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Verslag Bestuur Woningbouwvereniging 
Heerjansdam 2021 

 
Inleiding 
 
Het boekjaar 2021 werd ook weer voor een groot deel gedomineerd door alle 
maatregelen en lockdowns als gevolg van de Covid-19 pandemie. Dit heeft ook dit 
jaar weer grote impact op zowel de interne organisatie, de contacten met de huurders, 
de wijze van vergaderen, organiseren van nieuwe verhuringen en het onderhoud aan 
de woningen. De eventuele gezondheidsrisico’s hebben voor ons continue voorop 
gestaan en de aanbevelingen vanuit RIVM zijn steeds opgevolgd. Grote delen van het 
jaar was de fysieke opening van het kantoor voor huurders niet beschikbaar maar is 
de telefonische bereikbaarheid uitgebreid en wisten de huurders ons ook via mail 
goed te vinden. De investering in een goed bereikbare site en goede telefonische 
bereikbaarheid dat in deze lastige periode alle reguliere activiteiten doorgang hebben 
kunnen vinden en huurders op een adequate wijze zijn geholpen.  
 
Wij zijn dan trots op de inzet en flexibiliteit van ons team, de betrokken leden van de 
Huurdersraad en de (onder)aannemers die ondanks alle maatregelen toch nog steeds 
beschikbaar waren en de dienstverlening richting huurders hebben gewaarborgd. 
Gelukkig konden medio 2021 de activiteiten binnen Midden-Inn weer voorzichtig  
worden opgestart. In de periode van alle Corona maatregelen bleek maar weer hoe 
belangrijk ontmoeting is.  Samen met onze zorgpartner  Aafje en de vele vrijwilligers is 
getracht om waar mogelijk de ontmoeting tussen bewoners en seniore 
Heerjansdammers weer mogelijk te maken. Steeds hebben wij extra aandacht gehad 
om in een zo vroeg mogelijk stadium signalen van huurders die door de pandemie in 
de problemen  zijn gekomen te signaleren en van de juiste acties te voorzien. 
Ondanks alle hectiek heeft het team bewezen ook in het bijzondere jaar 2021 met 
grote betrokkenheid de gestelde doelen te behalen en er voor de huurders te zijn.  
 
Als kleine corporatie in de Drechtsteden realiseren wij ons goed dat onze 
toegevoegde waarde zit in lokale betrokkenheid. Het is daarbij cruciaal om maximale 
samenwerking en aansluiting te zoeken met de gemeente Zwijndrecht en bij de 
collega corporaties in de Drechtsteden. Met de gemeente Zwijndrecht is een heldere 
“Visie op Wonen” geformuleerd. Dit gebeurt in een frequent en goed overleg met 
gemeente, corporatiebesturen en actieve en betrokken Huurdersraden. Het resultaat 
ligt vast in goede afspraken voor de toekomst middels de gemaakte PALT afspraken. 
In 2021 zijn de PALT afspraken na goed en intensief overleg opnieuw vastgelegd en 
geactualiseerd waarbij ervoor gekozen is om de frequentie van het bod aan de 
gemeente vanuit de corporaties te wijzigen van jaarlijks in tweejaarlijks.  
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In 2021 hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze oud voorzitter 
en ere-voorzitter Ab Bruggink. Bij zijn afscheid als voorzitter hebben wij hem met een 
mooie onder alle leden verspreidde hommage in de vorm van een magazine met al 
zijn verdiensten voor de vereniging kunnen uitzwaaien. Jammer dat hij niet langer van 
zijn welverdiende pensioen heeft kunnen genieten. Wij missen hem iedere dag maar 
zullen alles wat we van hem hebben geleerd meenemen in ons doen en handelen.  
Energetische verbeteringen 
Belangrijk te melden is dat de in 2020 uitgevoerde maatregelen bij de complexen 
Burgemeester Dercksenstraat, Rozenlaan, Drs. Visserstraat en Heer Janstraat door 
de huurders bijzonder gewaardeerd worden. In diverse gesprekken met huurders uit 
deze complexen is na een volledig winterseizoen gebleken dat het energieverbruik 
duidelijk lager is en met name het comfort fors is toegenomen. Deze ervaringen liggen 
in lijn met de ervaringen van de huurders in de eerder aangepakte complexen en 
vormen een goede basis voor de gesprekken met de huurders van de complexen die 
in 2022 en verder zullen worden uitgevoerd. Inmiddels benaderen huurders die eerder 
sceptisch of terughoudend waren uit nog niet uitgevoerde complexen ons actief over 
de timing van uitvoering van hun complex. Dit betekent dat ondanks de tijdelijke 
overlast huurders op basis van de ervaringen van de reeds uitgevoerde complexen 
uitzien naar de uitvoering van de werkzaamheden. Een goede ontwikkeling en een 
compliment voor de uitvoering door onze onderaannemers. In 2021 zijn de 
energetische werkzaamheden aan de complexen Hupse en omgevig afgerond met 
een labelsprong naar label A.  
 
Een belangrijke bijdrage aan de labelverbeteringen levert de samenwerking met 
Wocozon. De samenwerking voorziet in een constructie waarbij huurders van onze 
woningen ervoor kunnen kiezen om zonnepanelen op het dak te laten installeren. Het 
is goed te zien dat in het laatst afgeronde project meer huurders dan bij eerdere 
complexen kiezen voor deze mogelijkheid. Naast een besparing voor de huurders 
leveren de zonnepanelen een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de 
complexen. Het aanbrengen van de zonnepanelen wordt om praktische redenen 
gecombineerd met de complexgewijze aanpak van de energetische verbeteringen. 
Inmiddels voeren wij gesprekken met Wocozon om middels een veegactie ook 
huurders van energetisch reeds verbeterde complexen die eerder niet zijn aangehaakt 
alsnog de mogelijkheid te geven om panelen te laten plaatsen. Hiervoor is veel 
belangstelling en dit zal een verdere bijdrage leveren aan de labelstappen.   
 

Vooralsnog liggen wij op koers om in  2025 de energetische verbetering van de 
complexen naar gemiddeld label B af te ronden. Wel zien wij bij de laatste 
aanbestedingen de druk op de markt fors toenemen. Zeer forse prijsstijgingen 
gecombineerd met capaciteitsproblemen bij (onder)aannemers maakt dat de 
voorspelbaarheid van het behalen van dit doel in de tijd wel minder zeker is geworden. 
Belangrijk hierbij is wel te melden dat jarenlange bestendige relaties met 
(onder)aannemers zich hier wel uitbetalen. Ook in deze lastige tijden zijn wij in staat 
om werkzaamheden kwalitatief goed te laten uitvoeren tegen marktconforme prijzen.  
 
Doel is uiteindelijk om zodra alle woningen gemiddeld label B scoren aan te sluiten op 
de meest praktische en duurzame energiebron voor de kern Heerjansdam. Om dit te 
bewerkstellingen zijn wij aangesloten op het samenwerkingsverband tussen de 
gemeenten, corporaties en HVC binnen de Drechtsteden. Binnen deze samenwerking 
wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk woningen aan te sluiten op het warmtenet van 
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HVC dan wel alternatieve bronnen. Gezien de specifieke ligging ligt het in de lijn der 
verwachting dat in Heerjansdam gebruik gemaakt zal moeten worden van een 
alternatieve bron. De bron voor het warmtenet (de verbrandingscentrale van HVC in 
Dordrecht) ligt waarschijnlijk te ver van Heerjansdam. Onze vereniging blijft 
aangesloten bij het samenwerkingsverband echter heeft duidelijk aangegeven niet 
mee te draaien in pilots en eerst vanaf 2025 zowel financieel als organisatorisch klaar 
te zijn voor aansluiting op alternatieve bronnen.  
 
Communicatie 
De interactieve website functioneert goed. Huurders weten de site goed te vinden 
waarbij de pandemie dit medium verder op de kaart heeft gezet. Dit betekent zowel 
voor huurders als onze organisatie een duidelijke verbetering.  
 
In het door Cognitum opgestelde visitatierapport zien wij gelukkig een duidelijke 
bevestiging van onze visie en positie in het dorp, de gemeente Zwijndrecht en de 
Drechtsteden door onze stakeholders. Daar doen we het voor met een enthousiaste 
organisatie, een constructieve dialoog met de Raad van Commissarissen en een open 
en gewaardeerde samenwerking met de Huurdersraad en de vrijwilligers. Een andere 
belangrijke stakeholder is de gemeente Zwijndrecht. Hier weten wij zowel op 
bestuurlijk- als ambtelijk niveau onze weg goed te vinden en is er sprake van een 
intensieve samenwerking. Zowel op gebied van de PALT afspraken maar zeker ook 
ambtelijk en met de verschillende welzijns- en zorginstanties is er frequent contact om 
eventuele problemen vroeg te signalen en van de juiste acties te voorzien.  
 
Onderhoud  
In 2021 is de gedetailleerde meerjarenbegroting verder geactualiseerd mede op basis 
van de inzichten uit het in 2019 opgeleverde vastgoedsturingsrapport “De toekomst 
van ons bezit”. Dit rapport is de basis voor alle onderhoud gerelateerde beslissingen. 
In 2022 wordt gestart met de conditiemeting en met de Raad van Commissarissen is 
in 2022 tijdens de heisessie een uitgebreide schouw van de onderhoudsstaat van alle 
complexen als belangrijkste agendapunt uitgevoerd.  
 
In 2021 is Kees den Ouden gestart als onderhoudsmanager. Hij beschikt over een 
brede ervaring op het gebied van onderhoud bij diverse corporaties. Zijn komst draagt 
bij aan verdere professionalisering op dit gebied. Belangrijk hierbij is te melden dat 
ook hij de staat van het onderhoud als redelijk/goed onderschrijft.    
 

De noodzakelijke energetische verbeteringen in combinatie met de opgave van de 
warmtetransitie zijn bijzonder grote uitdagingen voor onze vereniging. De uitkomsten 
van het vastgoedsturingsdocument, de meerjarenonderhoudsbegroting in combinatie 
met de gezonde financiële positie maken dat wij deze uitdagingen met vertrouwen 
tegemoet zien. Wel zullen wij gezien de forse druk uit hoofde van de stijgende 
verhuurderheffing en te betalen vennootschapsbelasting in combinatie met materiele 
investeringen op het gebied van de energetische verbeteringen strak op de 
kasstromen moeten blijven sturen. De gecommuniceerde geleidelijke afschaffing van 
de verhuurdersheffing geeft met name vanaf 2023 lucht om energetische 
verbeteringen waar mogelijk te versnellen.  
 
Onze vereniging heeft een duidelijk afgebakend werkterrein: Heerjansdam. Direct aan 
de grenzen van het dorp ligt de groene buffer die ook voor de Provincie Zuid-Holland 
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als zeer belangrijk is bestempeld. Wij hebben alle begrip voor de speciale positie die 
Heerjansdam als kleine kern in de groene buffer heeft en dat uitbreiding buiten de 
huidige dorpsgrenzen ook in het nieuwe Raadsprogramma voor de periode 2022 – 
2026 is uitgesloten. Wel maakt dit dat nieuwbouw in Heerjansdam louter mogelijk is 
op inbreidlocaties. Deze locaties kenmerken zich door zeer lange doorlooptijden. Dit 
maakt snel acteren op actualiteit in de woningmarkt bijzonder lastig. Focus ligt dan 
ook op het zo goed mogelijk faciliteren van doorstroming om op deze wijze het 
bestaande bezit zo optimaal mogelijk in te zetten. De uitdagingen zijn net als 
voorgaande jaren desondanks talrijk: energetische verbeteringen, strategische 
uitdagingen met betrekking tot nieuwe energiebronnen en vooral het leefbaar houden 
van het dorp. Genoeg uitdaging derhalve maar wel  beheersbaar en uitvoerbaar. Wij 
zien die uitdagingen samen met de Raad van Commissarissen en de Huurdersraad 
met vertrouwen tegemoet.  
 
 
Heerjansdam, 24 juni  2022 
 
Gerben Stolk en André Stierman 
Bestuurders Woningbouwvereniging Heerjansdam 
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Algemeen 
 
Het bestuur van Woningbouwvereniging Heerjansdam verklaart dat de corporatie in 
2021 haar werkzaamheden binnen het statutair vastgestelde werkgebied heeft 
uitgevoerd. Het bestuur verklaart dat het financieel beleid en beheer is gericht op 
financiële continuïteit en dat batige saldi worden ingezet ten behoeve van de 
volkshuisvesting.  
 
Het Bestuur bestond gedurende het boekjaar 2021 uit de volgende personen: 
 
 Benoemd in: Herbenoemen in: 

G.I.C. Stolk 2021 2025 

A. Stierman 2019 2023 

 
 
De beide bestuursleden vervullen hun bestuurstaak in deeltijd en zij hebben dagelijks 
contact over lopende zaken. Het bestuur heeft gedurende het afgelopen jaar 9 maal 
vergaderd. Daarnaast overlegt het bestuur veelvuldig om zaken tussentijds te 
bespreken. Dit geldt op elk gebied, van onderhoud tot bijzondere huurderszaken. Ook 
is er vrijwel dagelijks contact met het team. Belangrijke besluiten en initiatieven 
genomen tijdens de bestuursvergaderingen in 2021: 
 
- Het initiatief tot het vaststellen van de jaarrekening 2020 
- Huurverhoging 2021 
- Vaststellen bod 2021 gemeente Zwijndrecht 
- PALT afspraken met de gemeente Zwijndrecht  
- Vaststellen gedetailleerde (meerjaren)begroting  
- dPi/dVi 
- Samenwerking en contract Wocozon  
- Opdracht en afronden energetische verbeteringen complexen Hupse, Brakel, 

Smaus, ‘t Fort en Prinsenhof.  
- Opdracht energetische verbeteringen Bovenkruier en Tjasker  
- Cameratoezicht woongebouwen  
- Bij mutatiewoningen keuken voorzien van extra elektriciteitsgroep t.b.v. elektrisch 

koken en afkoppelen gastoevoer. 
- Actualiseren procuratie document 
- Deelname aan de Vestia lening ruil  
- Opdracht tot implementatie nieuw softwarepakket NCCW 

 
Er is 4 maal vergaderd met de Raad van Commissarissen. Daarnaast is er frequent 
formeel en informeel contact met de leden van de Raad van Commissarissen.  
 
Het bestuur heeft regelmatig formeel en informeel overleg met de Huurdersraad. De 
frequentie van het formele overleg met de Huurdersraad is op initiatief van de 
Huurdersraad verhoogd.  
 
Verder heeft er in 2021 éénmaal de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
plaatsgehad. Hierbij was ook een delegatie van de Raad van Commissarissen 
aanwezig. Helaas heeft ook in 2021 de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst met de 
huurders door Corona geen doorgang kunnen vinden. 
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1. Kwaliteit van de woningen  
 
1.1. Kenmerken van de voorraad/nieuwbouw 
 
De opbouw en mix van het bezit is goed. Er is sprake van relatief veel 
eengezinswoningen. Deze woningen zijn cruciaal om de leefbaarheid in het dorp te 
waarborgen. Op basis van bovenstaande is in goede afstemming met de 
Huurdersraad en na afstemming in een Algemene Ledenvergadering dan ook 
besloten om geen woningen te verkopen. Dit beleid is afgelopen jaar nog expliciet 
besproken en hierbij is besloten deze lijn te bestendigen. Beleid van de vereniging is 
er verder op gericht doorstroming van senioren te stimuleren richting een-en 
tweepersoons appartementen uit ons bezit. Dit doen we door  deze appartementen 
voor senioren zo aantrekkelijk mogelijk te houden door gerichte ingrepen en een 
passende huur. Ook Midden-Inn speelt hierin een belangrijke rol. Dit complex voorziet 
in appartementen die volledig aanpasbaar zijn en daarnaast veel faciliteiten bieden 
om zo lang mogelijk zelfstandig maar beschermd te wonen. Het is goed te zien dat 
Midden-Inn een belangrijke functie heeft verworven in het dorp. De ouderen die de op 
leeftijd raken en een zorgvraag hebben weten hun weg naar dit complex te vinden.  
Toch blijft het immer een intensief traject om huurders vanuit een decennialange 
huurperiode in een eengezinswoning waar men aan gehecht is te verhuizen naar een 
appartement. Goed te zien dat wij een team hebben dat hier met veel tact en 
aandacht voor de huurder vaak in slaagt om de huurder te begeleiden in dit lastige 
proces. Gezien de eerder geschetste positie van Heerjansdam waar nieuwbouw 
buiten de bestaande dorpsgrenzen vooralsnog is uitgesloten is doorstroming het 
middel om de beweging te houden op de lokale woningmarkt. Voor de jeugd 
beschikken wij over een klein complex duplex woningen aan de Bernhardstraat. Hier 
kunnen jongeren tegen een zeer schappelijke huur de eerste stappen op de 
woningmarkt zetten.  
  
