boekjaar' en 'Eigen vermogen per 31-dec-2017' vermelde bedragen hebben betrekking op het volledige
resultaat en vermogen van de betreffende deelneming, conform de door de deelneming opgestelde jaarrekening 2017.
Coöperatieve Vereniging 'Thuis in Limburg' U.A.
Het verloop van de deelneming is als volgt:
Stand per 1 januari
Af: Waardeverandering deelneming 2016
Stand per 31 december
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. Dd. 01 januari 2017 is het
Woningburo en Thuis in Limburg gefuseerd. Het Woningburo is per 01 juli 2017 geliquideerd.
Partners in Maatwerk-Zuid B.V.
Het verloop van de deelneming is als volgt:
Stand 1 januari
Dividenduitkering
Aandeel resultaat deelneming
Stand per 31 december

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
woonwagenstandplaatsen 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.
Wonen Boven Winkels Maastricht N.V.
Het verloop van de deelneming is als volgt:
Stand per 1 januari
Aandeel resultaat
Stand per 31 december

0
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.
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0
0
0

(x € 1.000,-)

10.3.2 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

31-dec-2017

31-dec-2016

Lening u/g Wonen boven Winkels Maastricht N.V.

147

0

Totaal vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

147

0

Woonpunt heeft een drietal leningen u/g verstrekt aan Wonen boven Winkels Maastricht N.V. Het betreft:
-

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 Maastricht N.V. In 2016 is de restant hoofdsom ad. € 420.825 afgelost. Er zijn geen zekerheden gesteld.
Het verloop van deze lening is als volgt:
Oorspronkelijke hoofdsom
Kwijtschelding naar rato van 250 op te leveren woningen
Aflossing 2016
Stand per 31 december

-

2017

2016

1.333
-912
-421
0

1.333
-912
-421
0

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 leningen hebben een looptijd tot 20 juli 2019. 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.
Het verloop van deze lening is als volgt:
Stand per 31 december
Oorspronkelijke hoofdsom
Voorziening waardeverandering negatief eigen vermogen Wonen
boven Winkels Maastricht N.V.
Stand per 31 december

408
-262

408
-408

147

0

31-dec-2017

31-dec-2016

Stand per 31 december
Actieve belastinglatentie voor verkoop bestemd onroerend goed
Actieve belastinglatentie leningen o/g
Actieve belastinglatentie voorwaartse verliescompensatie

375
322
13.423

3.381
375
17.016

Totaal latente belastingenvorderingen

14.119

20.771

10.3.3 Latente belastingvorderingen

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 deze drie posten een latentie gevormd.
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Latentie betreffende materiële vaste activa in exploitatie
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.
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.
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 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 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 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 gecommuniceerd) waar Woonpunt geen concrete nieuwbouwplannen heeft. Hier zal wel een latentie worden opgenomen
voor het verschil tussen commerciële 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 weliswaar 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 2018-2027 en betreft 1.126 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.
De latentie betreffende voor materiële vaste activa in exploitatie is als volgt te specificeren:
Vastgoed
Vastgoed
bestemd voor
bestemd voor
verkopen 2017
sloop 2017
Commerciële waarde onroerend goed per 31 december
64.859
8.655
Fiscale waarde onroerend goed per 31 december
67.268
8.317
Verschil
-2.409
338
Contante waarde verschil uitgaande van een netto-disconteringsvoet van 3,08% (2016: 3,10%)
Latentie gebaseerd op huidig vpb-tarief 25% (2016: 25%)

Totaal vastgoed
2017

Totaal vastgoed
2016

73.515
75.585
-2.070

104.905
119.770
-14.865

1.498

13.204

375

3.381

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € -103 binnen een jaar wordt gerealiseerd
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. Ten behoeve van het inzicht geven wij onderstaand het verschil weer
tussen de commerciële en fiscale waarden van het vastgoed waarvoor geen latentie is gevormd.
Vastgoed waarVastgoed waarTotaal vastgoed
voor een latentie
voor geen latentie
2017
is gevormd 2017
is gevormd 2017
Commerciële waarde onroerend goed per 31 december
73.515
1.468.555
1.542.070
Fiscale waarde onroerend goed per 31 december
75.585
1.532.868
1.608.453
Verschil
-2.070
-64.313
-66.383
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Totaal vastgoed
2016
1.498.254
1.645.108
-146.853

(x € 1.000,-)
31-dec-2017

31-dec-2016

Latentie betreffende leningen o/g
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.
De latentie betreffende leningen o/g is als volgt te specificeren:

2017

Commerciële waarde leningen o/g per 31 december
Fiscale waarde leningen o/g per 31 december
Verschil
Contante waarde verschil uitgaande van een netto-disconteringsvoet van 3,08% (2016: 3,07%)
Latentie gebaseerd op huidig vpb-tarief 25% (2016: 25%)

2016
544.422
543.032
1.390

544.422
542.290
2.131

1.287

1.500

322

375

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 102 binnen een jaar wordt gerealiseerd.
Latentie betreffende voorwaartse verliescompensatie
Op basis van de tot en met 2015 ingediende aangiften vennootschapsbelasting heeft Woonpunt per 31-12-2015 € 72.201.757 aan
compensabele verliezen. Hier is nog een geschat fiscaal verlies 2016 groot € 12.194.175 en een fiscaal verlies 2017 van € 3.015.394
op in mindering gebracht waarna per ultimo 2017 een compensabel verlies groot € 56.992.188 resteert. Op basis van taxplanning
is het waarschijnlijk dat er tijdig voldoende fiscale winsten ontstaan om tot verrekening over te gaan. Derhalve wordt er een latente
belastingvordering voor compensabele verliezen opgenomen. Deze latentie wordt evenals de andere latenties contant gemaakt.
Per ultimo 2017 stond er conform de jaarrekening 2017 een compensabel verlies van € 60,0 miljoen op de balans. Na aftrek van het
geschat fiscaal resultaat 2017 resteert er een latentie van ca € 57,0 miljoen.
Compensabel verlies t/m 2017

56.992

Verrekening
2018
2019
2020

18.785
20.807
17.399
56.992

Op basis van verwachtingen dient Woonpunt met ingang van 2020 daadwerkelijk vennootschapsbelasting af te dragen.
De latentie betreffende voorwaartse verliescompensatie is als volgt te specificeren:

2017

Fiscale waarde verliescompensatie per 31 december

2016
56.992

77.358

Contante waarde verschil uitgaande van een netto-disconteringsvoet van 3,08% (2016: 3,10%)

53.692

68.064

Latentie gebaseerd op huidig vpb-tarief 25% (2016: 25%)

13.423

17.016

31-dec-2017

31-dec-2016

644
636
33

667
663
145

1.313

1.475

Het verloop van de leningen u/g is als volgt:

2017

2016

Stand per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Af: Aflossing lening u/g Corioveste II De Heugden
Af: Aflossing lening u/g Corioveste III De Heugden
Bij: Lening u/g Nedereind B.V.
Af: Aflossing lening u/g Nedereind B.V.

1.475

1.378

-23
-27
0
-112

-22
-26
145
0

Stand per 31 december

1.313

1.475

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 4.556 binnen een jaar wordt gerealiseerd.
10.3.4 Leningen u/g
Het betreft de volgende leningen:
Leningen u/g VvE Corioveste II De Heugden
Leningen u/g VvE Corioveste III De Heugden
Leningen u/g Nedereind B.V.
Totaal leningen u/g

Het verloop van de leningen u/g is als volgt:

Hoofdsom leningen
Af: aflossingen ontvangen in boekjaar
Af: aflossingen voorgaande jaren
Af: afwaardering verstrekte lening
Af: voorzieningen

Corioveste II De
Heugden
748
-23
-81
0
0

Corioveste III De
Heugden
760
-27
-96
0
0

644

636

Stand per 31 december

132

Nedereind B.V.
Totaal
145
-112
0
0
0

1.653
-162
-178
0
0

33

1.313

(x € 1.000,-)
31-dec-2017
Lening u/g VvE Corioveste II De Heugden en VvE Corioveste III De Heugden
Aan VvE Corioveste II De Heugden & VvE Corioveste III De Heugden zijn in 2010 twee voorlopige leningen verstrekt. Voor beide
leningen gold 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 van 30/360. De Autoriteit Woningcorporaties heeft aan Woonpunt
toestemming gegeven voor de verstrekking van deze leningen u/g.

31-dec-2016

Lening u/g Nedereind B.V.
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 lening is in 2017 door Woonpunt opgeëist.