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de woningvoorraad.  Het 
oudste complex in de Oranjewijk dateert van begin jaren 20 van de vorige eeuw het 
jongste complex Midden Inn dateert van 2017. Voor een verdere deep-dive 
beschikken wij over het in april 2019 opgeleverde beleidsdocument “De toekomst van 
ons bezit”. Dit rapport is onder alle stakeholders verspreid en verschaft veel inzicht in 
het bezit. Insteek is om dit document in 2022/2023 te actualiseren.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Hieronder een overzicht van het bezit verdeeld naar bestemming: 
  

Type   2021 2020 

       

Seniorenwoningen  22 22 

Aangepaste woningen  5 5 

Eensgezinswoningen  288 288 

Etagewoningen  182 182 

Etagewoningen met zorgindicatie  36 36 

Niet woongelegenheden: maatschappelijk 
vastgoed (MOG)  2 2 

Niet woongelegenheden: bedrijfsruimten/winkels 
(BOG)  7 7 

Niet woongelegenheden: parkeervoorzieningen  3 3 

       

Totaal verhuurbare eenheden   545 545 

 
1.2 Strategisch voorraadbeheer 
  
In het eerder vermeldde beleidsdocument “De toekomst van ons bezit” wordt het 
voorraadbeheer uitgebreid toegelicht.  
 
1.2.1. Verkoop locatie Heer Janstraat 
 
De verkoop van ons deel op de planlocatie aan de gemeente is eind 2020 
gerealiseerd. De gemeente heeft de verdere ontwikkeling van dit project op zich 
genomen. Inmiddels is er overeenstemming over de planlocatie en heeft de Raad 
ingestemd met de voorgenomen plannen. Deels zullen hier ook starterswoningen 
worden gerealiseerd. Goed te zien dat een vurige wens vanuit onze vereniging 
hiermee lijkt te worden gerealiseerd. Het is cruciaal voor de leefbaarheid in het dorp 
dat ook starters aan bod komen. De grondopbrengst is in 2021 volledig ingezet voor 
financiering van de projecten t.b.v. de verbetering van de energetische waarde van 
ons bezit.  
 
1.3 Onderhoud 
 
Het onderhoudsniveau van de complexen is ondanks het feit dat sprake is van deels 
oudere complexen redelijk tot goed te noemen. Wij volgen hierbij de uitkomsten van 
het vastgoedsturingsdocument en de gedetailleerde  meerjarenonderhoudsbegroting. 
De afgelopen jaren is sprake van forse investeringen in verbeteringen en onderhoud 
van het bezit. De energetische verbeteringen en maatregelen waarbij de gehele schil 
van de woning wordt aangepakt worden waar mogelijk direct gecombineerd met 
andere noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zodat er efficiënt wordt gewerkt en  
gestructureerde complexverbetering plaatsvindt.  
 
Huurders merken de verbeteringen direct in wooncomfort en de energiekosten. 
Daarbij wordt bij deze projecten ook steeds extra aandacht besteed aan verbetering 
van de ventilatie. Gerichte adviezen om tijdig te ventileren leiden in de praktijk vaak 
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niet tot het gewenste leefklimaat. Climarad is een bewezen alternatief dat automatisch 
aangestuurd zorgt voor goede luchtkwaliteit.  
 
Er is sprake van een duidelijk onderhoudsbeleid: wij gaan uit van een woning die 
sober, doelmatig en heel is.  Onderhoud op complexniveau beperkt zich tot het groot 
onderhoud aan de complexen en de schilderwerkzaamheden met uitzondering van de 
complexgewijze aanpak van de energetische maatregelen. Daar waar 
onderhoudsproblemen op complexniveau worden waargenomen wordt uiteraard direct 
op complexniveau geacteerd. 
 
1.4 Kwaliteitsverbetering woningen 
 
In 2021 zijn de balkons van Horspad na frequentie meldingen van lekkage aangepakt. 
Bij mutaties worden de keukens gasvrij opgeleverd en voorzien van een extra 
electrictrische groep ten behoeve van kookvoorziening. In 2021 is fors geïnvesteerd in 
de verbeteringen complex Hupse en omgeving. Dit volledige complex is energetisch 
verbeterd en gemoderniseerd.  
 
1.5 Duurzaamheid en energiebesparing 
  
Onze vereniging investeert de komende jaren verder in energetische verbeteringen 
van de complexen. Hierbij worden wij ondersteund door het gespecialiseerde 
adviesbureau IBKM. Inzet is het gehele bezit op gemiddeld label B te brengen. 
Hierover zijn afspraken gemaakt in de PALT. Met de recente zeer forse prijsstijgingen 
en onder druk staande capaciteit bij aannemers zal het uitdagend worden om de 
opgave binnen het genoemde tijdsbestek te halen. Wel zetten wij hier nog altijd vol op 
in. Bij de realisatie is er speciale aandacht voor duurzame technieken en er is sprake 
van een complexgewijze aanpak. Het aanbieden van zonnepanelen via Wocozon 
vindt gelijktijdig plaats met de energetische verbeteringen. Het complex Midden-Inn 
scoort door gebruik van aardwarmtetechniek en zonnepanelen nagenoeg 
energieneutraal.  
 
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot het verkrijgen van 
(STEP) subsidies. De energetische maatregelen worden vooralsnog doorgevoerd 
zonder huurverhoging. Hierover is met de Huurdersraad uitgebreid gesproken. De 
gedachte achter het niet doorvoeren van huurverhoging is de volgende: huurders uit 
die complexen die een flinke labelsprong maken zijn de jaren voor de ingreep 
geconfronteerd met een hogere  energierekening dan die complexen die recenter zijn 
opgeleverd. Door de algemene huurverhoging als leidraad te nemen voor de 
financierbaarheid van het bezit op termijn dragen alle huurders bij (ook die van relatief 
goed geïsoleerde nieuwe complexen) aan het verbeteren van de energie labels van 
de oudere complexen.  
 
De verhuurdersheffing wordt de komende jaren afgebouwd. De financiële ruimte die 
hiermee ontstaat zullen we waar mogelijk inzetten voor de energetische opgave.  
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1.5.1 Energietransitie – Warmtenet  
 
WBV Heerjansdam neemt deel aan het samenwerkingsverband van de aangesloten 
corporaties in de Drechtsteden met HVC Groep dat de mogelijkheden onderzoekt om 
zoveel mogelijk corporatiewoningen aan te sluiten op het warmtenet. De 
intentieovereenkomst tussen gemeente, corporaties en HVC is in 2021 verlengd en 
geactualiseerd. De status vanuit onze vereniging is nog altijd dezelfde: wij zijn volledig 
aangehaakt binnen dit regionale samenwerkingsverband echter met een voor 
iedereen heldere insteek. Wij hebben steeds duidelijk aangegeven dat wij  in de fase 
na 2025, zodra de energetische verbeteringen bij alle complexen zijn doorgevoerd en 
de complexen gemiddeld op label B zijn gebracht, ons actief in te zetten op aansluiting 
op nieuwe voor Heerjansdam meest geschikte bron(nen).  
 
Hierbij is goed te melden dat de specialisten van HVC aangeven positief verrast te zijn 
door de compactheid van ons bezit, het feit dat wij beschikken over relatief veel 
gestapelde bouw waardoor aansluiting op een alternatieve bron voor een corporatie in 
een kleine kern als Heerjansdam er positief uitziet. Goed te benadrukken dat wij als 
vereniging niet actief deelnemen aan pilots met nieuwe technieken. Dit achten wij voor 
onze vereniging als risicovol. Conclusie: wij zijn aangehaakt in het proces, hebben 
kennis van de ontwikkelingen in de regio en kunnen snel en gemakkelijk aanhaken op 
nader met HVC overeen te komen alternatieve technieken en oplossingen na 2025.  

 
2. Samenwerking  
 
2.1 Afspraken met de gemeente Zwijndrecht 
 
Onze belangrijkste partner is de gemeente Zwijndrecht waar wij zowel op bestuurlijk- 
als ambtelijk niveau goed de weg weten te vinden. Het is daarbij goed te zien dat wij 
vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor specifieke dingen die in Heerjansdam spelen. 
Wij zijn en blijven hierbij helder in onze visie: wij concentreren ons op de kern 
Heerjansdam. Zowel in de directe contacten als in het laats gepubliceerde 
visitatierapport spreekt het gemeentebestuur (wethouder Wonen) als ook de 
Dorpsraad zich positief uit over de meerwaarde van onze vereniging voor de kern 
Heerjansdam. Dit is een mooi compliment en rechtvaardigt eens te meer het 
bestaansrecht van de vereniging. Onze vereniging onderschrijft en confirmeert zich 
aan de woonvisie en de gemaakte PALT afspraken met de gemeente Zwijndrecht.  
 
Overleg vindt plaats over allerhande zaken waarbij met name vermeldingswaardig is 
dat wij snel kunnen schakelen daar waar huurders of wijken extra aandacht nodig 
hebben. Wij koesteren het goede contact en de goede samenwerking met de 
gemeente op het gebied van Wonen, leefbaarheid en welzijn.  
 
2.2 Bewonersparticipatie 
 
Onze vereniging beschikt over een actieve  Huurdersraad. Zij tonen een grote 
betrokkenheid bij de vereniging en de huurders. Niet alleen door hun inzet als formeel 
lid van de Huurdersraad maar ook door hun betrokkenheid bij de vele 
vrijwilligersactiviteiten die bijvoorbeeld in Midden-Inn worden georganiseerd. Zij 
bepalen hierdoor mede het gezicht van de vereniging in het dorp. Zij zijn op vele 
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fronten actief en daardoor goed aanspreekbaar voor alle huurders in het dorp. De 
Huurdersraad bestaat uit: 
 

- Dhr. Bras (voorzitter) 
- Dhr. van der Burg 
- Dhr. Hollemans   

 
Het bestuur heeft in 2021 naast de vele informele gesprekken ook 2 formele 
vergadering met de Huurdersraad gehad. Belangrijke zaken die in 2021 zijn 
besproken: 
 
- Huurverhoging 2021 
- Activiteiten- en beheers commissie Wooncomplex Midden-Inn 
- Energetische maatregelen  
- Energietransitie 
- Leefbaarheidsuitgaven 
- Positie starters op de woningmarkt in Heerjansdam 
- Veiligheid en stalling scootmobielen 
- PALT afspraken gemeente Zwijndrecht  
- Inzet grondopbrengst planlocatie Heer Janstraat  
- Betrokkenheid huurders/leden  
- Cameratoezicht woongebouwen  
- Op termijn opvolging leden Huurdersraad 
- Woningtoewijzing 

 
2.3 Lidmaatschappen/toezichthouders/samenwerkingsverbanden 
 
De vereniging heeft een aantal lidmaatschappen/samenwerkingsverbanden met 
diverse (branche) organisaties en toezichthouders: 
 
- Aedes en Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties 
 
De Woningbouwverenging is lid van Aedes Vereniging van 
Woningcorporaties en heeft de Aedes Governance code ondertekend. Ook past de 
vereniging de principes van de door Aedes opgestelde Governancecode toe. 
 
- Waarborgfonds Sociale Woningbouw(WSW) en Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

 
In het kader van de Woningwet houdt de Aw toezicht op alle woningcorporaties in 
Nederland. Jaarlijks ontvangt de vereniging van de Aw de zogenaamde oordeelsbrief. 
In de oordeelsbrief beoordeelt de Aw de integrale prestaties van de vereniging op het 
gebied van governance, integriteit, rechtmatigheid en bescherming van het 
maatschappelijk vermogen. De oordeelsbrief over het jaar 2020 is actief besproken 
met de Raad van Commissarissen en accountant en voorzien van een reactie richting 
Aw.  
 
Met het WSW vindt jaarlijks afstemming en overleg plaats waarin de financiële positie 
en prognoses van de vereniging voor de komende jaren worden besproken. Met de 
oplevering van het vastgoedsturingsrapport en de gedetailleerde meerjarenbegroting 
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is voldaan aan de belangrijkste verbeterpunten die met WSW eerder waren 
overeengekomen. Er is in 2022 gestart met de conditiemeting.  
 
- Woonkeus Nederland 
 
Onze vereniging is aangesloten bij Woonkeus Nederland. De kosten zijn hierdoor 
fors verlaagd waardoor ook de inschrijvingskosten voor potentiële huurders zijn 
verlaagd. Hiermee wordt de drempel om in te schrijven voor starters en doorstromers 
verlaagd. Een goede ontwikkeling voor bestaande en toekomstige huurders. Onze 
vereniging kan bij de toewijzing van woningen rekenen op de kennis en kunde van 
medewerkers van Woonkeus Nederland waardoor ook hier continuïteit is 
gewaarborgd. Er vindt frequente afstemming plaats met Woonkeus mbt toewijzingen 
en wachttijden.  
 
- Dorpsraad Heerjansdam 
 
Zowel formeel als informeel is er veelvuldig contact met leden van de Dorpsraad. 
Hierbij worden alle voorkomende zaken besproken die van belang zijn voor 
Heerjansdam en onze huurders. De contacten met de Dorpsraad zijn goed en 
versterken de positie en belangen van Heerjansdam binnen de gemeente 
Zwijndrecht en de Drechtsteden.  
 
- Aafje/Diverz 
 
Het wooncomplex Midden-Inn levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van 
onder andere vereenzaming en het langer zelfstandig wonen van ouderen met een 
zorgvraag. Aafje is hierbij een belangrijke partner waarmee wij frequent overleg 
voeren. Onze vereniging ondersteunt diverse activiteiten middels het beschikbaar 
stellen van de openbare ruimten en een bijdrage aan de kosten van de coördinator 
voor Midden-Inn.  
 
2.4 Woningmarktregio 
 
Onze vereniging onderhoudt geregeld contact met de collega corporaties in de 
Drechtsteden dit betreft zowel reguliere regionale vergaderingen als ook informeel 
overleg. Goed hierbij te melden dat wij als kleine speler nimmer vergeefs een beroep 
doen op kennis en kunde vanuit de andere corporaties. Dit is voor ons een 
belangrijke toegevoegde waarde en een geruststellende gedachte in de toch 
complexe en sterk gereguleerde omgeving waarin wij met de vereniging acteren. 
Hierbij is vermeldenswaardig dat onze vereniging in 2021 in Midden-Inn gastheer 
was van een informele raadsvergadering met als enige thema Wonen. Tijdens deze 
avond is veel informatie gewisseld over de knelpunten in de woningmarkt en 
mogelijke oplossingen. Goed te zien dat juist op deze avonden veel onderling begrip 
ontstaat en van hieruit gemakkelijker naar oplossingen kan worden gezocht. Er is 
dan ook besloten deze wijze van informatie delen en discussiëren een vervolg te 
geven.   
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2.5 Klachten 
 
Onze vereniging heeft een open structuur waarbij de bestuursleden  (beiden 
woonachtig in Heerjansdam) feitelijk dagelijks aanspreekbaar zijn. Dit is naar de 
mening van het bestuur ook de kracht en toegevoegde waarde van de vereniging en 
draagt bij aan de betrokkenheid van de huurders en de leden van de huurdersraad. 
 
Ook de teamleden die actief zijn voor de vereniging wonen of hebben een sterke 
binding met Heerjansdam en zijn vanuit die positie ook makkelijk aanspreekbaar in 
het dorp.  
 
Ook de leden van de Huurdersraad zijn in Heerjansdam woonachtig en daarmee 
aanspreekbaar voor alle huurders.  
 
Verder beschikken (potentiële) huurders over verschillende mogelijkheden om 
eventuele klachten onafhankelijk te laten toetsen. In het geval van klachten met 
betrekking tot het toewijzen van woningen kan men een klacht indienen bij de 
klachtenbehandelaar. De procedurebeschrijving om een klacht in te dienen is op de 
site van Woonkeus overzichtelijk beschreven.  
 
In 2021 zijn geen klachten in behandeling genomen of aangemeld bij de 
Geschillencommissie Zuid Holland.  
 
2.6 Leefbaarheid 
 
De leefbaarheidsuitgaven bevatten onder andere een bijdrage aan de samenwerking 
met de stichting Present uit Barendrecht en de bijdrage aan huismeester/coördinatie 
functie in Midden Inn in samenwerking met Aafje. In het samenwerkingsverband met 
Present worden, als onderdeel van dit lidmaatschap, projecten voor kwetsbare wijken 
en bewoners onder verantwoordelijkheid van Present door vrijwilligers van deze 
stichting uitgevoerd. Met de huurdersraad wordt bij ieder overleg gesproken over 
mogelijke initiatieven die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid.  
 
2.7 Veiligheid 
 
Om de veiligheid in en om de woningen van ons bezit te verbeteren zijn in de loop 
der jaren diverse zaken gefaciliteerd door onze vereniging. Standaard worden alle 
mutatiewoningen voorzien van gecertificeerde veiligheidssloten en worden nieuwe 
huurders voorzien van blusdekens. In 2021 is conform de nieuwe wetgeving, alle 
woningen dienen uiterlijk op 1/7/2022 te zijn voorzien van brandmelders, gestart met 
het aanbrengen van de brandmelders. Dit project is inmiddels medio 2022 afgerond 
waarbij alle woningen zijn voorzien van de noodzakelijke geautoriseerde 
brandmelders. Het belang van brandmelders werd voor ons nog eens extra 
onderstreept toen bij een van onze woningen aan de Bernhardstraat door een brand 
een groot deel van de woning en inboedel werd verwoest. Gelukkig geen persoonlijk 
letsel maar deze schok onderstreept nog maar eens de noodzaak van preventie 
middels de brandmelders.   
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2.8 Communicatie 
 
Een belangrijk moment in de communicatie met huurders en stakeholders is de 
jaarlijkse “Nieuwjaars snertmiddag” waarin tijdens een informatieve bijeenkomst 
onder het genot van een drankje en een kopje erwtensoep wordt teruggeblikt op wat 
vorig jaar is bereikt en wat de plannen voor het komend jaar zijn. Deze bijeenkomst 
wordt door huurders zeer gewaardeerd en draagt bij aan het verenigingsgevoel van 
de huurders. Helaas heeft deze bijeenkomst de afgelopen twee jaar door Corona 
geen doorgang kunnen vinden. Wij zetten in op 2023! Tijdens de ledenvergadering in 
juni van hetzelfde jaar wordt vervolgens tussentijds geschetst wat gedurende het 
boekjaar al is bereikt. Daarnaast wordt tijdens de ledenvergadering de jaarrekening 
toegelicht en goedgekeurd. Vier keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief “Wonen in 
Heerjansdam” met actuele informatie over diverse actuele onderwerpen die 
interessant en informatief zijn voor de huurders. Alle huurders krijgen jaarlijks de 
huurkrant. Daarnaast is er interactie via de website en wordt hier ook de meest 
actuele informatie gedeeld.  
 
2.9 Huisvesting bijzondere doelgroepen 
 
Er is frequent contact en goed overleg met de gemeente Zwijndrecht over de 
huisvesting van bijzondere doelgroepen. Er zijn in de afgelopen jaren zowel 
statushouders als huurders uit bijzondere groepen gehuisvest.  
 
3. Governance en risico’s en onzekerheden  
 
3.1 Governance 
 
De vereniging heeft als bestuursmodel de zogenaamde tweelagenstructuur. De twee 
lagen bestaan uit het tweekoppig bestuur (samen 2/3 FTE) van de vereniging 
enerzijds en de Raad van Commissarissen anderzijds. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten en het 
bestuursreglement omschreven. De Raad van Commissarissen oefent het toezicht 
uit op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging en legt 
in een separaat verslag in het jaarverslag verantwoording af over de manier waarop 
zij dat toezicht heeft uitgeoefend. De Governance Code is onverkort van toepassing 
op onze vereniging.  
 
Het Bestuur bespreekt en toetst met de Raad van Commissarissen de implementatie 
en naleving van de in de nieuwe woningwet opgenomen governance principes. 
Zowel het Treasurystatuut als ook het Reglement financieel beheer zijn goedgekeurd 
door de Aw. De statuten zijn aangepast aan de vereisten van de nieuwe woningwet 
en daarbij uitgebreid toegelicht en goedgekeurd in de ledenvergadering. In de 
jaarlijkse ledenvergadering wordt de Raad van Commissarissen gemandateerd om 
het recht van advies namens de leden uit te oefenen. Ook in ledenvergadering 2021 
is door het Bestuur en Raad van Commissarissen nog eens uitdrukkelijk gewezen op 
de mogelijkheden die de statuten bieden om snel een ledenvergadering bijeen te 
roepen mocht de ledenvergadering dit nodig achten.  
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3.2 Permanente educatie 
 
Beide bestuursleden voldoen zoals overeengekomen met Aedes gezamenlijk aan het 
aan het benodigde aantal PE punten (108) en voldoen daarmee aan de vereisten van 
de pemanente educatie.  
 
3.3 Governance Audit Aw 
 
In 2021 heeft er geen audit plaatsgevonden.  
 
3.4 Risico’s en onzekerheden 
 
3.4.1 Risicomanagement 
 
Er is druk op onze financiële resultaten, toenemende en complexere wet- en 
regelgeving en als woningbouwvereniging werken we met maatschappelijk vermogen. 
Deze combinatie noopt ons om goed zicht te hebben op de risico’s die we lopen. 
Hierbij moeten we die risico’s op de juiste wijze managen. Voor interne risico’s bepaalt 
de Governance Code van Aedes dat er een risicobeheersing- en controlesysteem 
aanwezig moet zijn. De audit wordt jaarlijks uitgevoerd door de controlerende 
accountant. Deze maakt gebruik van de aanwezige rapportages. In het 
accountantsverslag wordt over de bevindingen ten aanzien van de interne controle- 
en beheersingssystemen gerapporteerd en worden aanbevelingen gedaan ter 
verbetering. Het bestuur heeft deze aanbevelingen uitgebreid met de Raad van 
Commissarissen besproken en er  is uitvoering gegeven aan deze aanbevelingen.  
 
Onze vereniging beschikt over een integriteitscode die voor alle stakeholders 
eenvoudig is te raadplegen op de site van onze vereniging.  
 
3.4.2 Financiële risico’s 
 
Manieren om met risico’s om te gaan, worden beheersmaatregelen genoemd. Ze zijn 
te onderscheiden in drie soorten:  
 
• Vermindering/vermijding van het risico  
• Acceptatie van het risico 
• Risico-overdracht: het overdragen van risico’s naar een andere partij 
 
In onderstaand overzicht geeft het bestuur inzicht in de beheersmaatregelen van de 
vereniging op een aantal belangrijke financiële risico’s. Dit zijn: 
 
1. Voldoende inzicht hebben in de onderhoudsstaat van het bezit.  
 
Beheersmaatregel: projectmatige inventarisatie van de staat van het vastgoed. Deze 
maatregel heeft geresulteerd in het beleidsdocument “De toekomst van ons bezit”. 
Daarnaast is er ook in 2021 weer veel tijd geïnvesteerd de uitgebreide, gedetailleerde 
meerjarenonderhoudsbegroting te verfijnen en te actualiseren. In 2022 wordt gestart 
met de uitvoering van conditiemeting en in 2022/2023 zal worden gestart met het 
actualiseren van het beleidsdocument ”De toekomst van ons bezit”. Hierbij zal met 
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name ook worden gefocust op de Oranjewijk waar sprake is van het oudste bezit van 
de vereniging. 
 
2. De beperking van mogelijkheden voor huurtoeslag waardoor toekomstige 
verhuurbaarheid in het geding kan zijn.  
 
Beheersmaatregel: wij hebben continue oog voor de betaalbaarheid van het wonen. 
Dit komt tot uitdrukking in zowel het zoveel mogelijk matigen van de huren als ook in 
het investeren in energetische verbeteringen van de woningen zonder huurverhoging. 
Met deze laatste maatregel zetten wij maximaal in op het verlagen van de woonlasten.  
 
3. Als kleine vereniging is de interne organisatie kwetsbaar en beperkt in omvang om 
de regeldruk vanuit de overheid te kunnen managen. 
 
Beheersmaatregel: het bestuur maakt optimaal gebruik van externe kennis, zoekt 
nadrukkelijk aansluiting en samenwerking met collega corporaties. Daarnaast sluiten 
wij aan bij samenwerkingsverbanden (Energie akkoord Drechtsteden) Verder 
beschikken wij over een flexibele schil via onze detacheringspartner. Belangrijk hierbij 
is dat zowel bestuur als Raad van Commissarissen zich bewust zijn van dit risico en 
hier actief op wordt gestuurd en over wordt gesproken. Dit is een actief discussiepunt 
in diverse vergaderingen.  
  
4. Achteruitgang van wijken waardoor de waarde van het vastgoed afneemt.  
 
Beheersmaatregel: juist inrichten van het toewijzingsbeleid en het labelen van 
bepaalde woningen in een wijk als hier gezien de opbouw van de wijk/straat 
aanleiding toe is. Actief schakelen met de gemeente als wij achterstanden in 
groenbeheer constateren maakt dat achterstanden snel van actie worden voorzien. 
De betrokkenheid van de huurders en het feit dat het bestuur en de organisatie 
midden in de Heerjansdamse samenleving staan geeft hier meerwaarde. 
Leefbaarheid van de wijken en straten is speerpunt van beleid. 
 
3.4.2 Strategische risico’s 
 
Er is een grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Heerjansdam. De specifieke 
doelgroepen die wij bedienen kunnen in bepaalde concentraties in straten en wijken 
zorgen voor overlast. Deze informatie komt zowel van huurders als onze belangrijkste 
stakeholders op dit gebied. Denk hierbij aan sociaal werkers, politie of 
verslavingszorg. Hier betalen de korte lijnen en aanspreekbaarheid in het dorp zich 
uit. Bij problemen van en met huurders wordt in een vroeg stadium actief contact 
gezocht. Hierbij steunen wij ook op een goede samenwerking met het professionele 
netwerk en het sterk ontwikkelde verenigingsleven in Heerjansdam. De kerk en de 
sportverenigingen zijn hierin belangrijke partners. Ook met de Dorpsraad is frequent 
contact om in een vroeg stadium specifieke problemen te onderkennen en van actie te 
voorzien. Een van de belangrijkste speerpunten is om de leefbaarheid in Heerjansdam 
in stand te houden. In dit kader is het mooi om te zien dat alle inspanningen die de 
organisatie en het bestuur hierin investeren wordt herkend in het meest recente 
visitatierapport. Hierin wordt op dit gebied melding gemaakt dat onze vereniging dicht 
bij het ideaalbeeld van de corporatie komt zoals de initiatiefnemers van sociale 
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woningbouw die in de vorige eeuw voor ogen stond. Een mooi compliment maar ook 
een uitdaging voor de toekomst om dit waar te blijven maken.  
 
Het bestuur benoemt de volgende strategische risico’s. Dit zijn de risico’s die zich voor 
kunnen doen wanneer de vereniging haar strategische doelstelling niet behaald. De 
belangrijke strategische risico’s zijn:  
 
Risico hoog/beheersbaarheid laag:  

 
• Rentelasten stijgen  
• Extra financiële druk overheid  
• Energietransitie  
• Sterk stijgende energiekosten  
• Capaciteitsproblemen aannemers 
• Stijging onderhoudskosten door krapte op de markt  
• Stijgende belastingdruk door stijgende WOZ waarde 
• Kostenstijgingen/stijgende belastingdruk a.g.v. Covid-19 crisis 
• Kwetsbaarheid interne organisatie 
 
Risico hoog en beheersbaarheid hoog: 
  
• Huurachterstand loopt op (mede a.g.v. sterke inflatie/stijgende energieprijzen) 
• Stijgende bedrijfslasten 

  
Risico laag en beheersbaarheid hoog: 
  
• Bouwkundige veiligheid gebouwen  
• Grote ICT-storing  
• Verouderde automatisering, “data leakage”  
• Fouten in de woningtoewijzing 

 
Risico laag en beheersbaarheid laag: 
  
• Beperkte stijging huren  
• Te optimistisch begroten 
 
3.4.3 Operationele risico’s (bedrijfsvoering)  
 
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit 2 hands-on part time 
bestuursleden met een behoorlijke ervaring in de volkshuisvesting. Dit betekent dat 
het bestuur ook verantwoordelijk is voor operationele taken. “De toekomst van ons 
bezit” is het beleidsdocument voor de meerjarenbegroting. Met dit document zijn wij in 
staat om de onderhoudsuitgaven te toetsen aan dit strategische document. De  
conclusies over de kwaliteit van het bezit en de toekomstige verhuurbaarheid bewijzen 
zich in de praktijk. Immers er is geen sprake van leegstand. Het is zelfs opvallend dat 
vooral de oudste woningen van begin jaren 20 uit de vorige eeuw bijzonder in trek zijn 
bij mutatie. Al met al bieden wij een goed gedifferentieerd aanbod woningen voor alle 
doelgroepen.  
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Starterswoningen hebben in het dorp prioriteit.  Hieraan wordt invulling gegeven 
middels de ontwikkeling in de Heer Janstraat waar wij onze grondpositie hebben 
verkocht aan de gemeente. Het is goed te zien dat de gemeente Zwijndrecht hier op 
acteert en deze doelgroep hier mede gaat bedienen.  
 
De kwaliteit van het bezit is redelijk tot goed en wordt sterk verbeterd met de 
complexgewijze aanpak van de energetische maatregelen. Het procuratiedocument is 
in 2020 geactualiseerd en afgestemd en begin 2021 vastgesteld.  
Het proces van leegmelden tot nieuwe verhuur is goed onder controle. Dit blijft wel 
een aandachtspunt nu de capaciteit van aannemers en beschikbaarheid van 
materialen onder druk staat.  
 
Doorlooptijden van leeg gemelde woningen worden in een logboek gevolgd waarbij  
hier actief op wordt gestuurd.  
 
Een kleine organisatie maakt kwetsbaar voor uitval van personeel. Kennis wordt 
zoveel mogelijk vastgelegd in processen en bij minimaal 2 personen. Hierdoor is er 
binnen de eigen organisatie al sprake van risicospreiding. Daarbij is er een flexibele 
schil middels ervaren en betrokken (administratief) personeel via detacheerder 
OAMKB waar eventuele tijdelijke uitval kan worden opgevangen. Bij langdurige uitval 
van de onderhoudsmanager is een alternatieve onderhoud coördinator voorhanden 
die met kennis van de complexen kan inspringen. Tevens leert de praktijk dat wij 
nimmer vergeefs een beroep kunnen doen op de deeltijd ondersteuning van onze 
collega-corporaties in de regio.  
 