10.3.5 Te vorderen BWS-subsidies

31-dec-2017

31-dec-2016

Te vorderen BWS-subsidies: complexen Parkstad

0

0

Totaal te vorderen BWS-subsidies

0

0

2017

2016

Stand per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Af: Ontvangen bijdragen

0

11

0

-11

Stand per 31 december

0

0

31-dec-2017

31-dec-2016

Koploperssubsidie
Starters Renteregeling
Waarborgsom

0
184
9

0
211
9

Totaal overige vorderingen

193

219

2017

2016

Stand per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Bij: Starters Renteregeling
Af: Starters Renteregeling
Af: Te ontvangen bijdragen Koploperssubsidie

219

381

0
-27
0

0
-1
-160

Stand per 31 december

193

219

De vordering betreft de contante waarde van de nog te ontvangen BWS-subsidie.
Het verloop van de te vorderen BWS-subsidies is als volgt:

Na betaling door de Gemeente Heerlen van de tranche in 2016 ad € 10.689 is de BWS-subsidie volledig uitbetaald.

10.3.6 Overige vorderingen

Het verloop van de overige vorderingen is als volgt:

Koploperssubsidie
Koploperssubsidie is toegekend voor additioneel aangebrachte bouwkundige en technologische voorzieningen bij zes woonzorgcomplexen. De 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 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
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.
Waarborgsom
De waarborgsom betreft het restant van de in 2011 betaalde waarborg huur Horstplein 15. Na verstrijken van de huurovereenkomst
wordt deze verrekend.
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VLOTTENDE ACTIVA

(x € 1.000,-)

10.4 VOORRADEN
10.4.1 Vastgoed bestemd voor verkoop

7.110

Het verloop van vastgoed bestemd voor verkoop is als volgt:

2017

Stand per 1 januari
Af: Desinvesteringen in het boekjaar
Af: Overboeking naar materiële vaste activa in exploitatie
Af: Waardevermeerderingen / -verminderingen verhuureenheden naar materiële vaste activa in
exploitatie
Bij: Overboeking van materiële vaste activa in exploitatie
Bij: Waardevermeerderingen nieuwe voorraad vastgoed bestemd voor verkoop
Af: Waardeminderingen nieuwe voorraad vastgoed bestemd voor verkoop
Stand per 31 december

5.188
2016

5.188
-4.567
-264
-178

6.753
-5.080
-1.156
-337

4.650
2.551
-271

3.018
2.157
-166

7.110

5.188

Per ultimo boekjaar bestaat de voorraad vastgoed ten behoeve van de verkoop uit 49 eenheden. Dit betreft 49 woningen van de
bestaande voorraad welke per balansdatum leegstaan ten behoeve van verkoop. Naar verwachting worden alle 49 woningen in
2017 verkocht. De opbrengstwaarde van de voorraad vastgoed ten behoeve van de verkoop bedraagt per ultimo 2017 € 7.110.297
(2016: € 5.188.354). De vervaardigings-/ verkrijgingsprijs van de voorraad vastgoed ten behoeve van de verkoop bedraagt € 4.829.670
(2016: € 3.197.705).

31-dec-2017

31-dec-2016

3.152

6.672

10.4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Een overzicht van de voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop is onderstaand
opgenomen:
Stand per 1 januari
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Overboeking naar vastgoed in exploitatie
Herclassificatie vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Overboeking van vastgoed in exploitatie
Overboeking naar leningen u/g
Herwaardering
Totaal mutaties
Stand per 31 december

2017

2016

6.672

12.849

22
-780
0
-2.693
0
0
-68
-3.520

183
-1.361
0
0
0
-145
-4.854
-6.177

3.152

6.672

De voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft grondpercelen op diverse locaties. Deze gronden zijn bestemd
voor verkoop.
Waardeverandering
Woonpunt heeft de waardering van haar grondposities geëvalueerd en indien van toepassing afgewaardeerd tot lagere actuele
waarde.
10.4.3 Overige voorraden

31-dec-2017

31-dec-2016

Voorraad onderhoudsmaterialen

105

87

Totaal overige voorraden

105

87
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(x € 1.000,-)
10.5 VORDERINGEN
10.5.1 Huurdebiteuren
Huurachterstanden
Zittende huurders
Vertrokken huurders
Overige vorderingen
Zittende huurders
Vertrokken huurders
Af: voorziening huurdebiteuren
Zittende huurders
Vertrokken huurders
Totaal huurdebiteuren

31-dec-2017

31-dec-2016

1.474
1.293
2.767

1.455
1.395
2.850

89
2.092
2.181

205
1.874
2.079

-375
-2.987
-3.362

-362
-3.068
-3.430

1.587

1.498

De huurachterstand (zittende huurders) uitgedrukt in een percentage van de huren en vergoedingen bedraagt 1,26% (in 2016 was dit
dit 1,25%).
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
ouderdomsanalyse van de vorderingen en vorderingen ondergebracht bij deurwaarders.
Het verloop van de voorziening huurdebiteuren is als volgt:

2017

2016

Stand per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Af: Afboeking dubieuze debiteuren minus ontvangsten op voorziene debiteuren
Bij: Dotatie boekjaar

3.430

3.041

-624
556

-793
1.182

Stand per 31 december

3.362

3.430

31-dec-2017

31-dec-2016

Vorderingen op gemeenten

23

16

Totaal vorderingen op overheid

23

16

31-dec-2017

31-dec-2016

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

198

523

Totaal vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

198

523

31-dec-2017

31-dec-2016

Rekening courant Wonen boven Winkels Maastricht N.V.
Vorderingen op Partners in Maatwerk-Zuid B.V.

1
197

0
523

Stand per 31 december

198

523

31-dec-2017

31-dec-2016

Overige vorderingen

55

56

Totaal overige vorderingen

55

56

10.5.2 Overheid

10.5.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

De vorderingen op overige verbonden maatschappijen zijn als volgt te specificeren:

Over de vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen wordt geen rente berekend. Omtrent betalingstermijnen en
zekerheden is niets overeengekomen.
10.5.4 Overige vorderingen
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(x € 1.000,-)
10.5.5 Overlopende activa

31-dec-2017

31-dec-2016

Nog te verrekenen voorbereidingskosten projecten
Te vorderen inzake Koploperssubsidie
Vooruitbetaalde rente en aflossing
Nog te ontvangen rente Stienstra Nouville inzake verkoop Danielssteeg en Pastoor van Eijsstraat Ulestraten

461
394
370
317

334
381
375
293

Te vorderen rente lening u/g
Nog te ontvangen Scharwijerveld
Vooruitbetaalde huren kantoorruimte
Nog te ontvangen verkoopopbrengsten
Te vorderen rente rc-banken
Overige posten

67
44
4
0
0
166

70
22
6
356
19
6

1.825

1.863

Totaal overlopende activa

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.
10.6 LIQUIDE MIDDELEN

31-dec-2017

31-dec-2016

Kas
Rekening-courant
Spaartegoeden
Kruispost
Deposito's
Afgestorte liquide middelen in verband met collateralverplichting derivaten

2
49.909
23.609
3
0
5.900

4
3.137
48.102
1
0
9.400

Totaal liquide middelen

79.423

60.644

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 spaarrekeningen aangehouden waarvan de middelen binnen 48 uur opneembaar zijn. Dat betekent dat de middelen
op de spaarrekeningen voor dit doel zijn gereserveerd. Uit de per ultimo 2017 uitgevoerde stresstest blijkt dat Woonpunt voldoende
liquide middelen heeft om een 2% 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:
Spaartegoed
23,6 mln.
Af: Verpand / Rabobank
-10,0 mln.
Bij: afgestort collateral
5,9 mln.
Bij: niet opgenomen VHL (Variabele Hoofdsom Lening)
52,0 mln.
Totaal
71,5 mln.
De VHL zijn leningen die specifiek zijn aangetrokken om te voldoen aan de stresstest.
Van de liquide middelen is € 15,9 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 instelling aanhoudt een afgesproken grensbedrag onderschrijdt, Woonpunt verplicht is tot het storten van liquide
middelen als onderpand. Per ultimo 2017 heeft Woonpunt als gevolg van deze bepaling een bedrag ad. € 5,9 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.
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(x € 1.000,-)
31-dec-2017

31-dec-2016

31-dec-2017

31-dec-2016

2017

2016

295

0

365
0
-165

295
0
0

495

295

10.7 GROEPSVERMOGEN
10.7.1 Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht.

10.8 VOORZIENINGEN

10.8.1 Voorziening reorganisatie
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Bij: Toevoeging in het boekjaar
Af: Onttrekking in het boekjaar
Af: Vrijval in het boekjaar
Totaal voorziening reorganisatie

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 waarde. Verwacht wordt dat van dit bedrag per balansdatum een bedrag van € 303.250 binnen een
jaar wordt gerealiseerd.
10.8.2 Overige voorzieningen

31-dec-2017

31-dec-2016

Voorziening uitgestelde beloningen
Voorziening loopbaanontwikkelingsbudget
Voorziening garantstelling

400
578
0

454
609
360

Totaal overige voorzieningen

978

1.423

2017

2016

Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Bij: Toevoeging in het boekjaar
Af: Onttrekking in het boekjaar

454

433

-12
-42

36
-15

Totaal voorziening uitgestelde beloningen

400

454

2017

2016

Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Bij: Toevoeging in het boekjaar
Af: Onttrekking in het boekjaar