3.4.4 Frauderisico’s 
 
Fraude komt in de praktijk voor bij zowel grote als kleine organisaties. Het bestuur 
vindt het belangrijk dat frauderisico binnen de organisatie bespreekbaar is en 
iedereen binnen de werkorganisatie elkaar scherp houdt. Open communicatie en 
controle zijn hierbij key. Ondanks de kleine werkorganisatie wordt bij de verschillende 
processen het “4 ogen principe” gehanteerd. De Raad van Commissarissen houdt 
toezicht op de fraudebeheersing door het bestuur. De controlerende accountant 
onderzoekt en rapporteert aan de Raad van Commissarissen, in de context van de 
controle van de jaarrekening, of er sprake is geweest van overtredingen of dat er 
aanwijzingen zijn die duiden op mogelijke fraude. Het frauderisico document is 2021 
volledig herzien en opnieuw vastgesteld. 
 
3.4.5 Effect risico’s op het verslagjaar 
 
Daar waar iedereen dacht dat na Corona het leven weer zijn meer voorspelbare gang 
zou gaan zijn wij inmiddels verrast met een oorlog binnen Europese grenzen, krapte 
op de arbeidsmarkt, hoge inflatie, hoge energieprijzen en veel onzekerheid in de 
markt. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en proberen steeds een inschatting te 
maken van de mogelijke risico’s voor de vereniging. Deze zijn uitvoerig besproken in 
dit bestuursverslag en hierop wordt met de Raad van Commissarissen actief op 
geacteerd. Belangrijk hierbij is steeds oog te houden voor de gevolgen voor de 
huurders en middels een actief huurachterstandenbeleid problemen als uitzetting 
zoveel mogelijk te voorkomen.  
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4. Financieel  
 
4.1 Marktwaarde en beleidswaarde 
 
4.1.1 Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde 
 
Ook in 2021 was er sprake van een sterk aangetrokken woningmarkt. Voor de 
woningportefeuille van de WBV heeft dit wederom tot een stijging van de marktwaarde 
gezorgd. De totale waarde van de woningportefeuille is met € 8,6 miljoen toegenomen 
naar een waarde van € 82,3 miljoen (2020 € 73,7 miljoen) Dit betreft een waardegroei 
van ca. 13 %. De positieve waardeontwikkeling is onder andere het gevolg van een 
verder aangetrokken koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in 
een leegwaarde groei van de vastgoedportefeuille. Vooral de toename van de WOZ 
waarde heeft bijgedragen aan de toename. De huurprijsontwikkeling van het sociale 
vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op de waardeontwikkeling. Hoewel de 
ontwikkeling van de contract huur positief is, blijft deze achter ten opzichte van 2020 
door het volledig uitblijven van een huurverhoging in 2021 en passend toewijzen. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke taak op het gebied van 
betaalbaarheid. 
 
4.1.2 Beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde 
 
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling 
van de marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de 
beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt neemt. De beleidswaarde vormt een 
onderdeel van het Verticaal toezicht model van de Aw en WSW.  
 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en 
schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van de geldende 
verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van 
de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De 
waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en 
beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste 
schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de 
jaarrekening.  
 
De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er 
in het kader van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting 
wordt gezocht bij het beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten in de 
markt. Met deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de 
waarde van het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het vermogen 
dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie niet of pas op zeer lange 
termijn kan worden gerealiseerd. Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die 
samenhangen met de verdere ontwikkeling van dit waarde begrip kunnen leiden tot 
aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, onder meer samenhangend 
met: 

•  Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de 
(bij mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. 
Deze is gebaseerd op een schatting door de WBV van de nieuwe huur bij mutatie 
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mede rekening houdend met wettelijke bepalingen zoals passend toewijzen, 
prestatieafspraken en afspraken met de huurdersvereniging over huurverhoging 2021 
en de huursom. In de praktijk kan de huurstijging, de streefhuur en de huursom 
afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege onder andere 
afwijkingen in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het passend 
toewijzen en het huursombeleid. 

•  Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo 2021 in de 
beleidswaardebepaling gelijk is aan de in het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde 2021 opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en 
regio waarin WBV Heerjansdam actief is. In theorie kan een lager risicoprofiel worden 
verondersteld in de beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur 
(betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij 
doorexploitatie meer betekenis heeft gekregen krijgt de bepaling van deze 
disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor de disconteringsvoet 
de komende jaren nog een ontwikkeling gaat doormaken. 

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

•  Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten. 
 
 
4.1.3 Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie 
 
Per 31 december 2021 is in totaal € 51,5 miljoen aan ongerealiseerde 
herwaarderingen in de overige reserves begrepen (2020: € 42,3 miljoen) uit hoofde 
van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde 
staat. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van 
het te voeren beleid van de vereniging. De mogelijkheden voor de vereniging om 
vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde 
staat van het DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke 
maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling 
van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de 
corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet 
zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel 
vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in 
uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke 
onderhouds- en lasten van beheer hoger dan ingerekend in de marktwaarde, 
voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. 
Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde 
marktwaarde (en daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden 
gerealiseerd. Het bestuur van WBV Heerjansdam heeft een inschatting gemaakt van 
het gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer 
lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de 
beleidswaarde van het totale bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat 
van dit bezit en bedraagt, in lijn met voorgaand boekjaar, circa € 35,2 (36,1) miljoen.  
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Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2021, de 
zogenaamde afslagen, bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
 

 
 
 
4.2 Jaarresultaat  
  
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat na belasting van ca. € 9,6 
miljoen (2020 € 4,5 miljoen) De toename van het resultaat t.o.v. het voorgaande 
boekjaar is onder ander te verklaren door enerzijds een lichte daling van het netto 
resultaat exploitatie vastgoed als gevolg van hogere onderhoudslasten, €1,4 miljoen 
versus €1,6 miljoen in het vorig boekjaar. Anderzijds betreft de grootste toename van 
het resultaat vergeleken met 2020 wederom de niet gerealiseerde 
waardeverandering van het vastgoed in exploitatie. Deze waardeverandering 
bedraagt in 2021 € 8,7 miljoen vergeleken met een waarde toename van  € 3,8 
miljoen in 2020.  
 
4.3 Kasstromen 
 
Het saldo liquide middelen is met € 184K toegenomen en per ultimo december 
positief. Deze toename is conform begroting.  
Begin 2021 is de vereniging een geborgde financiering aangegaan met de BNG ter 
financiering van de in dit jaar geplande energetische maatregelen en vervanging van 
de kozijnen in complex de Hupse e.o. De netto toenamen van het kassaldo als 
gevolg van de aangegane Vestia leningruil bedraagt € 164K.  
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De samenvatting van het kasstroomoverzicht vergeleken met 2021 is als volgt: 
  

 
 
 
De belangrijkste mutaties ten opzichte van 2020 treden  op in alle categorieën maar 
voornamelijk in de kasstroom uit investerings- en financieringsactiviteiten en worden 
veroorzaakt door:  
 

• Operationele kasstroom: minder betaalde VBP in 2021:  +€165 K  

• Investeringsactiviteiten: hogere uitgaven realisatie energetische verbeteringen 
en geen opbrengst verkoop grond als in 2020 

• Financieringsactiviteiten: in 2021 geborgde financiering aangetrokken 
+1,0mEUR 
 

Het bestuur blijft, als in voorgaande jaren, de operationele kasstroom nauw volgen 
met het oog op de te maken uitgaven voor met name (groter) planmatig onderhoud 
om bijvoorbeeld eventueel hoger uitvallende kosten van onderhoud bij mutatie tijdig 
op te kunnen vangen.   
 
4.4 Financiële continuïteit  
 
Belangrijke doelstellingen voor onze vereniging zijn het voldoen aan de vigerende  
wet- en regelgeving en het waarborgen van de financiële continuïteit. Wij volgen bij 
het verantwoorden van de financiële continuïteit de beoordeling van de “5 Financial 
Risks” van het WSW. De gepresenteerde ratio’s zijn berekend op het totaal van 
DAEB/niet-DAEB.  
 
Interest Coverage Ratio (ICR) 
De ICR geeft aan hoe de verhouding is tussen de operationele kasstroom en de 
verschuldigde rente aan de verschaffers van het vreemd vermogen. De ICR per 2021 
bedraagt 3,8 (2020: 2,4). De norm voor deze ratio is > 1,4.  
 
Solvabiliteit op basis van beleidswaarde 
Het solvabiliteitspercentage geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is de 
financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen na te komen met 
behulp van de aanwezige activa. Met een solvabiliteitspercentage van 69% (2020: 
61%) voldoet de vereniging onverkort ruimschoots aan de norm van 15%. 
Loan to Value (LTV) op basis van beleidswaarde en dekkingsratio 
LTV geeft de verhouding tussen de leningen en de verdiencapaciteit van het 
vastgoed (beleidswaarde) weer en bedraagt 30% (2020:37%) Vergeleken met de 
norm van 85% scoort onze vereniging ook op deze kpi goed.  

Kasstromen (€'000)

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten 705 538

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -859 196

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 338 -758

Toename/afname geldmiddelen 184 -24
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Het WSW hanteert als randvoorwaarde voor het aantrekken van geborgde 
financiering dat de lening portefeuille maximaal 70% van de marktwaarde bedraagt 
(dekkingsratio). De dekkingsratio bedraagt in ons geval 16% (2020: 17%) van de 
marktwaarde van het DAEB bezit.  
 
De Aw en het WSW beoordelen op basis van de financiële ratio’s en de business 
risks. Genoemde ratio’s zijn volgens het oordeel van het Aw binnen de gestelde 
marges en geven geen aanleiding tot opmerkingen. Het WSW ziet onze vereniging 
als borgings- en kredietwaardig.  
  
5. Toekomst 
 
Met de Raad van Commissarissen en de Huurdersraad hebben wij een duidelijke 
agenda bepaald. Aangezien de volkshuisvestelijke grenzen van Heerjansdam zijn 
bereikt en onze vereniging louter in de kern Heerjansdam actief is zijn er behoudens 
inbreidingslocaties geen mogelijkheden tot nieuwbouw dan wel groei van het bezit. 
Dit geeft duidelijkheid en focus. Die hebben wij gevonden in duidelijke opdrachten: 
het bezit energetische verbeteren naar gemiddeld label B eind 2025 en daarna 
aansluiten op alternatieve energiebronnen. Daarbij met steeds volle focus op de 
leefbaarheid in Heerjansdam in al haar vormen. Deze dienen wij door veelvuldig 
contact met huurders, gemeente en sociale partners. Wij zetten vol in op het 
energetisch verbeteren van het bezit met oog voor het betaalbaar houden van de 
woonlasten. Onder woonlasten verstaan we huur gecombineerd met energiekosten. 
Juist hier is voor huurders in de laagste inkomensklasse winst te behalen.  
 
Binnen de Drechtsteden is gekozen voor ambitie op het gebied van energietransitie. 
Onze positie hierin is helder: wij zijn volledig aangehaakt maar volger en geen 
trekker.  
 
De belangrijkste uitdagingen liggen in het blijven beheersen van de 
onderhoudskosten. Het vastgoedsturingsdocument met de gedetailleerde 
meerjarenbegroting geeft zowel intern als richting stakeholders duidelijkheid.  
 
De administratieve processen en de interne controle zijn goed geborgd en worden 
gestructureerd besproken in de bestuursvergaderingen. De kwartaalrapportages 
welke met de Raad van Commissarissen worden besproken zijn to the point en 
geven een duidelijk beeld van de kasstromen en het financiële reilen en zeilen van 
de vereniging. De kwartaalrapportage is in goed overleg met de Raad van 
Commissarissen verder verfijnd en tevens voorzien van een korte en bondige 
opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen en besluiten van het voorgaande 
kwartaal.  
 
In diverse vergaderingen is er met de Raad van Commissarissen en de 
Huurdersraad  gesproken over de toekomstbestendigheid en toegevoegde waarde 
van de vereniging. Hierbij is geconcludeerd dat er een duidelijke toegevoegde 
waarde is van onze vereniging voor de kern Heerjansdam.  
 
Met het implementeren van het nieuwe softwaresysteem van NCCW zetten we een 
nieuwe stap in het verder professionaliseren van de organisatie.  
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Samengevat: de coronacrisis heeft geen invloed op de liquiditeitspositie van 
Woningbouwvereniging Heerjansdam op zowel de korte als middellange termijn. Er 
is derhalve geen aanleiding tot het nemen van extra maatregelen.  
De actualiteit veranderd snel en noopt het bestuur alert te zijn en te blijven op alle 
ontwikkelingen. Hiervoor is er dagelijks contact tussen de bestuursleden en het team 
en zijn er korte lijnen met de Raad van Commissarissen.  
      
We realiseren ons dat we een kleine organisatie zijn met een grote opdracht. Die 
opdracht pakken we op met een betrokken team met hart voor de huurders, de 
volkshuisvesting en de kern Heerjansdam. In deze uitdagende tijden is het belangrijk 
op deze sterke pijlers te kunnen bouwen!  
 
Bestuur Woningbouwvereniging Heerjansdam 
 
G.I.C. Stolk 
A. Stierman 
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Verslag van de Raad van Commissarissen 

 
1. Voorwoord voorzitter 

 
De samenleving in 2021 werd bepaald door corona, maar onze rol als toezichthouder is 
door corona niet veranderd. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat we persoonlijke 
ontmoetingen tijdens vergaderingen en bijeenkomsten een aantal keren moesten 
missen. Het digitaal vergaderen is al een gewoonte geworden en verliep soepel. 
Terugkijkend is het een goed jaar voor Wbv. Heerjansdam geweest waarbij de 
dienstverlening aan de huurders doorging en het verduurzamen van het woningbezit 
voortvarend werd opgepakt.  
 
De Raad van Commissarissen bestond in 2021 uit vier leden met een brede scope aan 
deskundigheid. In deze samenstelling is collegiaal en constructief samengewerkt en zijn 
besluiten goedgekeurd ten behoeve van de volkshuisvestelijke opgaven in Heerjansdam.  
 
Als interne toezichthouder hebben we veel waardering voor de professionele manier 
waarop het team van bestuur en medewerkers zich in het afgelopen jaar heeft ingezet. 
Vooral het soepel reageren op wisselende coronamaatregelen zorgde ervoor dat de 
dienstverlening op peil bleef. Ook de Huurdersraad was te spreken over de 
bereikbaarheid en dienstverlening naar de huurders door de medewerkers van Wbv. 
Heerjansdam. Voor de organisatie met een beperkt werkapparaat is dit een compliment 
waard.  
 
Er zijn in het verslagjaar mooie prestaties geleverd. Het verduurzamen van de 
woningvoorraad werd voortvarend opgepakt, akkoord over de energietransitie van de 
sociale woningvoorraad in de Drechtsteden en de instemming aan het reddingsplan 
Vestia. Met de herbenoeming van G.I.C. Stolk als voorzitter van het bestuur en A.H.G. 
Rouwers als lid van de Raad van Commissarissen is de continuïteit voor de komende 
vier jaar gewaarborgd. 
 
Ik bedank mede namens de andere leden van de Raad van Commissarissen het bestuur 
en medewerkers van Wbv. Heerjansdam voor hun inzet en prestaties in dit bijzondere 
jaar. 
 