609

606

57
-88

74
-70

Totaal voorziening loopbaanontwikkelingsbudget

578

609

10.8.2.1 Voorziening uitgestelde beloningen

Deze voorziening betreft een contante waardeberekening van de in de toekomst te verwachten op de cao-gebaseerde jubileauitkeringen uitgaande van het personeelsbestand per 31-12-2017 en rekening houdend met een geschatte blijfkans. De
gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,89%. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 17.667
binnen een jaar wordt gerealiseerd.
10.8.2.2 Voorziening loopbaanontwikkelingsbudget

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 per 31-12-2017. Aangezien het moment van besteding onzeker is, is deze voorziening tegen nominale
waarde gewaardeerd. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 79.000 binnen een jaar wordt
gerealiseerd.
10.8.2.3 Voorziening garantstelling
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Bij: Toevoeging in het boekjaar
Af: Onttrekking in het boekjaar

2017

2016

360

0

0
-360

360
0

0

360

Totaal voorziening garantstelling
De voorziening garantstellingen heeft betrekking op de garantstelling van Stichting Woonpunt voor leningen verstrekt aan DIGH
voor projecten in 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. In 2017 heeft Stichting Woonpunt een
bedrag ad. € 356.668 betaald ter volledige afwikkeling van de garantstelling. De facilitering is door het Ministerie geregeld in
MG 2005-04 en MG 2010-03 (Circulaire Adstructie Voorwaarden voor het geven van financiële ondersteuning door woningcorporaties aan buitenlandse instellingen voor volkshuisvesting). De omvang van de financiële steunverlening mocht op grond van
deze circulaires niet meer dan 0,3 promille van het balanstotaal per jaar. Het betaalde bedrag valt binnen deze randvoorwaarde.
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10.9 LANGLOPENDE SCHULDEN

(x € 1.000,-)

10.9.1 Leningen overheid

31-dec-2017

31-dec-2016

Leningen overheid

2.224

3.062

Totaal leningen overheid

2.224

3.062

31-dec-2017

31-dec-2016

Leningen kredietinstellingen

626.199

640.693

Totaal leningen kredietinstellingen

626.199

640.693

10.9.2 Leningen kredietinstellingen

Het verloop van de leningen overheid en kredietinstellingen is als volgt:
Leningen overheid

Leningen kredietinstellingen

Stand per 1 januari 2017
Opgenomen onder schulden op korte termijn
Opgenomen onder schulden op lange termijn
Totaal
Mutaties:
Bij: Nieuwe leningen
Af: Niet opgenomen deel
Variabele Hoofdsom Lening
Bij: Gestorte nieuwe leningen
Af: Aflossing

6.015
3.062
9.077

0
0

Totaal

52.700
640.693
693.393

58.715
643.755
702.469

87.000
-46.400

87.000
-46.400

0
6.467

40.600
79.919

40.600
86.386

Stand per 31 december 2017

2.610

654.073

656.683

Opgenomen onder schulden op korte termijn
Opgenomen onder schulden op lange termijn

386
2.224

27.874
626.199

28.260
628.423

De VHL is aangetrokken om een buffer voor de stress test in het kader van de beleidsregels derivaten van de Aw te vormen.
Zekerheden
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 2017: € 27,8 miljoen. De overige leningen (€ 628,3 miljoen) zijn aangetrokken onder borgstelling van het WSW.
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, 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 aan te wijzen derde heeft verkocht en
geleverd.
Specificaties leningenportefeuille
Vervalschema en samenstelling van de totale leningportefeuille 2017
Vastrentende
leningen
Looptijd korter dan 1 jaar
25.011
Looptijd langer dan 1 jaar maar korter dan 5 jaar
52.684
Looptijd langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar
113.550
Looptijd langer dan 10 jaar maar korter dan 15 jaar
7.626
Looptijd langer dan 15 jaar maar korter dan 20 jaar
8.815
Looptijd langer dan 20 jaar
39.918

Leningen met
variabele rente

Basisrenteleningen

Totaal

0
64.679
24.000
35.400
0
163.000

0
0
0
12.000
0
110.000

25.011
117.363
137.550
55.026
8.815
312.918

247.604

287.079

122.000

656.683

Vervalschema en samenstelling van de totale leningportefeuille 2016
Vastrentende
leningen
Looptijd korter dan 1 jaar
34.115
Looptijd langer dan 1 jaar maar korter dan 5 jaar
77.848
Looptijd langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar
114.413
Looptijd langer dan 10 jaar maar korter dan 15 jaar
7.947
Looptijd langer dan 15 jaar maar korter dan 20 jaar
14.515
Looptijd langer dan 20 jaar
41.954

Leningen met
variabele rente
24.600
28.679
17.400
37.000
10.000
172.000

Totaal per 31 december 2017

Totaal per 31 december 2016

290.792

138

289.679

Basisrenteleningen

Totaal

0
0
0
12.000
0
110.000

58.715
106.527
131.813
56.947
24.515
323.954

122.000

702.469

Vastrentende leningen
Restschuld
Gemiddelde rente
Gemiddelde looptijd (in jaren)
Reële waarde

31-dec-2017
247.604
3,73%
10,21
294.736

31-dec-2016
290.790
3,81%
10,06
351.999

31-dec-2017
287.079
0,01%
4,41%
27,45
290.615

31-dec-2016
289.679
0,08%
4,41%
28,66
294.140

31-dec-2017
122.000
4,19%
39,07
204.535

31-dec-2016
122.000
4,24%
40,07
221.802

31-dec-2017
656.683
2,19%
4,11%
23,11
789.886

31-dec-2016
702.469
2,35%
4,13%
22,94
867.941

31-dec-2017
287.079
0
26.500
38.242
138.832
98.813
67.216

31-dec-2016
289.679
0
26.500
38.471
155.417
123.362
69.041

656.683

702.469

31-dec-2017
233.924
287.079
99.191
35.892
597

31-dec-2016
277.042
289.679
99.461
36.288
0

656.683

702.469

Leningen met variabele rente
Restschuld
Gemiddelde rente (exclusief derivaten)
Gemiddelde rente (inclusief derivaten)
Gemiddelde looptijd (in jaren)
Reële waarde
Basisrente-leningen
Restschuld
Gemiddelde rente
Gemiddelde looptijd (in jaren)
Reële waarde
Totaal
Restschuld
Gemiddelde rente (exclusief derivaten)
Gemiddelde rente (inclusief derivaten)
Gemiddelde looptijd van de leningen (in jaren)
Reële waarde
Rente
Roll over/VHL, bandbreedte -/-0,238% en 0,389%
0% - 1%
1%- 2%
2% - 3%
3% - 4 %
4% - 5%
Meer dan 5%
Totaal

Renteherzieningsperiode
Geen
Roll over/VHL, bandbreedte tussen 0 en 6 maanden
Van 1 tot 5 jaar
Van 5 tot 10 jaar
Meer dan 10 jaar
Totaal
Specificaties derivatenportefeuille
Nominale waarde en eindjaar

31-dec-2017
Nominale waarde
21.679
39.000
56.000
82.000
33.000
71.000

Eindjaar
2020
2021
2022
2023 - 2032
2043 - 2052
2053 - 2062
Eindtotaal

302.679

Marktwaardegevoeligheid
31-dec-2017
-121.051
-282.319
-311.036
18,62
4,25%

Marktwaarde
Marktwaarde -/- 200 BP
Marktwaarde -/- 225 BP
Gemiddelde looptijd (in jaren)
Gemiddelde rente
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31-dec-2016
-145.957
-330.871
-363.878
19,62
4,25%

Naar geldgever

BNG
Deutsche Bank
ING
Rabo

31-dec-2017
Nominale waarde
49.000
110.000
39.000
104.679

31-dec-2017
Marktwaarde
-24.313
-58.147
-9.045
-29.546

302.679

-121.051

31-dec-2017
271.679
12.000
19.000

31-dec-2016
271.679
12.000
19.000

302.679

302.679

Totaal
Naar ingangsjaar
Lopend
2021
2023
Totaal

Effectiviteit
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.
Reële waarde
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 eindaflossing). Bij de basisrenteleningen is de contante waarde van de basisrente tot einde looptijd meegenomen

10.9.3 Overige schulden

31-dec-2017

31-dec-2016

Waarborgsommen
Rente waarborgsommen

253
19

278
19

Totaal overige schulden

272

297

10.10 KORTLOPENDE SCHULDEN

(x € 1.000,-)

10.10.1 Aflossingsverplichting langlopende schulden

31-dec-2017

31-dec-2016

Aflossingsverplichting langlopende schulden

28.260

58.715

Totaal aflossingsverplichting langlopende schulden

28.260

58.715

31-dec-2017

31-dec-2016

Voor de toelichting van de aflossingsverplichting langlopende schulden verwijzen wij naar de toelichting op de langlopende
schulden.
10.10.2 Schulden aan leveranciers
Schulden aan leveranciers

2.715

669

Totaal schulden aan leveranciers

2.715

669

31-dec-2017

31-dec-2016

Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

57

44

Totaal schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

57

44

2017

2016

Rekening courant Wonen boven Winkels Maastricht N.V.
Overige schulden Partners in Maatwerk-Zuid B.V.
Overige schulden Stichting Woningburo Maastricht
Overige schulden Coöperatieve Vereniging Thuis in Limburg U.A.