A.H.G. Rouwers 
Voorzitter Raad van Commissarissen 
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2. Besturen en toezichthouden 
 
De Raad van Commissarissen (hierna RvC) vervult de volgende rollen: toezichthouder, 
werkgever en klankbord voor het bestuur. Als RvC houdt zij toezicht op de bestuurders 
van Wbv. Heerjansdam en de algemene gang van zaken binnen de 
woningbouwvereniging. De RvC adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur, is 
verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de 
bestuurders en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. Daarnaast geeft de 
RvC de externe accountant opdracht voor het controleren van de jaarstukken en keurt 
de RvC de opdrachtverlening mede goed voor de (vierjaarlijkse) maatschappelijke 
visitatie. 
 
Governancecode Woningcorporaties 
De RvC handelt op basis van bevoegdheden conform de statuten en het Reglement van 
de Raad van Commissarissen. De omvang van Wbv. Heerjansdam noodzaakt niet tot het 
instellen van aparte commissies. De besluitvorming in de RvC vindt plaats op basis van 
meerderheid van stemmen. 
 
De RvC handelt binnen de grenzen van de Woningwet en op basis van de 
Governancecode Woningbouwcorporaties 2020. De Governancecode hanteert de 
volgende principes: 
 

1. Bestuur en Raad van Commissarissen hanteren waarden en normen die 

passen bij de maatschappelijke opdracht 

2. Bestuur en Raad van Commissarissen zijn aanspreekbaar en leggen actief 

verantwoording af 

3. Bestuur en Raad van Commissarissen zijn geschikt voor hun taak 

4. Bestuur en Raad van Commissarissen gaan in dialoog met belanghebbende 

partijen 

5. Bestuur en Raad van Commissarissen beheersen de risico’s, verbonden aan 
hun activiteiten 

 
 

3. Verslag vanuit toezichthoudende rol 
 
Toezicht op strategie 
Het afgelopen jaar is de geplande strategiebijeenkomst in december op het laatste 
moment geannuleerd vanwege de strengere coronamaatregelen. De geplande 
strategiebijeenkomst is verplaatst naar begin 2022. In deze bijeenkomst zal door het 
bestuur en de RvC stilgestaan worden bij de volkshuisvestelijke en maatschappelijke 
opgave van Wbv. Heerjansdam voor de komende jaren en welke maatregelen daarbij 
genomen kunnen en/of moeten worden om die opgave te realiseren. Hierbij zullen ook 
de aanbevelingen van de visitatie uit 2020 mee worden genomen.  
 
Samenwerkingsverbanden 
De RvC laat zich regelmatig informeren over de voortgang en inhoud van de 
samenwerking met andere corporaties uit de Drechtsteden. De RvC acht het van groot 
belang dat het bestuur de samenwerking actief opzoekt. Als kleine corporatie zijn de 
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personele capaciteit en deskundigheid beperkt. Door samenwerking met corporaties in 
de regio wordt dit euvel deels opgelost. In het najaar hebben de drie in Zwijndrecht 
actieve corporaties een presentatie voor de raadsleden van de gemeente Zwijndrecht 
gegeven over de volkshuisvestelijke opgave voor de komende jaren. Deze bijeenkomst 
werd zeer op prijs gesteld en was leerzaam volgens de aanwezige raadsleden. De heer 
A.H.G. Rouwers was namens de RvC aanwezig bij deze bijeenkomst. 

 
Toezicht op financiële en operationele prestaties  
De RvC heeft zich in het verslagjaar samen met het bestuur gebogen over de (concept) 
jaarrekening, dVi, dPi en de meerjarenbegroting. Hierbij hebben ook de jaarlijkse 
gesprekken, waar onder het pre-audit gesprek en evaluatie, plaatsgevonden met de 
accountant.  
Alle relevante financiële informatie is in de reguliere vergaderingen tussen RvC en 
bestuur besproken. Extra aandacht heeft de RvC gegeven aan de brief van de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) met opmerkingen over de rechtmatigheid met betrekking tot 
het verslagjaar 2020. Naar aanleiding van deze brief heeft de RvC een overleg gevoerd 
met de accountant. 
 
Jaarverslag, jaarrekening en accountantsverslag 
Het proces van de jaarrekening 2020 is soepel verlopen en ruimschoots op tijd gereed. 
In de vergadering van de RvC met het bestuur op 22 april 2021 zijn de jaarrekening en 
het jaarverslag van Wbv. Heerjansdam aan de hand van het accountantsverslag met de 
accountant besproken. Na afgifte van een goedkeurende controleverklaring van de 
accountant heeft de RvC de jaarrekening en het jaarverslag van 2021 goedgekeurd. In de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wbv. Heerjansdam op 24 juni 2021 zijn het 
jaarverslag en de jaarrekening door de aanwezige leden goedgekeurd en is decharge 
verleend aan het bestuur. 

 
Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties 
De primaire volkshuisvestelijke opgave van Wbv. Heerjansdam is zorgen voor een 
betaalbare woningvoorraad voor de doelgroep die op een verantwoorde wijze 
geëxploiteerd wordt. Verduurzamen en de leefbaarheid van buurten zijn speerpunten 
van beleid. De korte lijn tussen bestuur en huurders zorgt voor een goede regie en 
afstemming met de maatschappelijke vragen. Het bloeiende verenigingsleven en de 
sociale samenhang dragen bij aan de kwaliteit van wonen in Heerjansdam.  
 
Ook in 2021 zijn met de gemeente Zwijndrecht prestatieafspraken gemaakt. De afspraken 
hebben betrekking op de nieuwbouwopgave, bestaande woningvoorraad (waaronder 
betaalbaarheid en duurzaamheidsmaatregelen), woonruimteverdeling, leefbaarheid, 
opvang en zorg. 
 
Toezicht op stakeholderdialoog 
De RvC constateert dat het bestuur actieve relaties onderhoudt met de belangrijkste 
instellingen en organisaties in haar directe omgeving. Het bestuur informeert de RvC 
over o.a. de voortgang van de gesprekken met de gemeente (PALT en bieding) en 
zorginstellingen voor de noodzakelijke dienstverlening in onze complexen. 
 
De Huurdersraad is een belangrijke gesprekspartner voor het bestuur, maar ook voor de 
RvC. Het jaarlijks overleg tussen de Huurdersraad en de RvC waar de lopende zaken van 
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de organisatie worden besproken vond op 28 oktober 2021 plaats. Het was een open en 
prettig gesprek waarbij diverse zaken aan de orde kwamen, o.a. het feit dat de jongeren 
uit Heerjansdam nauwelijks in aanmerking komen voor een woning vanwege de strenge 
toewijzingsregels. Verder was de Huurdersraad zeer te spreken over de samenwerking 
met het bestuur en de wijze waarop zij worden betrokken bij het beleid. 
 
Toezicht op risicobeheersing  
De RvC constateert dat het bestuur verstandig omgaat met het woningbezit en de 
beschikbare financiën. De risicogebieden (vastgoed, maatschappij, klant, organisatie) 
zijn vaste gesprekonderwerpen in de vergaderingen van de RvC met het bestuur. Het 
beperkte werkapparaat is kwetsbaar als mensen uitvallen of vertrekken. Hier was dit 
jaar extra aandacht voor vanwege het vertrek van de onderhoudsmedewerker medio dit 
jaar en de pensionering van de office-manager in 2022. Het bestuur heeft hierin 
adequaat gehandeld door de opengevallen functies tijdig in te vullen. 
 
 

4. Verslag vanuit werkgeversrol 
 
Invulling werkgeversrol voor bestuur 
Het bestuur van Wbv. Heerjansdam is een collegiaal bestuur bestaande uit twee 
personen met ieder een aanstelling voor 12 uur per week (1/3 fte). Voor het bestuur zijn 
functieprofielen beschikbaar. 

 
Het bestuur bestond gedurende het boekjaar 2021 uit de navolgende personen: 

• De heer G.I.C. Stolk, voorzitter van bestuur, herbenoemd in 2021. 
• De heer A. Stierman, lid van bestuur, herbenoemd in 2019. 

 
Beoordelingskader, beoordeling en beloning 
De RvC besluit over benoemingen, beoordelingen beloningen, schorsing en ontslag van 
het bestuur. De RvC heeft op grond daarvan tot taak periodiek het functioneren van het 
bestuur te beoordelen. Op 15 januari 2022 hebben twee leden van de RvC 
evaluatiegesprekken gevoerd met beide bestuursleden. In deze gesprekken zijn ook de 
prestatieafspraken voor 2022 benoemd. Op 1 december 2021 liep de 
benoemingstermijn van de voorzitter van het bestuur af. Na een positief 
beoordelingsgesprek en een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties 
(Aw) is de heer G.I.C. Stolk herbenoemd als voorzitter van het bestuur voor de komende 
vier jaar. 
 
In 2021 is het functioneren en inzet van het bestuur als goed beoordeeld door de RvC.  
 
De bestuursleden als geheel hebben een verplichting voor het behalen van 108 PE-
punten over de periode 2019 t/m 2021. Vanwege de coronacrises zijn veel opleidingen 
in het afgelopen jaar geannuleerd of omgezet in een kortere online bijeenkomst 
(webinar). Beide bestuursleden hebben in 2021 extra opleidingen gevolgd om aan de 
verplichte opleidingseisen te voldoen.  
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Naam bestuurder 2021  
Behaalde PE-
punten 

2019/2020/2021 
Minimaal te behalen PE-
punten 

2019/2020/2021 
Behaalde PE- 
punten 

G.I.C. Stolk 17 54 55 
A. Stierman 16 54 54 

 
De beloning van de bestuursleden voor 2021 is getoetst aan de vigerende wet- en 
regelgeving (WNT) en deze voldoet aan de normering. Wbv. Heerjansdam is op basis 
van de WNT ingedeeld in klasse A met een maximum van € 98.000,- bij een full-time 
dienstverband. Voor 2021 heeft de RvC de beloning voor het bestuur vastgesteld op: 
 
 G.I.C. Stolk, voorzitter van het bestuur € 21.234,- bruto  
 A. Stierman , lid van het bestuur  € 19.600,- bruto 

 
De RvC verklaart hierbij dat zij onder geen beding aan bestuursleden persoonlijke 
leningen, aandelen, financiële garanties of andere financiële voordelen heeft toegezegd, 
verstrekt en/of goedkeuring daaraan heeft gegeven. 

 
Integriteit 
Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling 
en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Bestuursleden mogen geen activiteiten 
ontplooien die in concurrentie treden met de corporatie, schenkingen aannemen van de 
corporatie en haar relaties, of derden op kosten van de corporatie voordelen 
verschaffen. Deze eisen zijn vastgelegd in de integriteitscode en klokkenluidersregeling. 
De RvC heeft in het verslagjaar geen kennis van zaken die in strijd zijn met deze 
regelingen.  
 
 
  

5. Raad van Commissarissen  
 
Deskundigheid en samenstelling RvC 
Een profielschets van de gewenste deskundigheden en achtergronden van de RvC 
fungeert als selectiebasis. De profielschets van de RvC staat op de internetsite van Wbv. 
Heerjansdam. De RvC van Wbv. Heerjansdam bestaat statutair uit ten minste drie en ten 
hoogste vijf leden. De benoemingstermijn is maximaal vier jaar, waarna het lid nog 
eenmaal voor een periode van maximaal vier jaar kan worden herbenoemd. In 2021 liep 
de benoemingstermijn van de heer A.H.G. Rouwers per 1 oktober af als voorzitter van de 
RvC. Na een positieve beoordeling door de RvC leden en een positieve zienswijze van de 
Aw is de heer A.H.G. Rouwers herbenoemd voor de tweede en laatste periode.  
Twee leden van de RvC zijn voorgedragen door de Huurdersraad. Hiermee voldoet Wbv. 
Heerjansdam aan de vereiste vanuit de Woningwet 2015 dat ten minste een derde van 
de RvC moet bestaan uit huurderscommissarissen die rechtstreeks zijn voorgedragen 
door de huurders. 
 
Profielschetsen 
De profielschetsen beschrijven algemene en specifieke deskundigheden en persoonlijke 
kwaliteiten waarover leden van de RvC dienen te beschikken. De RvC is van oordeel dat 
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zij voldoende divers is samengesteld wat betreft deskundigheid en competenties en 
voldoende kennis heeft van de belangrijkste beleidsvelden van de corporatie.   
 
Samenstelling RvC per 31 december 2021 
 

Functie  1e benoeming herbenoeming 
Voorzitter 
Vicevoorzitter 
Lid (huurderscommissaris) 
Lid (huurderscommissaris) 

A.H.G. Rouwers  
S. de Zeeuw 
C. Smals  
M. van Dijk  

1 oktober 2017 
1 augustus 2018 
1 juli 2019 
1 augustus 2019 

1 oktober 2021 
1 augustus 2022 
1 juli 2023 
1 augustus 2023 

 
 
 

RvC aandachtsgebieden A.H.G. 
Rouwers 

S. de Zeeuw C. Smals M. van Dijk 

Governance XXX XXX XX XXX 
Volkshuisvesting XXX XX XX XX 
Vastgoedontwikkeling en -beheer XXX X XX XX 
Financiën en control XX XXX X XX 
Juridische zaken XX XX XXX XX 
Maatschappelijk - Bestuurlijk XX XX XX XXX 

 
De heer ir. A.H.G. Rouwers MRE (1953), vanaf 1 juli 2019 voorzitter van de RvC. 
Werkzaam als zelfstandig gevestigd adviseur volkshuisvesting en strategisch 
vastgoedbeheer. Deskundig op het gebied van vastgoedontwikkeling & -beheer en 
volkshuisvesting. Aandachtsgebieden: algemeen, volkshuisvesting, 
vastgoedontwikkeling & -beheer en zorg. Nevenfuncties: lid van de Raad van 
Commissarissen  van Patrimonium Barendrecht en de Raad van Commissarissen Lek en 
Waard Wonen, voorzitter cliëntenraad Laurens Thuiszorg en lid dagelijks bestuur 
Centrale Cliëntenraad Laurens, zittingslid Huurcommissie, adviseur bij 
Bewonersorganisatie Vitaal Pendrecht en onafhankelijk voorzitter van de Delftse 
Adviescommissie Voorrangsbepaling. 

 
De heer S. de Zeeuw MSc RA (1981), vanaf 1 juli 2019 vice-voorzitter. Werkzaam als 
manager Risk & Control bij een grote woningcorporatie in de Randstad. Deskundig op 
het gebied van audit, financiën, control en risicomanagement. Aandachtsgebieden: 
financiën, control en governance. Nevenfuncties: lid van de Raad van Commissarissen bij 
Stichting Zeeuwland, parttime kerndocent bij de Hogeschool Rotterdam Business School 
/ Career Academy.  
 
Mevrouw mr. C. Smals (1972). Werkzaam als zelfstandig gevestigd jurist (publiek- en 
privaatrechtelijk bouwrecht, vastgoed, bestuursrecht, omgevingsrecht en 
aanbestedingsrecht). Deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving, juridische 
praktijk en volkshuisvesting. Aandachtgebieden: algemeen, huurderszaken en juridische 
zaken. 
  
De heer drs. M.G.J.C. van Dijk (1978). Werkzaam als parttime Projectleider Ruimtelijke  
Ontwikkeling bij  de gemeente Papendrecht en zelfstandig adviseur. Deskundig op het 
gebied van ruimtelijke ontwikkeling en bestuurlijke processen. Aandachtsgebieden: 
maatschappelijke en bestuurlijke zaken, governance, lokale en politieke ontwikkelingen. 
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Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht zorgorganisatie De Blije Borg in Hendrik-
Ido-Ambacht en bestuurslid VVD afdeling MerweDrecht. 
 