0
0
0
57

14
1
29
0

Stand per 31 december

57

44

Nog te betalen bedragen inzake onderhoud, leveringen en diensten en algemeen beheer- en administratiekosten.
10.10.3 Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

De schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen zijn als volgt te specificeren:
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(x € 1.000,-)
10.10.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-dec-2017

31-dec-2016

475
185
858
164

561
200
678
164

1.683

1.603

31-dec-2017

31-dec-2016

Pensioenen

0

180

Totaal schulden ter zake pensioenen

0

180

31-dec-2017

31-dec-2016

784

417

Nog te verrekenen stook- en servicekosten
Rekening courant diverse beheercomplexen

567
218

327
89

Stand per 31 december

784

417

31-dec-2017

31-dec-2016

6.715
3.839
2.126
1.252
317
173
131
130
111
93
85
72
43
38
34
19
19
42

7.879
3.815
1.258
1.374
293
48
37
0
16
0
182
60
34
71
30
31
0
17

15.242

15.144

Loonheffing
Sociale lasten
Omzetbelasting
Omzetbelasting i.v.m. nog af te dragen integratieheffing
Totaal belastingen en premies sociale verzekering
10.10.5 Schulden ter zake van pensioenen

10.10.6 Overige schulden
Totaal overige schulden
De overige schulden zijn als volgt te specificeren:

10.10.7 Overlopende passiva
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.

Nog niet vervallen rente geldleningen
Nog niet vervallen rente derivaten
Nog te betalen onderhoudskosten
Vooruitontvangen huren
Nog te betalen rente hypothecaire lening Stienstra Nouville B.V.
Nog te betalen personeelskosten
Nog te betalen servicekosten
Nog te betalen kosten ICT
Nog te betalen kosten algemeen beheer
Te betalen rente rc-banken
Nog te betalen taxatiekosten
Nog te betalen inzake controlekosten accountant
Nog te betalen rente disagio WSW
Nog te betalen inzake schades
Nog te betalen huisvestingskosten
Nog te betalen advieskosten
Nog te betalen liquidatie Woningburo (vereffenaar)
Overige nog te betalen en te verrekenen kosten
Totaal overlopende passiva

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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10.11 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

(x € 1000,-)

10.11.1 Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen onroerend goed bedraagt in totaal € 0,035 miljoen. Aangezien
de huurverplichting jaarlijks opzegbaar is, is de verplichting langer dan 1 jaar nihil.
10.11.2 Operational leases
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren:
Te betalen binnen één jaar
Te betalen tussen één en vijf jaar
Te betalen na vijf jaar

347
1.214
0

10.11.3 Investeringsverplichtingen
Er zijn per ultimo balansdatum geen verplichtingen aangegaan voor nieuwbouw en aankoop van woningen.
Per balansdatum heeft Woonpunt een verplichting aangegaan voor renovatie 20 woningen in de wijk Nazareth voor een totaalbedrag van € 0,9 miljoen. Van deze verplichting is € 0,2 miljoen ten laste van lasten onderhoudsactiviteiten 2017 verantwoord.
Per 31 december 2017 resteert een verplichting van € 0,7 miljoen.
10.11.4 Onderhoudsverplichtingen
Ultimo boekjaar is Woonpunt onderhoudsverplichtingen aangegaan voor een totaal bedrag van € 1,252 miljoen, waarvan de
uitvoering nog ter hand moet worden genomen. Dit zal binnen één jaar plaatsvinden.
10.11.5 Heffing Saneringsfonds
Woonpunt zal tot en met 2022 naar verwachting in totaal € 5,01 miljoen moeten afdragen aan door de Aw opgelegde saneringsheffingen. Deze middelen worden ingezet om noodlijdende corporaties financieel er weer bovenop te helpen.
10.11.6 WSW Obligo
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 2017 bedraagt dit obligo € 25,8 miljoen. Indien het
WSW dit obligo zou opeisen dient Woonpunt het bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over te maken.
10.11.7 Bankgaranties:
Per ultimo boekjaar heeft Woonpunt geen afgegeven bankgaranties open staan.
10.11.8 Overige verplichtingen:
Woonpunt heeft een nog niet afgeroepen leningsverplichting aan Wonen boven Winkels Maastricht N.V. voor een bedrag
van € 0,726 miljoen.
10.11.9 Ketenaansprakelijkheid
Woonpunt kwalificeert als eigenbouwer. Uit dien hoofde is er een voorwaardelijke verplichting op basis van de Wet Ketenaansprakelijkheid, voor de uitbetaling van premies op grond van werknemers- en volksverzekeringen en van loon- en omzetbelasting
bij uitbesteding van werk respectievelijk inlenen van arbeidskrachten. Indien er aanwijzingen zijn dat de corporatie zal worden
aangesproken dan wordt voor dit risico een voorziening getroffen.
10.11.10 Overname verplichting:
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 voorzieningen en grond aan te kopen en over te nemen. Het complex bestaat uit 79 woningen en
gemeenschappelijke ruimten. Overname zal plaatsvinden tegen schuldrest met een maximum van 11 x de jaarhuur.
De verwachte overnameprijs is € 4,7 miljoen.
10.11.11 Fiscale eenheid vennootschapsbelasting en btw:
De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en btw met Woonpunt Projecten B.V.
en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
10.11.12 Slimmer kopen
Woonpunt heeft in de periode 2007-2011 13 woningen verkocht middels “Slimmer kopen”. Voor de woningen geldt dat
Woonpunt een terugkooprecht heeft. Gezien het geringe aantal van de middels deze constructie verkochte woningen zijn deze
rechten niet in de balans opgenomen.
10.11.13 Claims
Claim Rabobank
Woonpunt houdt, overeenkomstig de Beleidsregels Derivaten, een liquiditeitsbuffer aan zodat op elk moment de margincall
op CSA-contracten kan worden opgevangen bij een rentedaling van 2% (de stresstest). De liquiditeitsbuffer van Woonpunt
wordt deels in de vorm van spaarrekeningen aangehouden, waarbij de middelen binnen 48 uur opneembaar zijn. Een deel van
de spaarmiddelen had Woonpunt bij de Rabobank gestald.
Rabobank heeft in 2014 eenzijdig besloten deze middelen te verpanden tot zekerheid voor de derivaten die Woonpunt bij de
Rabobank heeft afgesloten. Op deze derivaten is geen margincall van toepassing. Woonpunt heeft de rechtmatigheid van deze
eenzijdige verpanding altijd bestreden en overleg gevoerd met Rabobank. Dat heeft niet geleid tot een oplossing en derhalve
heeft Woonpunt in 2017 besloten Rabobank te dagvaarden. De uitspraak is al enkele keren verdaagd, Woonpunt ziet die met
vertrouwen tegemoet.
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11. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

(x € 1000,-)
2017

2016

In de functionele winst- en verliesrekening worden de kosten gesplitst in direct toerekenbare kosten en indirect toerekenbare kosten.
De indirect toerekenbare kosten worden onderverdeeld in personeelskosten en overige bedrijfslasten en middels een kostenverdeelstaat toegerekend naar de individuele winst- en verliesrekening posten.
Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijving onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Afschrijving overige zaken in exploitatie

2017
1.079
21

2016
1.008
151

1.100

1.159

Lonen en salarissen inclusief vakantietoeslag
Sociale lasten
Pensioenpremie
Toegerekende kosten aan materiële vaste activa

10.131
1.524
1.469
0

10.678
1.666
1.552
0

Totaal personeelskosten

13.123

13.896

363
3.488
3.788
2.280

379
3.907
4.118
2.342

0

0

230

229

Totale afschrijving
Onderstaand de specificatie van de indirect toerekenbare kosten.
Personeelskosten

De personeelskosten worden via een procentuele verdeelsleutel op werknemerniveau toegerekend naar de hoofdactiviteiten:
Exploitatie vastgoedportefeuille:
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele (baten en) lasten exploitatie bezit
Verkocht vastgoed in ontwikkeling:
Toegerekende organisatiekosten
Verkoop vastgoedportefeuille:
Toegerekende organisatiekosten
Overige activiteiten:
Kosten overige activiteiten