Zelfevaluatie 
De geplande zelfevaluatie in december onder leiding van Ben Tomesen van het bureau 
Chance moest vanwege de strengere coronaregels worden uitgesteld. De zelfevaluatie is 
daarom verplaatst naar 14 april 2022, waarbij ook de Raad van Bestuur (RvB) aanwezig 
was. In deze zelfevaluatie is stil gestaan bij de volgende onderwerpen: 

• Het functioneren van de RvC;  
• De toegevoegde waarde van de RvC naar de RvB;  
• Het beter leren kennen van elkaars kwaliteiten; 
• Het geven van gerichte feedback aan elkaar om ons verder te ontwikkelen.  

 
Ter voorbereiding hebben allen een vragenlijst ingevuld die is opgesteld door Chance en 
die ingaat op de persoonlijke competenties van de leden van de RvC en de RvB. Naar 
aanleiding van de zelfevaluatie zijn de volgende conclusies te trekken: 

• De verhouding van de RvC met de RvB wordt door allen als zeer positief ervaren; 
• De samenstelling van de RvC is evenwichtig en veelzijdig wat betreft de 

gedragsvoorkeuren; 
• Tijdens de corona-periode werd het rechtstreekse contact gemist; 
• De kritische houding en doorvragen van de RvC wordt door de RvB gewaardeerd; 
• Profiel van de RvB wordt getekend door mensgerichtheid en ondernemerschap 

en passend bij de rol die zij vervullen als volkshuisvester in Heerjansdam; 
• Bij toekomstige vervanging van RvC-leden zal de component gedragsvoorkeuren 

worden meegenomen. 
 
Vastgesteld is dat de individuele leden altijd beschikbaar zijn en de stukken goed 
voorbereiden en met hun deskundigheid een meerwaarde zijn voor de organisatie. Met 
de huidige samenstelling is de diversiteit in de RvC geborgd. 

  
Integriteit en onafhankelijkheid 
De RvC is van oordeel dat elk lid zijn/haar functie in 2021 onafhankelijk en integer heeft 
uitgeoefend. De RvC heeft een aantal malen de onderwerpen integriteit en 
onafhankelijkheid geagendeerd en besproken. In het verslagjaar deden zich bij de 
besluitvorming door de RvC geen onverenigbaarheden voor.  
 
Lidmaatschappen 
Alle leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) 
en ontvangen daardoor achtergrondinformatie ter versterking van de toezichthoudende 
functie en bezoeken ook bijeenkomsten in het belang van kennisontwikkeling en 
netwerken. 

 
Permanente educatie 
Leden van de RvC moeten hun kennis blijven ontwikkelen door middel van trainingen, 
cursussen en seminars. De leden van de RvC zijn hierin actief en verklaren dan ook dat 
zij in het verslagjaar voldoende inzet hebben geleverd om te voldoen aan het reglement 
Permanente Educatie zoals dat bedoeld is in de Governancecode Woningcorporaties. De 
RvC leden dienen tien PE-punten per twee jaar te halen. Hier is door alle RvC leden aan 
voldaan. 
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 PE punten 2020 PE punten 2021 Totaal 
A.H.G. Rouwers 25 36 61 
S. de Zeeuw 39 27 66 
C. Smals 7 4 11 
M.G.J.C. van Dijk 8 4 12 

 
Bezoldiging 
De vergoeding van RvC leden is in het verslagjaar getoetst aan de vigerende wet- en 
regelgeving WNT. Het door de RvC vastgestelde honorarium bedraagt 65% van het door 
de VTW vastgestelde maximum voor klasse A (‘VTW beroepsregel’). Voor 2021 is het 
honorarium vastgesteld op: 
 

• Voorzitter:  € 7.410,- per jaar 
• Leden:  € 4.973,- per jaar 

De RvC verklaart hierbij dat zij onder geen beding aan zichzelf persoonlijke leningen, 
aandelen, financiële garanties of andere financiële voordelen heeft toegezegd, verstrekt 
en/of goedkeuring daaraan heeft gegeven.  
 
Vergader- en besluitenschema 
In 2021 heeft de RvC vijf maal vergaderd met het bestuur. De RvC is daarnaast aanwezig 
geweest op de ALV. Vanwege de coronaregels hebben een aantal overleggen tussen RvC 
en bestuur digitaal plaatsgevonden via een online vergaderoplossing. De voorzitter van 
de RvC heeft frequent overleg met de voorzitter van het bestuur over actuele zaken en 
ter voorbereiding van de RvC vergaderingen. De leden van de RvC hebben de in 2021 
gehouden vergaderingen en bijeenkomsten bijgewoond.  

 
De RvC heeft in het boekjaar de volgende besluiten genomen dan wel goedgekeurd: 

• Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2020; 
• Goedkeuring meerjarenbegroting; 
• Opdracht accountantscontrole; 
• Goedkeuring kwartaalverslagen 2021; 
• Goedkeuring PALT afspraken met en bieding aan gemeente Zwijndrecht; 
• Goedkeuring van de Vestia leningruil en de obligolening; 
• Goedkeuring vernieuwde volmacht DAEB van het WSW 
• Goedkeuring van de huurverhoging 2021 voor de geliberaliseerde huren en 

bedrijfspanden; 
• Goedkeuring besluit tot nemen energetische maatregelen en financiering 

hiervan; 
• Goedkeuring van het aantrekken van lening er grootte van € 1,5 mln. ten 

behoeve van het verduurzamen van het woningbezit de komende jaren; 
• Goedkeuring energietransitie Drechtsteden; 
• Goedkeuring van de aangepaste profielen RvC en Bestuur; 
• Goedkeuring van de aangepaste reglementen RvC en Bestuur; 
• Goedkeuring van de herbenoeming van de voorzitter bestuur G.I.C. Stolk en 

RvC lid A.H.G. Rouwers; 
• Goedkeuring jaarplan en begroting 2022; 
• Besluit tot vergoeding voor bestuur en RvC 2022; 



34 
 

 
De RvC heeft naast de hiervoor genoemde besluiten onder meer gesproken over de 
volgende onderwerpen: 

• Ontwikkeling van de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit en kosten per 
kwartaal en in relatie tot de vastgestelde begroting; 

• Oordeelsbrief 2020 van Autoriteit woningcorporaties; 
• Brief borgingsplafond en borgbaarheid 2020 van WSW; 
• Reddingsoperatie Vestia met bijbehorende leningruil; 
• Energietransitie Drechtsteden en de rol van Wbv. Heerjansdam hierin; 
• Verslag van de externe accountant; 
• Huurprijzenbeleid; 
• Optimaliseren administratieve organisatie en interne controle. 

 
    

 
 
 

 6.  Slotverklaring  
De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van het verslag van het bestuur over 
het boekjaar 2021. De door het bestuur opgemaakte jaarrekening en jaarverslag 2021 
zijn door Verstegen Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende 
controleverklaring voorzien. De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening 
goedgekeurd, nadat zij kennis heeft genomen van het accountantsrapport 2021 en de 
bevindingen met de accountant heeft besproken.  
 
 
 
Heerjansdam, ……….. 
 
A.H.G. Rouwers  S. de Zeeuw  C. Smals  
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Woningbouwvereniging Heerjansdam

JAARREKENING
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Balans per 31 december

Activa

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen (1)

1. DAEB vastgoed in exploitatie 76.057.915 66.589.260

2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 7.210.478 7.145.576

3. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie 0 0

83.268.394 73.734.836

Materiële vaste activa (2)

4. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie 471.268 480.628

471.268 480.628

Financiële vaste activa (2)

5. Latente belastingvordering 31.342 0

6. Andere deelnemingen 0 0

7. Overige vorderingen 0 0

31.342 0

Som der vaste activa 83.771.004 74.215.465

Vlottende activa

Voorraden (3)

5. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 0 0

0 0

Vorderingen (4)

6. Huurdebiteuren 22.380 8.952

7. Overheidsinstellingen 0 0

8. Belastingen en premies sociale verzekeringen 65.273 0

9. Overige vorderingen 0 0

10. Overlopende activa 18.873 108.303

106.526 117.255

Liquide middelen (5) 186.082 1.955

Som der vlottende activa 292.608 119.210

Totaal activa 84.063.612 74.334.675

2021 2020
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Passiva

Eigen vermogen (6)

11. Herwaarderingsreserve 50.195.750 41.477.923

12. Overige reserves 18.639.340 17.779.491

68.835.090 59.257.414

Voorzieningen (7)

13. Voorziening onrend. invest. en herstructureringen 0 0

14. Voorziening latente belastingverplichtingen 18.391 89.174

15. Overige voorzieningen 0 0

18.391 89.174

Langlopende schulden (8)

16. Schulden/leningen overheid 2.374.848 2.616.321

17. Schulden/leningen kredietinstellingen 11.377.325 10.584.805

18. Overige langlopende schulden 69.277 63.987

13.821.450 13.265.113

Kortlopende schulden (9)

19. Schulden aan kredietinstellingen 929.738 780.613

20. Schulden aan leveranciers 241.449 311.391

21. Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.855 355.069

22. Overige schulden 0 0

23. Overlopende passiva 215.639 275.901

1.388.681 1.722.974

Totaal passiva 84.063.612 74.334.675

2021 2020
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Winst-en-verliesrekening

24. Huuropbrengsten 3.535.284 3.505.238

25. Opbrengsten servicecontracten 124.292 134.911

26. Lasten servicecontracten -119.538 -132.841

27. Lasten verhuur en beheeractiviteiten -369.554 -341.339

28. Lasten onderhoudsactiviteiten -1.008.802 -859.442

29. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -733.546 -720.391

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9) 1.428.136 1.586.136

30. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 0 -165.713

30. Toegerekende organisatiekosten 0 0

33. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -10.044 0

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10) -10.044 -165.713

34. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 0 0

35. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille

8.717.827 3.814.286

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11) 8.717.827 3.814.286

36. Opbrengst overige activiteiten 21.802 25.302

37. Kosten overige activiteiten 0 0

Netto resultaat overige activiteiten (12) 21.802 25.302

37. Overige organisatiekosten -318.971 -89.861

38. Leefbaarheid -26.886 -18.425

Bedrijfsresultaat 9.811.864 5.151.725

39. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en 

effecten 0 0

40. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa 

behoren en van effecten 0 0

41. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 95 11.976

42. Rentelasten en soortgelijke kosten -291.956 -371.415

Saldo financiële baten en lasten (13) -291.861 -359.439

Resultaat voor belastingen 9.520.003 4.792.286

43. Belastingen 57.673 -253.625

Resultaat na belastingen 9.577.676 4.538.661

2021 2020
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Kasstroomoverzicht
(in duizenden euro’s) 2021 2020

Operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren 3.647 3.641

Vergoedingen 0 1

Overheidsontvangsten 0 0

Overige bedrijfsontvangsten 13 10

Renteontvangsten 0 12

Saldo ingaande kasstromen 3.660 3.663

Uitgaven: 

Erfpacht 0 0

Personeelsuitgaven 207 187

Onderhoudsuitgaven 1.046 778

Overige bedrijfsuitgaven 607 682

Renteuitgaven 252 382

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 0 0

Verhuurdersheffing 437 424

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 17 15

Vennootschapsbelasting 389 657

Saldo uitgaande kasstromen 2.955 3.126

Kasstroom uit operationele activiteiten 705 537

(Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom 

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet 

woongelegenheden 0 400

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden 0 0

(Des)Investeringsontvangsten overig 0 0

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 0 400

MVA uitgaande kasstroom 2021 2020

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 0 0

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 795 197

Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 0 0

Aankoop grond 0 0

Investeringen in overige financiële activa 0 0

Desinvesteringen in overige financiële activa 0 0

Investeringen overig 64 7

Externe kosten bij verkoop 0 0

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 859 204

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -859 196
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FVAOntvangsten verbindingen 0 0

Ontvangsten overig 0 0

Uitgaven overig 0 0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0 0

Kasstroom uit (des)investeringen -859 196

Financieringsactiviteiten
Ingaand 2021 2020

Nieuwe door WSW geborgde leningen 1.000 0

Nieuwe niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen 164 0

Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-

investeringen 0 0

Uitgaand

Aflossing door WSW geborgde leningen 826 758

Aflossing niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen 0 0

Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-

investeringen 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 338 -758 

Mutatie liquide middelen 184 -25 

Liquide middelen per 1 januari 2 28

Liquide middelen per 31 december 186 2
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Woningbouwvereniging Heerjansdam

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Continuïteitsveronderstelling

Financiële instrumenten

Primaire financiële instrumenten

Afscheiden embedded derivaten

De jaarrekening van Woningbouwvereniging Heerjansdam is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, 

behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening opgesteld volgens de door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting. 

De activiteiten van Woningbouwvereniging Heerjansdam, statutair gevestigd en kantoor houdende in Kromme 

Nering 12, Heerjansdam, zijn erop gericht de primaire doelgroep te huisvesten.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, 

tenzij anders vermeld. 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Alle bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.

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; en

· het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van 

waardeveranderingen in het resultaat.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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. Indien het financiële instrument niet in de balans is 

opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen 

rechten en verplichtingen’.

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

de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’.
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Hedge accounting

Woningbouwvereniging Heerjansdam past geen hedge accounting toe.

Schattingen

De marktwaarde is als volgt te definiëren:

Woningbouwvereniging Heerjansdam heeft drie leningen met een tussentijdse toekomstige renteherziening. Deze 

leningen worden op basis van bovenstaande niet afgescheiden van het basiscontract. 

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van de 

geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde van 

het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de 

grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening van 

Woningbouwvereniging Heerjansdam. 

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige 

verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de peildatum, waarbij 

partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben gehandeld.

Voor de waardering in de jaarekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. Om een inschatting van 

de marktwaarde te maken wordt gebruikt gemaakt van taxaties (voor het vastgoed dat op basis van full-versie wordt 

gewaardeerd). De vraag is wat de nauwkeurigheid van deze taxaties is of binnen welke bandbreedte de 

opdrachtgever het waardeoordeel mag verwachten. Uitgaande van de gegeven definitie van de marktwaarde en de 

aan de taxateur opgelegde norm op het gebied van kennis en uitvoering wordt in de markt de nauwkeurigheid van 

de waardering geacht te liggen binnen een bandbreedte van 10 procent plus en min de waarde. Uit marktonderzoek 

waarbij de verkoopprijs van verkochte objecten wordt vergeleken met de meest recente taxatie (onderzoek IPD en 

RICS) blijkt een gemiddeld verschil van 9 procent tussen de getaxeerde waarde en de opbrengstwaarde. 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen van waardering van activa en passiva

1. Vastgoedbeleggingen

1.1 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde:

Woningbouwvereniging Heerjansdam hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde voor woongelegenheden en parkeergelegenheden. Voor de basisversie is  de waardering van het 

vastgoed aannemelijk op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve wordt modelmatig op 

complexniveau bepaald, waardoor een onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen 

tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves. Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur 

betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in 

een bepaalde bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur 

(i.e. full versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand zou zijn gekomen. 

Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een 

herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de 

boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie 

waar de reserve betrekking op heeft.

DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk 

vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 

juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2021 bedraagt deze 

grens € 752,33  (2020: € 737,14). Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven 

de huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed.

Overgeheveld bezit in een door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel is onder 

de post Niet-DAEB-vastgoed gepresenteerd. De overheveling van DAEB-vastgoed in exploitatie naar het niet-DAEB 

vastgoed in exploitatie is aangemerkt als een wijziging van de aard van het vastgoed en verwerkt als mutatie in het 

boekjaar. 

Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd 

op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 

vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing.

Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen 

marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). 

Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de basisversie gehanteerd voor 

de woongelegenheden en de parkeergelegenheden en de full-versie  wordt gehanteerd voor het bedrijfsmatig 

onroerend goed en het maatschappelijk onroerend goed. Voor een verdere toelichting op de toepassing van het 

waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder 

zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze 

is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun 

voor toegelaten instellingen.