452

472

Overige organisatiekosten

1.243

975

Leefbaarheid
Totaal toegerekende personeelskosten

1.279

1.474

13.123

13.896

Werknemers
Gedurende het boekjaar zijn gemiddeld 209 werknemers (2016: 222) in dienst. Het aantal herleid op full-time basis bedraagt 188,22
(2016: 200,31). Woonpunt heeft geen werknemers in dienst werkzaam in het buitenland.
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
Voor de bezoldiging van commissarissen van de woningcorporatie kwam in 2017 een bedrag van € 70.734 (2016: € 50.858) ten laste
van de woningcorporatie en haar dochter- of groepsmaatschappijen. Voor de bezoldiging van bestuurders van de woningcorporatie
kwam in 2017 een bedrag van € 332.657 (2016: € 191.584) 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.
Overige bedrijfslasten
Kosten algemeen beheer
Automatiseringskosten
Huisvestingskosten
Dienstverlening door derden
Overige personeelskosten
Advieskosten
Dotatie voorziening loopbaanontwikkelingsbudget
Dotatie voorziening uitgestelde betalingen
Overige exploitatielasten

1.816
2.271
1.694
1.363
900
225
57
-12
1

1.367
2.178
1.828
1.029
785
162
74
36
1

Totaal overige bedrijfslasten

8.315

7.460

246
2.980
2.646
1.244

210
2.645
2.306
1.287

Verkocht vastgoed in ontwikkeling:
Toegerekende organisatiekosten

49

2

Verkoop vastgoedportefeuille:
Toegerekende organisatiekosten

82

76

De overige bedrijfslasten worden via een procentuele verdeelsleutel op afdelingsniveau toegerekend naar de hoofdactiviteiten:
Exploitatie vastgoedportefeuille:
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele (baten en) lasten exploitatie bezit

Overige activiteiten:
Kosten overige activiteiten

253

226

Overige organisatiekosten

127

118

Leefbaarheid

688

590

8.315

7.460

Totaal toegerekende overige bedrijfslasten
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(x € 1000,-)
11.1 Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

2017

2016

Huuropbrengsten sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie
Af: Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid

110.871
-3.499

110.328
-3.788

Totaal huuropbrengsten

107.372

106.540

11.1.1 Huuropbrengsten

De hogere huuropbrengst ten opzichte van het vorige boekjaar is het saldo van enerzijds de huuropbrengst als gevolg van het
tegen huurverhoging uitvoeren van geriefsverbeteringenen het toepassen van de algemene jaarlijkse huurverhoging per 1 juli
en anderzijds de minderopbrengst als gevolg van de verkoop van 318 verhuurgelegenheden bestaand bezit en de sloop van
12 verhuurgelegenheden.
De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:
2017

2016

134
3.963
2.597
31.115
57.928
665
9.972
419
82
498

126
4.004
2.608
30.961
57.136
650
10.029
438
90
498

107.372

106.540

11.1.2 Opbrengsten servicecontracten

2017

2016

Overige goederen, leveringen en diensten
Vergoeding abonnement huurdersonderhoud
Vergoedingen glasverzekering eigen risico
Overige niet verrekenbare goederen, leveringen en diensten

4.480
973
193
309
5.955

4.693
973
194
380
6.240

-23
-4
-41

-22
-5
-69

-68

-96

-632

-532

5.255

5.612

Echt-Susteren
Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem
Heerlen
Maastricht
Meerssen
Sittard-Geleen
Stein
Vaals
Valkenburg aan de Geul

Af: opbrengstenderving wegens leegstand en oninbaarheid abonnement huurdersonderhoud
Af: opbrengstenderving wegens leegstand en oninbaarheid glasverzekering eigen risico
Af: opbrengstenderving wegens leegstand en oninbaarheid overige niet verrekenbare goederen, leveringen
en diensten

Saldi te verrekenen met huurders
Totaal opbrengsten servicecontracten

De post 'opbrengsten servicecontracten' betreft vergoedingen welke de huurders boven de (netto-)huurprijs betalen voor onder
meer stookkosten, 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.
11.1.3 Lasten servicecontracten

2017

2016

De direct toerekenbare lasten servicecontracten te verdelen in:
Overige goederen, leveringen en diensten
Glasverzekering eigen risico
Kosten onderhoudsabonnement
Overige niet verrekenbare goederen, leveringen en diensten
Totaal direct toerekenbare lasten servicecontracten

3.848
139
548
260
4.795

4.161
163
439
426
5.189

363
246
609

379
210
589

5.404

5.777

De indirect toerekenbare lasten servicecontracten te verdelen in:
Personeelskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal indirect toerekenbare lasten servicecontracten
Totaal lasten servicecontracten
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(x € 1000,-)
11.1.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

2017

2016

De direct toerekenbare lasten verhuur en servicecontracten te verdelen in:
Aftopping kosten leveringen en diensten
Kosten energiebedrijven inzake leegstand
Kosten Partners in Maatwerk-Zuid B.V.
Kosten coöperatieve vereniging 'Thuis in Limburg' U.A.
Kosten Stichting Woningburo Maastricht
Overige direct toegerekende lasten verhuur en servicecontracten
Totaal direct toerekenbare lasten verhuur en servicecontracten

330
252
244
127
10
189
1.153

201
183
246
41
176
161
1.007

De indirect toerekenbare lasten servicecontracten te verdelen in:
Personeelskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal indirect toerekenbare lasten servicecontracten

3.488
2.980
6.469

3.907
2.645
6.552

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten

7.622

7.558

11.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten

2017

2016

10.439
14.049
24.487

11.052
8.979
20.031

3.788
2.646
6.434

4.118
2.306
6.424

30.921

26.455

2017

2016

7.942
5.522
1.031
556
450
187
98
80
18
15.884

7.063
5.555
1.210
1.182
505
220
98
80
88
16.000

2.280
1.244
3.524

2.342
1.287
3.629

19.408

19.629

De direct toerekenbare lasten onderhoudsactiviteiten zijn te verdelen in:
Klachten-, contract- en mutatie-onderhoud
Planmatig onderhoud
Totaal direct toerekenbare lasten onderhoudsactiviteiten
De indirect toerekenbare lasten onderhoudsactiviteiten te verdelen in:
Personeelskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal indirect toerekenbare lasten onderhoudsactiviteiten
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten

11.1.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
De direct toerekenbare overige directe operationele lasten exploitatie bezit te verdelen in:
Verhuurderheffing
Belastingen
Kosten algemeen beheer
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Verzekeringen
Vervolgingskosten
Contributie landelijke federatie
Bijdrage AW
Overige direct toegerekende overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Totaal direct toerekenbare lasten verhuur en servicecontracten
De indirect toerekenbare overige directe operationele lasten exploitatie bezit te verdelen in:
Personeelskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal indirect toerekenbare lasten servicecontracten
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit

De verhuurderheffing is met ingang van de jaarrekening 2017 verschoven van Lasten verhuur en beheeractiviteiten naar Overige
directe operationele lasten exploitatie bezit. De wijziging is het gevolg van de nieuwe handleiding functionele indeling. De
vergelijkende cijfers 2016 zijn aangepast.

11.2 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

2017

2016

Het resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het resultaat van de opbrengsten en kosten uit de verkochte nieuwbouwwoningen en voorraad grond en is als volgt te specificeren:
11.2.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
11.2.2 Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

958
-788

1.398
-1.413

11.2.3 Toegerekende organisatiekosten gesplitst in:
Personeelskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal indirect toegerekende organisatiekosten

0
-49
-49

0
-2
-2

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

122

-18
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(x € 1000,-)
11.3 Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2017

2016

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:
11.3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

44.684

16.607

-230
-82
-312

-229
-76
-305

-45.753

-13.190

-1.381

3.111

2017

2016

0
-230
0
0

0
-348
-21
-2.743

-68
0

-5.102
1.455

Totaal overige waardeverandering vastgoedportefeuille

-298

-6.759

11.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2017

2016

Waardeverandering DAEB vastgoed in exploitatie

75.914

62.999

Waardeverandering niet-DAEB vastgoed in exploitatie

11.022

6.030

Totaal waardeverandering vastgoed in exploitatie

86.936

69.029

11.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

2017

2016

Waardeverandering uit exploitatie genomen vastgoed naar vastgoed bestemd voor verkoop
Waardeverandering in exploitatie genomen vastgoed van vastgoed bestemd voor verkoop

1.465
638

1.499
155

Totaal waardeverandering niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd
voor verkoop

2.103

1.654

2017

2016

Vergoeding administratie leveringen en diensten
Beheervergoeding Wonen boven Winkels Maastricht N.V.
Vergoedingen beheercomplexen en VVE's
Erfpacht Wonen boven Winkels Maastricht N.V.
Doorberekende uren Service onderhoud
Vergoeding Woningburo Maastricht
Vergoeding Woningstichting Wittem
Projectmanagement Wonen boven Winkels Maastricht N.V.
Overige opbrengsten

200
205
182
129
43
3
0
0
143

199
220
144
126
113
6
27
39
282

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

904

1.157

11.3.2 Toegerekende organisatiekosten gesplitst in:
Personeelskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal indirect toegerekende organisatiekosten
11.3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

11.4 Waardeverandering vastgoedportefeuille
11.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Vastgoed in ontwikkeling:
Dotatie voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Afwaardering projecten
Afwaardering projecten in voorbereiding
Afwaardering project Hoolhoes
Voorraden:
Afwaardering voorraad vastgoed bestemd voor verkoop
Korting Verhuurderheffing

11.5 Netto resultaat overige activiteiten
11.5.1 Opbrengst overige activiteiten
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(x € 1000,-)
11.5.2 Kosten overige activiteiten

2017

2016

De direct toerekenbare kosten overige activiteiten zijn te verdelen in:
Bijdragen vereniging van eigenaren diverse complexen
Totaal direct toerekenbare kosten overige activiteiten

270
270

250
250

De indirect toerekenbare kosten overige activiteiten te verdelen in:
Personeelskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal indirect toerekenbare kosten overige activiteiten

452
253
705

472
226
698

Totaal kosten overige activiteiten

975

948

2017

2016

265
254
105
98
721

98
132
111
192
533

De indirect toerekenbare kosten overige organisatiekosten te verdelen in:
Personeelskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal indirect toerekenbare kosten overige organisatiekosten

1.243
127
1.369

975
118
1.093

De overige organisatiekosten betreffen de indirect toegerekende overige personeelskosten

2.090

1.626

11.6 Overige organisatiekosten
De direct toerekenbare kosten overige organisatiekosten zijn te verdelen in:
Kosten treasury
Accountantskosten
Kosten RvC
Kosten algemeen beheer
Totaal direct toerekenbare kosten overige activiteiten

De kosten asset management, portefuille management, personeel en organisatie, jaarverslaglegging en control, governance en
bestuur zijn met ingang van de jaarekening 2017 direct toegerekend naar overige organisatiekosten. De wijziging is het gevolg van
de nieuwe handleiding functionele indeling. De vergelijkende cijfers 2016 zijn aangepast.
11.7 Leefbaarheid

2017

2016

235

253

De indirect toerekenbare kosten leefbaarheid te verdelen in:
Personeelskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal indirect toerekenbare kosten leefbaarheid

1.279
688
1.967

1.474
590
2.064

Totaal kosten leefbaarheid

2.203

2.317

2017

2016

150
33
1
10
195

104
0
0
27
131

Direct toerekenbare kosten leefbaarheid

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT
De honoraria van de accountant zijn als volgt:
1. Controle van de jaarrekening
2. Andere controlewerkzaamheden
3. Fiscale advisering
4. Andere niet-controlediensten
Totale honoraria accountant

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 van de jaarrekening over het boekjaar 2017, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende
het boekjaar zijn verricht.
11.8 Financiële baten en lasten
11.8.1 WAARDEVERANDERINGEN FINANCIËLE VASTE ACTIVA EN EFFECTEN

2017

2016

Waardeverandering negatief eigen vermogen Wonen boven Winkels Maastricht N.V.
Waardeverandering lening u/g Wooninvesteringsfonds
Waardeverandering deelneming Thuis in Limburg U.A.
Aanspraak garantstelling Dutch International Guarantees for Housing

146
0
0
3

0
144
-25
-360

Totaal waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

150

-241

2017

2016

Rente Koploperssubsidie
Rente lening Corioveste II De Heugden
Rente lening Corioveste III De Heugden

157
34
34

166
35
35

Totaal opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

225

236

11.8.2 OPBRENGST VAN VORDERINGEN DIE TOT DE VASTE ACTIVA BEHOREN EN VAN EFFECTEN
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(x € 1000,-)
11.8.3 ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

2017

2016

Rente op uitgezette middelen
Overige rentebaten

-2
52

0
64

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten

50

64

2017

2016

Rente leningen overheid en kredietinstellingen
Rente swaps
Geactiveerde bouwrente
Disagio en overige financieringslasten kortlopende schulden
Rente waarborgsommen
Rente op uitgezette middelen
Overige rente

15.312
12.622
0
191
1
145
5

17.626
12.929
0
136
1
2
2

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

28.276

30.697

2017

2016

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening boekjaar
Mutatie latentie betreffende voor materiële vaste activa in exploitatie
Mutatie latentie betreffende leningen o/g
Mutatie latentie voorwaartse verliescompensatie

0
-3.006
-53
-3.594

0
782
-157
-1.008

Totaal belastingen

-6.653

-384

11.8.4 RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

11.9 BELASTINGEN

Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat:
Toekomstige fiscale winsten kunnen tot een bedrag van € 58,2 miljoen (2016: € 77,4 miljoen) worden gecompenseerd met in het
verleden geleden fiscale verliezen. De effectieve belastingdruk is nihil. Onderstaand volgt een aansluiting van commercieel naar
fiscaal resultaat.
2017

2016

104.632

85.435

-3.624
-146
-86.936
-2.103
-741
-4.865
-6.761
-58
-3.044
-11
-34

-3.533
-1.872
-69.029
-1.654
-827
-5.011
0
-36
-4.173
0
-23

1.100
2.596
0
55
2.918
38

1.159
9.401
285
53
1.977
41

-3.015

-12.195

0

0

2017

2016

Resultaat deelneming Wonen Boven Winkels Maastricht N.V.
Resultaat deelneming Partners in Maatwerk-Zuid B.V.

0
93

0
58

Totaal resultaat deelneming

93

58

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting
Af:
Fiscale afschrijving
Correctie waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten
Correctie niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Correctie niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
Fiscale afschrijving op agio leningen o/g
Fiscaal lager verkoopresultaat grondposities
Fiscaal lager verkoopresultaat (incl. verkoopkosten)
Deelnemingsvrijstelling
Dotatie herinvesteringsreserve
Fiscaal hogere algemene kosten
Fiscaal lager resultaat deelneming
Bij:
Commerciële afschrijvingen (geen fiscale kosten)
Correctie niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Fiscaal hoger verkoopresultaat
Fiscaal hogere rentebaat
Fiscaal lagere onderhoudskosten
Gemengde kostenaftrek
Mutatie compensabel verlies
Belastbaar bedrag

11.10 RESULTAAT DEELNEMING

De transacties met verbonden partijen zijn onder normale voorwaarden aangegaan.

11.11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Inzake de door de Rabobank verpande spaarmiddelen tot zekerheden voor de derivaten (zie paragraaf 10.6) heeft de rechter in
april 2018 een uitspraak gedaan. Woonpunt is hier in gelijk gesteld. De Rabobank heeft het geld van de spaarrekening in april 2018
vrijgemaakt en overgemaakt naar Woonpunt.
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12. ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

A C T I V A

in duizenden euro's

in duizenden euro's

31-dec-2017

31-dec-2016

8.112

8.780

8.112

8.780

1.364.855
170.105
4.251

1.336.401
156.665
1.402

1.539.211

1.494.468

0
3.173
147
0
14.119
1.313
0
193

0
3.088
0
0
20.772
1.475
0
219

18.945

25.555

7.110
2.322
105

5.188
5.849
87

9.538

11.124

1.587
23
198
55
1.508

1.498
16
523
56
1.569

3.371

3.662

78.503

59.759

1.657.679

1.603.348

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Andere deelnemingen
Latente belastingvorderingen
Leningen u/g
Te vorderen BWS-subsidies
Overige financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad
Vastgoed bestemd voor verkoop
Voorraad grond
Overige voorraden

Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

T O T A A L

A C T I V A
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming)

P A S S I V A

in duizenden euro's

in duizenden euro's

31-dec-2017

31-dec-2016

593.827
286.001
97.979

528.516
266.260
85.052

977.807

879.828

495
978

295
1.423

1.473

1.718

2.224
625.601
272

3.062
640.095
297

628.097

643.455

28.260
2.715
1.880
57
1.683
0
784
14.922

58.715
669
1.869
44
1.603
180
417
14.851

50.302

78.348

1.657.679

1.603.348

EIGEN VERMOGEN
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar

VOORZIENINGEN
Voorziening reorganisatie
Overige voorzieningen

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Overige schulden

KORTLOPENDE SCHULDEN
Aflossingsverplichting langlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

T O T A A L

P A S S I V A
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13. ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017
in duizenden euro's

in duizenden euro's

2017

2016

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

107.372
5.255
-5.404
-7.622
-30.921
-19.408

106.540
5.612
-5.777
-7.558
-26.455
-19.629

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

49.272

52.732

958
-785
-49

1.118
-1.158
-2

124

-43

44.684
-312
-45.753

16.607
-305
-13.190

-1.381

3.111

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

-298
86.936
2.103

-4.827
69.029
1.654

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

88.741

65.856

907
-974

1.159
-948

-67

212

Overige organisatiekosten

-2.090

-1.626

Leefbaarheid

-2.203

-2.317

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

150
222
28
-28.250

-241
245
40
-30.673

Saldo financiële baten en lasten

-27.850

-30.629

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

104.547

87.295

-6.653

-384

85

-1.860

97.979

85.052

Exploitatie vastgoedportefeuille

Verkocht vastgoed in ontwikkeling
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Verkoop vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Waardeverandering vastgoedportefeuille

Overige activiteiten
Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten

Financiële baten en lasten

Belastingen
Resultaat deelnemingen
RESULTAAT NA BELASTINGEN
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14. TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 EN WINST- EN
VERLIESREKENING OVER 2017
14.1 ALGEMENE TOELICHTING
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 zover in dit hoofdstuk geen andere grondslagen zijn vermeld.
Voor de grondslagen van waardering en van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de
hoofdstukken 5 tot en met 7 van de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening mits in dit hoofdstuk
geen andere grondslagen zijn vermeld.
14.2 Financiële vaste activa
14.2.1 Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (netto 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 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 van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening,
uitgaande van 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.
14.2.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vorderingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen.
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14.3 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2017

(x € 1.000,-)

14.3.1 FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen
14.3.1.1 Deelnemingen

31-dec-2017

31-dec-2016

Woonpunt Projecten B.V.
Coöperatieve Vereniging 'Thuis in Limburg' U.A.