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden 

verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.
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Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Materiële vaste activa

1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Onderhoud

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woningbouwvereniging Heerjansdam en beoogt inzicht te geven in de 

verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. De grondslagen voor de beleidswaarde 

van het vastgoed in exploitatie komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met 

uitzondering van:

1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen 

rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie.

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van 

(huurders)mutatie.

3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van de 

corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoed- bezit, in 

plaats van onderhoudsnormen in de markt.

Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, 

zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de 

beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, 

onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV 

artikel 15.

Woningbouwvereniging Heerjansdam heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de 

beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde.

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

voordoen.

4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder 

worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheer- 

activiteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en 

beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige 

verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan 

wel de lagere marktwaarde.

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de 

verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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2. Financiële vaste activa

2.1 Latente belastingvorderingen

2.2 Andere deelnemingen

2.3 Overige vorderingen

3. Overige voorraden

Onder de post voorraden zijn  grondposities zonder concrete bouwbestemming opgenomen, waarvan besloten is

tot afstoting. De waardering is tegen verkrijgingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel  lagere

opbrengstwaarde.

4. Vorderingen

5. Liquide middelen

7. Voorzieningen

7.1 Voorziening latente belastingverplichtingen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende 

schulden.

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is 

dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd 

tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de nettorente en hebben overwegend een langlopend 

karakter. De nettorente bestaat uit de voor Woningbouwvereniging Heerjansdam geldende rente voor langlopende 

leningen (2,6%) onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief (25%). De actieve 

belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale 

waardering en op de aanwezige compensabele verliezen.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden 

gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering 

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen. 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, 

dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale 

balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd 

met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit 

hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie in mindering gebracht, voor zover het waarschijnlijk is dat 

de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening. 
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Grondslagen voor de bepaling van het geconsolideerde resultaat

10. Huuropbrengsten

11. Opbrengsten en lasten servicecontracten

12. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed;

- kosten klanten contact center;

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “22. Toerekening baten en lasten”.

13. Lasten onderhoudsactiviteiten

14. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

- onroerend zaakbelasting;

- verzekeringskosten.

- verhuurderheffing

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “22. Toerekening baten en lasten”.

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

zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed.

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden 

verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2021 gold een 

tijdelijke maatregel en zijn de huren niet verhoogd. Deze tijdelijke maatregel loopt tot 30 juni 2022. De opbrengsten 

uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse 

beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt.

De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van 

daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten 

servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en 

beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als 

zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de diensten.

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen 

betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan:

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit betreffen naast 

onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is toegelicht 

onder “22. Toerekening baten en lasten”.

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.



47 
 

 
 
 

15. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

16. Opbrengsten en kosten overige activiteiten

17. Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie

18. Overige organisatiekosten

19. Leefbaarheid

20. Financiële baten en lasten

21. Belastingen

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 verkoopklaar 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.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, 

rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet 

opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 

kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente 

belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte 

economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels de 

systematiek toegelicht in “22. Toerekening baten en lasten”.

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken bevorderen. 

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende het 

verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en 

herstructurering.

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige 

dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van die 

betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 

transactiekosten op de ontvangen leningen.

De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in “22. 

Toerekening baten en lasten”.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan 

door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar.
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22. Toerekening baten en lasten

Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerde kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. 

Woningbouwvereniging Heerjansdam heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie 

ultimo 2018 en het fiscale resultaat 2018 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 

voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de 

jaarrekening opgenomen schatting.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële-leasecontract 

wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt 

en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er 

overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). 

De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. Woningbouwvereniging Heerjansdam heeft VSO 

2 getekend. Per 1 december 2016 loopt de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten 

vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt 

verlengd, indien deze niet vóór 1 december is opgezegd.

Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit 

financieringsactiviteiten. 

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit 

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen 

aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs. 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen worden de overige bedrijfskosten 

toegerekend aan de betreffende categorie volgens de functionele indeling. Hierbij worden de uitgangspunten 

gehanteerd zoals opgenomen in de 'Handleiding functionele indeling 2018'.
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Woningbouwvereniging Heerjansdam

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vastgoedbeleggingen (1))
2021 2020

1. DAEB vastgoed in exploitatie 76.057.915 66.589.260

2. niet-DAEB vastgoed in exploitatie 7.210.478 7.145.576

3. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 0

Totaal 83.268.394 73.734.836

 

2021 2020 2021 2020 2021 2020

1 januari

Cum. verkrijgings- of vervaardigingsprijs 27.626.898 27.547.829 5.076.075 5.076.075 37.561 37.561

Cumulatieve herwaarderingen 40.219.695 36.819.643 2.556.934 2.142.700 0 0

Cumulatieve waardeveranderingen -1.257.333 -1.257.333 -487.433 -487.433 -37.561 -37.561

Boekwaarde 1 januari 66.589.260 63.110.139 7.145.576 6.731.342 0 0

Mutaties:

Opleveringen 0 0 0 0 0 0

Investeringen 805.826 361.183 9.904 0 0 0

Verwervingen via fusie/ overname 0 0 0 0 0 0

Ontvangen projectbijdragen 0 0 0 0 0 0

Desinvesteringen 0 -93.565 0 0 0 0

Herclassificatie 0 -188.549 0 0 0 0

Aanpassingen marktwaarde 8.662.829 3.400.052 54.998 414.234 0 0

Afwaarderingen 0 0 0 0 0 0

Totaal van de mutaties 9.468.655 3.479.121 64.902 414.234 0 0

Cum. verkrijgings- of vervaardigingsprijs 28.432.725 27.626.898 5.085.979 5.076.075 37.561 37.561

Cumulatieve herwaarderingen 48.882.524 40.219.695 2.611.932 2.142.700 0 0

Cumulatieve waardeveranderingen -1.257.333 -1.257.333 -487.433 -73.199 -37.561 -37.561

Boekwaarde 31 december 76.057.915 66.589.260 7.210.478 7.145.576 0 0

Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering 48.882.524 40.219.695 2.611.932 2.142.700 0 0

1. DAEB vastgoed in exploitatie

2. niet-DAEB vastgoed in 

exploitatie

3. Vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie
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Marktwaarde

Complexindeling

Locatie (straat / postcode) Daeb / niet-Daeb Type

Eengezinswoning

Meergezinswoning

Bedrijfsonroerendgoed

Maatschappelijk onroerend goed

Parkeerplaats / garagebox

Garagebox

Parameters

Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de volgende parameters:

Parameters woongelegenheden 2022 2023 2024 2025 e.v.

Prijsinflatie 1,80% 1,90% 1,90% 1,90%

Looninflatie 2,20% 2,10% 2,30% 2,30%

Bouwkostenstijging 3,20% 2,10% 2,30% 2,30%

Leegwaardestijging 7,10% 2,00% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud per vhe 1176-1918 1176-1918 1176-1918 1176-1918

Instandhoudingsonderhoud per vhe UP 471-1182 471-1182 471-1182 471-1182

Beheerkosten per vhe 450-467 450-467 450-467 450-467

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,1052% 0,1052% 0,1052% 0,1052%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

Verhuurderheffing (% van de WOZ) 0,332% 0,306% 0,307% 0,307%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – zelfstandige eenheden 1,0% 1,0% 1,0% 0,5%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – onzelfstandige eenheden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Huurderving (% van de huursom) 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Mutatiekans bij doorexploiteren 4,0% tot 20% 4,0% tot 20% 4,0% tot 20% 4,0% tot 20%

Mutatiekans bij uitponden 4,0% tot 20% 4,0% tot 20% 4,0% tot 20% 4,0% tot 20%

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

Disconteringsvoet: 5,75% 5,75% 5,75% 5,75%

Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat die is bepaald op 

basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow 

(DCF) Methode bepaald.

Bij het bepalen van de marktwaarde van de woongelegeheden en de parkeergelegenheden is de basisversie van het 

waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de 

basisversie van het waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een 

onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. Voor het bepalen van de marktwaarde zijn de eenheden ingedeeld per complex. 

Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden wat betreft 

type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat 

geen minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een 

waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. De waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van 

de marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling bepaald:
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2022 2023 2024 2025 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo (BOG)  €                6,00  €                6,00  €                6,00  €                6,00 

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo (MOG)  €                7,30  €                7,30  €                7,30  €                7,30 

Mutatieonderhoud per m2 bvo (BOG)  €              10,10  €              10,10  €              10,10  €              10,10 

Mutatieonderhoud per m2 bvo (MOG)  €              12,20  €              12,20  €              12,20  €              12,20 

Beheerkosten % van de markthuur - BOG 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Beheerkosten % van de markthuur - MOG 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,318% 0,318% 0,318% 0,318%

Belastingen, verzekeringen en overige 

zakelijke lasten (% van de WOZ)
0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

Disconteringsvoet (gemiddeld) 8,48% 8,48% 8,48% 8,48%

Parameters parkeerplaatsen 2022 2023 2024 2025 e.v.

Instandhoudingsonderhoud – parkeerplaats € 56 € 56 € 56 € 56

Instandhoudingsonderhoud – garagebox € 187 € 187 € 187 € 187

Beheerkosten – parkeerplaats € 29 € 29 € 29 € 29

Beheerkosten – garagebox € 40 € 40 € 40 € 40

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,22% 0,22% 0,22% 0,22%

Disconteringsvoet: 6,34% 6,34% 6,34% 6,34%

Inschakeling taxateur

De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de volgende vrijheidsgraden:  

- disconteringsvoet

- exit yield

- gebruik van vrijheidsgraden op basis van inschatting van de externe taxateur

Beleidswaarde

Parameters bedrijfsmatig en 

maatschappelijk onroerend goed

Conform het handboek is bij het bepalen van de marktwaarde van het bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed de full-versie 

van het waarderingshandboek gehanteerd. Dit betekent dat het bedrijfsmatig- en maatschappelijk onroerend goed getaxeerd is door 

een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Het 

taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant 

zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van Woningbouwvereniging Heerjansdam en op aanvraag beschikbaar voor de 

Autoriteit woningcorporaties.

Omdat de doelstelling van Woningbouwvereniging Heerjansdam is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in 

kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Dit betekent dat slechts een deel van 

de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd. Derhalve wordt hieronder de beleidswaarde 

van het vastgoed in exploitatie toegelicht. Deze beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woningbouwvereniging Heerjansdam en 

beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid.

Bij het bepalen van de beleidswaarde is het waarderingshandboek gehanteerd. De berekening van de beleidswaarde kent als startpunt 

de marktwaarde. De beleidswaarde wordt bepaald door op vier aspecten aanpassingen door te voeren in de uitgangspunten van de 

berekening van de marktwaarde. Deze aspecten zijn:
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De aansluiting tussen de marktwaarde en de beleidswaarde kan als volgt worden weergegeven:

DAEB-

vastgoed

Niet-DAEB-

vastgoed

Totaal 

corporatie

 €  €  € 

Marktwaarde per 31-12-2021     76.057.915      7.210.478     83.268.394 

Afslag wegens beschikbaarheid 

(doorexploiteerscenario)
        506.247         302.716         808.963 

Afslag wegens betaalbaarheid 

(beleidshuur)
  -23.016.359     -1.569.888   -24.586.247 

Afslag wegens kwaliteit (onderhoud)        -642.855        -304.646        -947.501 

Afslag wegens beheer (beheerskosten)     -9.879.786        -508.220   -10.388.006 

Beleidswaarde per 31-12-2021     43.025.162      5.130.440     48.155.603 

Uitgangspunten beleidswaarde:

Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met ingang van het boekjaar 2018 de in 

voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden 

m.i.v. het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In het 

bestuursverslag wordt een beleidsmatige beschouwing opgenomen.

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

eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van Woningbouwvereniging Heerjansdam. De grondslagen 

voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de 

grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van:

1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario. Hierbij wordt tevens 

uitgegaan van eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde. 

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van (huurders)mutatie. De 

streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende 

wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. Woningbouwvereniging Heerjansdam hanteert in 

haar beleid een streefhuur van 75% tot 85% van de maximaal redelijke huur. Voor het bepalen van de streefhuur is de maximale huur 

op basis van de wws-punten 2021 als basis genomen.

3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van de corporatie en het als 

onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de 

markt. Woningbouwvereniging Heerjansdam hanteert hierbij het volgende uitgangspunten ten opzichte van de marktwaarde:

a. De onderhoudslasten zijn gebaseerd op het MJOP en variëren per complex. 

4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder worden verstaan de 

directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze 

worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening. Aangezien deze verhuur-en  

beheerslasten jaar over jaar min of meer stabiel zijn, zijn deze gelijk gehouden aan de norm van 2019.

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat de marktuitgangspunten 

overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.
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Verzekeringen

De onroerende zaken in exploitatie zijn verzekerd tegen het risico van brand- en stormschade.

Op de betreffende polissen is de indexclausule van toepassing.

Met ingang van 1 januari 2006 is de basis voor deze verzekering het aantal verhuureenheden.

Beperking van eigendom

Overig

Materiële vaste activa

4. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is hierna opgenomen:

2021 2020

Stand 1 januari:

Aanschafwaarde 751.970 563.421

Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -271.342 -252.831

Boekwaarde 480.628 310.590

Mutaties:

Investeringen 17.898 188.549

Desinvesteringen -10.618 0

Afwaarderingen 0 0

Terugname afwaarderingen 0 0

Overige mutaties 0 0

Afschrijvingen -16.640 -18.511

Totaal van de mutaties -9.360 170.038

Stand 31 december:

Aanschafwaarde 759.250 751.970

Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -287.982 -271.342

Boekwaarde 471.268 480.628

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie:

Terreinen geen afschrijvingen nvt

Bedrijfsgebouwen lineair 50 jaar

Installaties lineair 15 jaar

Inventaris lineair 25 jaar

In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 509 (2020: 509) verhuureenheden opgenomen en in de post niet-DAEB zijn 38 (2020: 37) 

verhuureenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden 

bedraagt € 100.634.000 (2020: € 100.003.000).

Bij de materiële vaste activa is geen sprake van beperking van eigendom. Bepaalde complexen dienen wel tot zekerheidstelling voor de 

verplichtingen ten opzichte van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
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Financiële vaste activa (2)

5. Latente belastingvordering

Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte latente belastingvordering is als volgt:

2021 2020

Boekwaarde per 1 januari -               -               

Dotaties ten gunste van het resultaat 31.342          -               

Vrijval ten gunste van het resultaat

Boekwaarde 31 december 31.342          -               

6. Deelnemingen

Hieronder is het verloop van de overige deelnemingen opgenomen: 

2021 2020

Boekwaarde per 1 januari 0 0

Mutaties:

Aankopen, verstrekte leningen 0 0

Effecten vanwege (nieuwe) consolidaties 0 0

Verkopen, aflossingen 0 0

Effecten vanwege deconsolidaties 0 0

Waardeverminderingen 0 0

Terugnemingen waardeverminderingen 0 0

Aandeel resultaat waarin wordt deelgenomen 0 0

Dividend 0 0

Aandeel in overige rechtstreekse 0 0

Boekwaarde per 31 december 0 0

Voorraden (3)
 2021 2020

5. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop huur debiteuren

Deze post bestaat uit: vorderingen overheid

Grondposities 0 0

Totaal 0 0

Dit betreft een deelneming in Stadsherstel Drechtsteden NV dat zich ten doel stelt achterstandswijken binnen de Drechtsteden op een 

hoger niveau te krijgen. Omdat er door de WBV Heerjansdam geen invloed van betekenis is op het zakelijke en financiële beleid wordt 

deze deelneming niet meegeconsolideerd. De deelneming Stadsherstel Drechtsteden NV is eind 2018 opgeheven.