0
0

0
0

Totaal deelnemingen

0

0

Aandeel in het
geplaatste kapitaal
in %

Aandeel in het
geplaatste kapitaal
in €

Verkrijgingsprijs
deelneming

100

18

0

2017

2016

-4.494
85
-4.409
4.409
0

-2.635
-1.860
-4.494
4.494
0

31-dec-2017

31-dec-2016

Leningen u/g Woonpunt Projecten B.V.

3.173

3.088

Totaal vorderingen op groepsmaatschappijen

3.173

3.088

7.582
0
7.582
-4.409
3.173

7.582
0
7.582
-4.494
3.088

Betreft de volgende deelnemingen:

Woonpunt Projecten B.V., gevestigd te Maastricht
Het verloop van deze post is als volgt:
Woonpunt Projecten B.V.
Stand per 1 januari
Aandeel resultaat deelneming
Voorziening deelneming ten laste van langlopende vordering
Stand per 31 december

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

De lening u/g Woonpunt Projecten B.V. is als volgt te specificeren:
Stand per 1 januari
Bij: Bijgeschreven rente voorgaande periode
Stand per 31 december
Af: Voorziening waardering lening u/g Woonpunt Projecten B.V.
Lening u/g Woonpunt Projecten B.V. per balans

Woonpunt Projecten B.V.
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. Rente wordt vanaf 2016 jaarlijks achteraf op 2 januari betaald.
De rente tot en met 2015 is 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 verstrekking van deze lening u/g aan Woonpunt Projecten B.V.
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(x € 1.000,-)

14.3.3 EIGEN VERMOGEN
14.3.3.1 Herwaarderingsreserve

2017

2016

Stand per 1 januari

528.516

467.326

Mutaties:
Herwaardering
Verkopen
Sloop
Totaal mutaties

78.445
-13.040
-94
65.311

63.654
-2.465
0
61.190

Stand per 31 december

593.827

528.516

2017

2016

Stand per 1 januari na stelselwijziging

351.312

327.450

Mutaties:
Resultaat
Herwaardering
Verkopen
Sloop
Totaal mutaties

97.979
-78.445
13.040
94
32.668

85.052
-63.654
2.465
0
23.862

Stand per 31 december

383.980

351.312

31-dec-2017

31-dec-2016

Rekening-courant Woonpunt Projecten B.V.

1.880

1.869

Totaal schulden aan groepsmaatschappijen

1.880

1.869

14.3.3.2 Overige reserves

14.3.4 KORTLOPENDE SCHULDEN
14.3.4.1 Schulden aan groepsmaatschappijen
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14.4 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2017

2017

2016

Vergoeding administratie leveringen en diensten
Beheervergoeding Wonen boven Winkels Maastricht N.V.
Erfpacht Wonen boven Winkels Maastricht N.V.
Doorberekende uren Service onderhoud
Vergoeding Woningstichting Wittem
Projectmanagement Wonen boven Winkels Maastricht N.V.
Vergoedingen beheercomplexen en VVE's
Vergoeding Woningburo Maastricht
Vergoeding Woonpunt Projecten B.V.
Overige opbrengsten

200
205
129
43
0
0
182
3
3
143

199
220
126
113
27
39
144
6
3
282

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

907

1.159

14.4.2 WAARDEVERANDERINGEN FINANCIËLE VASTE ACTIVA EN EFFECTEN

2017

2016

Waardeverandering negatief eigen vermogen Wonen boven Winkels Maastricht N.V.
Waardeverandering lening u/g Wooninvesteringsfonds
Waardeverandering deelneming Thuis in Limburg U.A.
Aanspraak garantstelling Dutch International Guarantees for Housing

146
0
0
3

0
144
-25
-360

Totaal waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

150

-241

2017

2016

Rente lening u/g en kasgeldleningen Woonpunt Projecten B.V.
Rente Koploperssubsidie
Rente lening Corioveste II De Heugden
Rente lening Corioveste III De Heugden

-2
157
34
34

8
166
35
35

Totaal opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

222

245

2017

2016

Rente op uitgezette middelen
Overige rentebaten

0
28

0
40

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten

28

40

2017

2016

Rente leningen overheid en kredietinstellingen
Rente swaps
Geactiveerde bouwrente
Disagio en overige financieringslasten kortlopende schulden
Rente waarborgsommen
Rente op uitgezette middelen
Overige rente

15.288
12.622
0
191
1
143
5

17.602
12.929
0
136
1
2
2

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

28.250

30.673

2017

2016

Resultaat deelneming Woonpunt Projecten B.V.

85

-1.860

Totaal resultaat deelneming

85

-1.860

14.4.1 Opbrengst overige activiteiten

14.4.3 OPBRENGST VAN VORDERINGEN DIE TOT DE VASTE ACTIVA BEHOREN EN VAN EFFECTEN

14.4.4 ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

14.4.5 RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

14.4.6 RESULTAAT DEELNEMING

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
14.5.1 Bestuurders en commissarissen
Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen, op grond van jaarrekeningrecht, van:
- bestuurders en voormalige bestuurders
- commissarissen en voormalige commissarissen

€ 332.657 (voorgaand jaar € 191.584)
€ 70.734 (voorgaand jaar € 50.858)

De bezoldiging van bestuurders omvat:
- periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking
stelling van auto en presentiegelden);
- beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en jubileumuitkeringen);
- uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband;
- winstdelingen en bonusbetalingen.
Het totaalbedrag kan als volgt per individueel lid van het bestuur (de directie) worden gespecificeerd:
M.L.H. Depondt-Olivers
Voorzitter Raad van Bestuur
2017
Periodiek betaalde beloningen
Werkgeversdeel sociale lasten
Beloningen betaalbaar op termijn
Uitkering bij beëindiging van het dienstverband
Winstdeling en bonus

151.819
9.900
20.751
8.562

2016

151.607
9.674
20.511
6.992

G.J.A.M. Kerckhoffs
Lid Raad van Bestuur
2017
131.287
9.900
20.239
-

2016
10.808
806
1.666
-

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd:
H.G.M. Egberink
Voorzitter Raad van Commissarissen
2017
2016
Als lid van de Raad van Commissarissen
Als lid van commissies
Overige kostenvergoedingen

18.876
84
J.M.P. Essers
Lid
2017

Als lid van de Raad van Commissarissen
Als lid van commissies
Overige kostenvergoedingen

H.C.W.G. Maas
Lid
2017

Als lid van de Raad van Commissarissen
Als lid van commissies
Overige kostenvergoedingen

12.705
M. van Ooijen
Lid
2017

Als lid van de Raad van Commissarissen
Als lid van commissies
Overige kostenvergoedingen

12.705
-

12.100
212

15.791
-

2016
9.261
-

W.M.J.M. Geven
Lid
2017
11.646
-

2016
9.559
-

C.J.J.S. Majoor
Lid
2017
1.059
-

2016
9.559
-

C.H.M. Borgers
Vice-voorzitter
2017

T.H.C. Schulpen
Lid
2017
12.705
-

Wet Normering Topinkomens (WNT)
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 2017: € 181.000.
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 woningcorporaties 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 2017 per
bezoldigingsklasse ten hoogste:
Klasse
A
B
C
D
E
F
G
H

Maximale bezoldiging
84.000
95.000
106.000
114.000
132.000
151.000
170.000
181.000

De bezoldigingsbedragen zijn exclusief omzetbelasting. Ingeval het dienstverband korter dan een jaar en/of in deeltijd is, dient de bezoldigingsnorm naar rato te worden herrekend.
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2016
1.684
-

2016
-

2016
9.261
-

2016
9.559
-

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
bezoldiging vastgesteld voor de voorzitter en leden van de R.v.C. Deze norm wijkt af van de maximale bezoldigingsnorm 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
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 € 170.000 (klasse G), met inachtneming van overgangsrecht voor bestaande
arbeidsovereenkomsten. Woonpunt concludeert dat alle topfunctionarissen, rekening houdende met overgangsrecht, een bezoldiging hebben
ontvangen die binnen de WNT grenzen valt.
Op grond van het voorgaande kwalificeren de volgende personen als topfunctionaris van Woonpunt.
2017

2016

Leidinggevende topfunctionarissen
Naam
Functie
Duur dienstverband

Depondt Olivers M.L.H.
Voorzitter Raad van Bestuur
1-1-2017 t/m
31-12-2017
1-9-2006
1-9-2018
1fte
Ja
170.000
160.380
20.751
181.131 *

Datum in dienst
Datum uit dienst
Einde lopende benoemingstermijn
Omvang dienstverband
(Fictieve) dienstbetrekking
Individueel WNT maximum
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal

Depondt Olivers M.L.H.
Algemeen directeur - bestuurder
1-1-2016 t/m
31-12-2016
1-9-2006
1-9-2018
1fte
Ja
168.000
158.599
20.511
179.110

* Overgangsrecht is van toepassing.
Naam
Functie
Duur dienstverband
Datum in dienst
Datum uit dienst
Einde lopende benoemingstermijn
Omvang dienstverband
(Fictieve) dienstbetrekking
Individueel WNT maximum
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal

Kerckhoffs G.J.A.M.
Lid Raad van Bestuur
1-1-2017 t/m
31-12-2017
1-12-2016
1-12-2020
1fte
Ja
170.000
131.287
20.239
151.526

Kerckhoffs G.J.A.M.
Lid Raad van Bestuur
1-12-2016 t/m
31-12-2016
1-12-2016
1-12-2020
1fte
Ja
14.268
10.808
1.666
12.474

Borgers C.H.M.
Lid RvC
1-1-2017 t/m
31-12-2017
3-11-2016
3-11-2020
3-11-2024
17.000
13.050
0
13.050

Borgers C.H.M.
Lid RvC
3-11-2016 t/m
31-12-2016
3-11-2016
3-11-2020
3-11-2024
2.716
1.392
0
1.392

Toezichthoudende topfunctionarissen
Naam
Functie
Duur dienstverband
Eerste benoeming
Aftredend
Einde maximale zittingstermijn
Individueel WNT maximum
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal

*

* Ter opvolging van het lid J.P.M. Essers
Naam
Functie
Duur dienstverband

Egberink H.G.M.
Voorzitter RvC
1-1-2017 t/m
31-12-2017
1-6-2014
1-6-2018
1-6-2022
25.500
15.684
0
15.684

Eerste benoeming
Aftredend
Einde maximale zittingstermijn
Individueel WNT maximum
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal
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Egberink H.G.M.
Voorzitter RvC
1-1-2016 t/m
31-12-2016
1-6-2014
1-6-2018
1-6-2022
25.200
10.212
0
10.212

Naam
Functie
Duur dienstverband
Eerste benoeming
Aftredend
Einde maximale zittingstermijn
Individueel WNT maximum
Maximale bezoldiging volgens VTW
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal

*

Essers J.M.P.
Lid RvC
1-1-2016 t/m
3-11-2016
1-2-2009
3-11-2016
3-11-2016
14.130
10.880
7.654
0
7.654

* Op 3 november 2016 op eigen verzoek zittingstermijn voortijdig beëindigd.
Naam
Functie
Duur dienstverband
Eerste benoeming
Aftredend
Einde maximale zittingstermijn
Individueel WNT maximum
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal

*

Geven W.M.J.M.
Lid RvC
1-2-2017 t/m
31-12-2017
1-2-2017
1-2-2021
1-2-2025
15.556
9.625
0
9.625

* Ter opvolging van het lid C.J.J.S. Majoor
Naam
Functie
Duur dienstverband
Eerste benoeming
Aftredend
Einde maximale zittingstermijn
Individueel WNT maximum
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal
Naam
Functie
Duur dienstverband
*
Eerste benoeming
Aftredend
Einde maximale zittingstermijn
Individueel WNT maximum
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal

Maas H.C.W.G.
Lid RvC
1-1-2017 t/m
31-12-2017
1-1-2010
1-1-2018
1-1-2018
17.000
10.500
0
10.500

Maas H.C.W.G.
Voorzitter/lid RvC
1-1-2016 t/m
31-12-2016
1-1-2010
1-1-2018
1-1-2018
16.800
7.900
0
7.900

Majoor C.J.J.S.
Lid RvC
1-1-2017 t/m
31-1-2017
1-2-2009
1-2-2017
1-2-2017
1.444
875
0
875

Majoor C.J.J.S.
Lid RvC
1-1-2016 t/m
31-12-2016
1-2-2009
1-2-2017
1-2-2017
16.800
7.900
0
7.900

Ooijen van M.
Lid RvC
1-1-2017 t/m
31-12-2017
1-1-2013
1-1-2017
1-1-2021
17.000
10.500
0
10.500

Ooijen van M.
Lid RvC
1-1-2016 t/m
31-12-2016
1-1-2013
1-1-2017
1-1-2021
16.800
7.900
0
7.900

Schulpen T.H.C.
Lid RvC
1-1-2017 t/m
31-12-2017
1-1-2011
1-1-2019
1-1-2019
17.000
10.500
0
10.500

Schulpen T.H.C.
Lid RvC
1-1-2016 t/m
31-12-2016
1-1-2011
1-1-2019
1-1-2019
16.800
7.900
0
7.900

* Op 31 januari 2017 op einde maximale zittingstermijn beëindigd.
Naam
Functie
Duur dienstverband
Eerste benoeming
Aftredend
Einde maximale zittingstermijn
Individueel WNT maximum
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal
Naam
Functie
Duur dienstverband
Eerste benoeming
Aftredend
Einde maximale zittingstermijn
Individueel WNT maximum
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal

158

14.5.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 20 juni 2017.
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 2017
In de statuten van Woonpunt is geen regeling opgenomen omtrent de winstbestemming. Het bestuur stelt voor het positieve
resultaat over 2017 ad € 98,0 miljoen ten gunste van de overige reserve te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening
verwerkt ten gunste van de overige reserve.
De jaarrekening is opgemaakt d.d.

-

- 2018

De jaarrekening is vastgesteld d.d.

-

- 2018

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

Dr. M. v. Ooijen

Maastricht, d.d.

Maastricht, d.d.

Drs. T.H.C. Schulpen
Maastricht, d.d.
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling betreffende de jaarstukken
In artikel 24 van de statuten van de stichting is het volgende bepaald over de jaarstukken:
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.
verleend.
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.
6. Na vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen wordt al dan
niet door de Raad van Commissarissen décharge verleend aan het bestuur. De Raad van Commissarissen neemt daartoe een
apart besluit.
Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring.
Segmentatie naar DAEB en niet-DAEB
Woonpunt heeft gekozen voor een administratieve splitsing van haar DAEB en niet-DAEB activiteiten. Deze gesegmenteerde balansen
zijn op de volgende pagina's opgenomen.
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DAEB
in duizenden euro's

A C T I V A

1-jan-2018

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

8.021
8.021

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1.364.855
4.251
1.369.106

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Latente belastingvorderingen
Leningen u/g
Overige vorderingen
Interne lening
Netto vermogenswaarde niet-DAEB

0
0
12.663
1.280
182
108.250
100.824
223.199

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad
Vastgoed bestemd voor verkoop
Overige voorraden

2.694
98
2.792

Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheid
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen op de niet-DAEB tak

1.408
21
0
51
1.493
0
2.974

Liquide middelen

T O T A A L

80.603

A C T I V A

1.686.695
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DAEB
in duizenden euro's

P A S S I V A

1-jan-2018

GROEPSVERMOGEN
547.997
344.569
85.241

Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar

977.807
VOORZIENINGEN
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Voorziening reorganisatie
Overige voorzieningen

0
461
909
1.370

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Overige schulden

2.224
625.601
41
627.866

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan overheid
Aflossingsverplichting langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva
Schulden op de niet-DAEB tak

0
28.260
0
2.526
0
1.565
0
527
14.534
32.239
79.652

T O T A A L

P A S S I V A

1.686.695
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Niet-DAEB
in duizenden euro's

A C T I V A

1-jan-2018

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

91
91

Vastgoedbeleggingen
niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

170.105
0
170.105

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Latente belastingvorderingen
Leningen u/g
Overige vorderingen

143
147
1.457
33
10
1.790

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Overige voorraden

4.416
3.152
7
7.575

Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheid
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen op de DAEB tak

179
2
198
4
332
32.239
32.953

Liquide middelen

T O T A A L

0

A C T I V A

212.514
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Niet-DAEB
in duizenden euro's

P A S S I V A

1-jan-2018

GROEPSVERMOGEN
45.830
42.256
12.738

Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar

100.824
VOORZIENINGEN
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Voorziening reorganisatie
Overige voorzieningen

0
35
68
103

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Overige schulden
Interne lening

0
597
231
108.250
109.078

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan overheid
Aflossingsverplichting langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva
Schulden op de DAEB tak

0
0
1.180
190
56
118
0
257
707
0
2.508

T O T A A L

P A S S I V A

212.514
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