De volkshuisvestelijke bijdrage, die in 2021 ten laste van het resultaat is genomen, mag fiscaal voor 50% in 2021 ten laste van de 

fiscale winst worden gebracht en 50% ten laste van de fiscale winst over 2022. Voor de 50% die ten laste van de fiscale winst over 

2022 mag worden gebracht wordt een belastingvordering opgenomen. Voor de berekening van de te vorderen vennootschapsbelasting 

is een percentage van 25% gehanteerd.
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Vorderingen (4)
 2021 2020

6. Huurdebiteuren huur debiteuren 22.380 8.952

7. Overheid vorderingen overheid 0 0

8. Belastingen en premies sociale verzekeringen Vorderingen belasting en sociale verzekeringen 65.273 0

9. Overige vorderingen overige kortlopende vorderingen 0 0

10. Overlopende activa Overlopende activa 18.873 108.303

Totaal 106.526 117.255

Van de vorderingen heeft € 0 een looptijd langer dan één jaar.

6. Huurdebiteuren
Het saldo huurdebiteuren kan als volgt worden gespecificeerd:

2021 2020

Huurdebiteuren Huur debiteuren 32.504           35.616 

Af: voorziening wegens oninbaarheid voorziening huurdebiteuren -10.124          -26.664 

Boekwaarde per 31 december 22.380 8.952

De huurachterstand huurdebiteuren eind 2021 is 0,92% van de nettojaarhuur (2020: 1,02%).

8. Belastingen en premies sociale verzekeringen
 2021 2020

Te vorderen vennootschapsbelasting van het boekjaar 65.273 0

Loonbelasting en sociale lasten 0 0

Omzetbelasting 0 0

Premies bedrijfsvereniging 0 0

Totaal 65.273 0

10. Overlopende activa
Het saldo overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd:

2021 2020

Vooruitbetaalde posten 18.873           27.112 

Nog te ontvangen posten 0                  -   

Overige overlopende activa 0           81.191 

Totaal overlopende activa per 31 december 18.873 108.303

De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot boekjaar 2022.
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Liquide middelen (5)
2021 2020

Kassen 1.296 1.955

BNG 184.786 0

Kruisposten 0 0

Rabobank 0 0

Totaal 186.082 1.955

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van Woningbouwvereniging Heerjansdam. 

Eigen vermogen (6)

11. Herwaarderingsreserve

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

Sociaal Commercieel

vastgoed in vastgoed in

exploitatie exploitatie Totaal

Stand per 1 januari 2020 35.825.432 1.838.205 37.663.637

Desinvesteringen 0 0 0

Mutatie herwaardering 3.400.052 414.234 3.814.286

Stand per 31 december 2020 39.225.484 2.252.439 41.477.923

Stand per 1 januari 2021 39.225.484 2.252.439 41.477.923

Desinvesteringen 0 0 0

Mutatie herwaardering 8.662.829 54.998 8.717.827

Stand per 31 december 2021 47.888.313 2.307.437 50.195.750

12. Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:

2021 2020

Stand 1 januari 17.779.491 17.055.116

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 0 0

Herrekende overige reserves 17.779.491 17.055.116

Resultaat 2021 9.577.676 4.538.661

Resultaat van het jaar 9.577.676 4.538.661

Realisatie uit herwaarderingsreserve -8.717.827 -3.814.286

Stand 31 december 18.639.340 17.779.491
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Voorzieningen (7)
2021 2020

13. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0 0

14. Voorziening latente belastingverplichtingen 18.391          89.174          

15. Overige voorzieningen 0 0

Totaal 18.391 89.174

14. Voorziening latente belastingverplichtingen

(in duizenden euro’s)

2021 2020 2021 2020

Voorziening latente belastingen:

Belastbare tijdelijke verschillen

uit hoofde van herwaardering

uit hoofde van vastgoedbeleggingen

uit hoofde van onderhanden projecten

uit hoofde van derivaten

Overige belastbare tijdelijke verschillen 18.391          89.174          

Totaal voorziening latente belastingen 18.391          89.174          0 0

Verloop latente belastingverplichtingen tot waardering gebracht

 2021 2020

Boekwaarde 1 januari 89.175          242.188        

Dotaties ten laste van het resultaat -               -               

Onttrekkingen -               0

Vrijval ten gunste van het resultaat -70.784         -153.014       

Nieuwe/vervallen consolidaties -               0

Rentetoevoeging -               0

Boekwaarde 31 december 18.391          89.175          

Balans Winst-en-verliesrekening

De voorziening voor latente belastingverplichtingen is overwegend langlopend van aard. De nominale waarde van de belastinglatentie 

bedraagt € 20.240 (2020: € 95.968).

Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte voorziening latente belastingverplichtingen in het boekjaar is 

op totaalniveau als volgt:
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Langlopende schulden (8)

16. en 17. Schulden/leningen overheid en schulden/leningen kredietinstellingen

Overheid 2021 2020

Boekwaarde per 1 januari 2.807.116      2.992.695 

Bij: nieuwe leningen 0                  -   

Af: aflossingen -214.155        -185.579 

2.592.961      2.807.116 

Af: naar kortlopende schulden Leningen overheid - aflossingsverplichting-218.113        -190.795 

Boekwaarde per 31 december 2.374.848 2.616.321

Kredietinstellingen 2021 2020

Boekwaarde per 1 januari 11.164.617     11.737.198 

Bij: nieuwe leningen 1.164.530                  -   

Bij: Agio op nieuwe leningen 255.629                  -   

Af: Correctie voorgaande jaren 79              -412 

Af: aflossingen -580.235        -572.169 

    12.004.620     11.164.617 

Af: Correctie voorgaande jaren                  -                    -   

Af: naar kortlopende schulden Leningen kredietinstellingen - aflossingsverplichting-627.295        -579.812 

Boekwaarde per 31 december 11.377.325 10.584.805

Totaal boekwaarde leningportefeuille per 31 december 13.752.173 13.595.359

Marktwaarde per 31 december 16.740.274 16.697.476

Hieronder zijn de gemiddelde rentevoeten en de restant looptijd van de leningportefeuille aangegeven. 

Gemiddelde

 rentevoet > 5 jaar > 1 < 5 jaar Totaal

Schulden/leningen overheid 1,86% 2.191.532     401.428        2.592.961     

Schulden/leningen kredietinstellingen 2,06% 12.004.620    -               12.004.620    

Totaal 2,02% 14.196.153    401.428        14.597.581    

2021

Gemiddelde

 rentevoet > 5 jaar > 1 < 5 jaar Totaal

Totaal schulden/leningen 2,02% 14.196.153 401.428 14.597.581

Bij deze langlopende leningen is geen sprake van achtergestelde leningen en verbintenissen tot bezwaring. 

Het verloop van de post schulden/leningen overheid schulden/leningen kredietinstellingen voor leningen van Woningbouwvereniging 

Heerjansdam is als volgt:

De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn 

tegen actuele rentetarieven.

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 845.408 zijn niet begrepen in de hierboven 

genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden.

Restant looptijd

Restant looptijd
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18. Overige langlopende schulden

2021 2020

Waarborgsommen 69.277 63.987             

Rente waarborgsommen 0 -                   

Boekwaarde per 31 december 69.277 63.987

Kortlopende schulden (8)
2021 2020

19. Schulden aan kredietinstellingen 929.738 780.613

20. Schulden aan leveranciers Schulden aan leveranciers241.449 311.391

21. Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.855 355.069

22. Overige schulden 0 0

23. Overlopende passiva 215.639 275.901

Totaal 1.388.681 1.722.974

19. Schulden aan kredietinstellingen
2021 2020

Aflossingsverplichting komend boekjaar op langlopende leningen 845.408 770.607

Kasgeldlening (Bank) 0 0

Rekening-courantkrediet (Bank) 84.330 10.006

Totaal 929.738 780.613

21. Belastingen en premies sociale verzekeringen
 2021 2020

Verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar 0 132.558        

Aanpassingen vennootschapsbelasting voorgaande jaren 0 146.530        

Loonbelasting en sociale lasten 241 4.968

Omzetbelasting 1.613 71.013

Premies bedrijfsvereniging 0 0

Totaal 1.855 355.069
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23. Overlopende passiva
De post overlopende passiva is als volgt samengesteld:

Totaal > 1 jaar Totaal > 1 jaar

Nog niet vervallen rente leningen 70.948 75.334

Vooruitontvangen huren 106.705 127.114

Nog te besteden projectbijdragen 0 0

Nog te verrekenen servicekosten 10.817 23.720

Verplichtingen inzake vakantiedagen 0 0

Overige personele verplichtingen 0 0

Rekening-courant niet-DAEB 0 0

Overige Overige overlopende passiva27.168 49.734

Totaal 215.639 0 275.902 0

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft Heerjansdam een obligoverplichting jegens het WSW. Deze bestaat uit de jaarlijkse 

obligoheffing van maximaal 0,33% en een gecommitteerd obligo in de vorm van een variabele lening van maximaal 2,6% van de 

restschuld van de door Heerjansdam opgenomen, door het WSW geborgde leningen. Over 2021 bedroeg de heffing 0,062% (€.7.115) 

en het gecommitteerde obligo 0%. De maximale obligoverplichting bedraagt derhalve nihil. 

Heerjansdam zal de komende 5 jaren naar verwachting in totaal € 95.000 moeten afdragen aan jaarlijkse obligoheffingen en eventueel 

verstrekken van gecommitteerde obligo om het risicovermogen van het WSW op peil te houden. Indien het WSW  het gecommitteerde 

obligo zou opeisen dient Heerjansdam het bedrag binnen 10 dagen aan het WSW over te maken. Heerjansdam verwacht indien 

noodzakelijk aan deze verplichting te kunnen voldoen door het nog niet benutte deel van het bestaande financieringskrediet aan te 

spreken, en zo nodig een aanvullende lening aan te trekken binnen het aanwezige faciliteringsvolume.

20202021
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Woningbouwvereniging Heerjansdam

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)

27. Huuropbrengsten 2021 2020

Woningen en woongebouwen DAEB 3.195.628 3.159.927

Woningen en woongebouwen niet-DAEB 291.496 282.846

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 21.548 21.548

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 90.871 90.871

3.599.543 3.555.192

Huurderving wegens leegstand -63.912 -49.959

Huurderving wegens oninbaarheid -346 5

Totaal 3.535.284 3.505.238

28. Opbrengsten servicecontracten 2021 2020

Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten 121.552 134.863

Derving wegens oninbaarheid 2.740 48

Totaal 124.292 134.911

29. Lasten servicecontracten 2021 2020

Servicecontracten 120.952 134.263

Toegerekende organisatiekosten -1.414 -1.422

Totaal 119.538 132.841

De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende 

en roerende zaken zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks,  

indien noodzakelijk, aangepast. 

Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten

over het voorgaande jaar.

30. Lasten verhuur en beheeractiviteiten 2021 2020

Toegerekende organisatiekosten verhuur en beheeractiviteiten 139.889 116.890

Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten 229.664 224.449

Totaal 369.554 341.339

De afschrijvingen op de activa ten dienste van de exploitatie ad € 16.640 (2020: € 18.511) zijn in de winst- 

en verliesrekening verwerkt onder de Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten.
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Toerekening organisatiekosten

De toerekening van de organisatiekosten heeft plaatsgevonden op basis van de activiteiten van de fte's. 

Lonen en salarissen 2021

Lonen en salarissen 194.922

Sociale lasten 19.714

Pensioenlasten 12.606

227.242

Overige personeelkosten -10.783

Toe te rekenen organisatiekosten 216.459

Organisatiekosten toegerekend aan:

Lasten verhuur en beheer activiteiten 139.889

Lasten onderhoudsactiviteiten 76.570

Totaal toegerekende organisatiekosten 216.459

Aantal fte's (per balansdatum)

Bestuur 0,6

Verhuur en beheer 1,8

Onderhoud 1,3

Totaal 3,7

31. Lasten onderhoudsactiviteiten 2021 2020

Planmatig onderhoud 505.171 520.657

Reparatie-/klachtenonderhoud 427.061 291.441

Toegerekende organisatiekosten onderhoudsactiviteiten 76.570 47.345

Totaal 1.008.802 859.442

32. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
2021 2020

Onroerende zaak belasting 116.417 106.988

Waterschapslasten 43.182 38.474

Verhuurderheffing 439.333 428.288

Saneringsheffing 0 0

Verzekeringen 35.256 34.344

Overige directe kosten 99.358 112.296

Toegerekende organisatiekosten 0 0

Totaal 733.546 720.391

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10)

De specificatie van het verkoopresultaat is als volgt : 2021 2020

33. Verkoopopbrengst 0 329.851

Af:    Verkoopkosten 0 0

33. Toegerekende organisatiekosten 0 0

33. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -10.044 -495.564

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille -10.044 -165.713

De verkoopopbrengst betreft een garage Molenweg 5
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Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)

34. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
2021 2020

Afwaardering vastgoed in ontwikkeling 0 0

Terugneming afwaardering vastgoed in ontwikkeling 0 0

Afwaardering wegens onrendabel deel onroerende en roerende zaken

ten dienste van de exploitatie 0 0

Terugneming eerder genomen afwaardering onroerende en roerende

zaken ten dienste van de exploitatie 0 0

Totaal 0 0

35. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2021 2020

Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie 8.662.829 3.400.052

Waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed in exploitatie 54.998 414.234

Totaal 8.717.827 3.814.286

Netto resultaat overige activiteiten (12)

36. Opbrengsten overige activiteiten
2021 2020

Opbrengsten uit hoofde van warmte- en koudeopslaginstallaties 20.309 22.370

Opbrengsten uit hoofde van beheersactiviteiten voor VvE’s 0 0

Opbrengsten uit hoofde van overige dienstverlening 1.493 2.932

Totaal 21.802 25.302

37. Overige organisatiekosten
2021 2020

Kosten ten aanzien van jaarverslaggeving 43.660 67.430

Overige kosten toezicht 19.682 22.432

Volkshuisvestelijke bijdrage leningruil 255.629 0

Totaal 318.971 89.861

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen 

wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen 

wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen.
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Honoraria accountantsorganisatie:

2021 2020

Onderzoek van de jaarrekening 29.736 46.256

Andere controleopdrachten 0 0

Adviesdiensten op fiscaal terrein 6.754 8.372

Andere niet-controlediensten 7.170 12.802

Totaal 43.660 67.430

38. Leefbaarheid
2021 2020

Overige leefbaarheidsbijdragen 26.886 18.425

Totaal 26.886 18.425

Saldo financiële baten en lasten (13)

2021 2020

39. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten resultaat deelnemingen 0 0

40. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

41. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten andere rentebaten 95 11.976

42. Rentelasten en soortgelijke kosten -291.956 -371.415

‒ Rente op leningen overheid 0 0

  -   Rente op langlopende schulden Rente op langlopende schulden-278.221 -365.425

‒ Overige rentelasten en soorgelijke kosten overige rentelasten -13.735 -5.990

Totaal -291.861 -359.439

43. Belastingen

Schattingen

De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels 

volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I

 en II). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en

voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen 

onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de

 inschatting van het op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van

 beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door de

corporatie gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de 

jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn.

De kosten van het onderzoek van de jaarrekening worden opgenomen in het jaar waarin de accountant de 

werkzaamheden uitvoert. 
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Belastingdruk winst-en-verliesrekening

De belastinglast/-bate over het resultaat in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening bestaat uit de 

volgende componenten:

2021 2020

Acute belastingen boekjaar 235.227 260.109

Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren -190.774 146.530

Mutatie latente belastingen -102.126 -153.014

Totaal belastinglast/-bate -57.673 253.625

Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat

Commercieel resultaat voor VPB 9.520.003€         

Belastingdruk 0,6%

Af:

* Fiscale afschrijving op activa -€                    

* Verkoop grond -€                    

* Niet gerealiseerde waardeverandering (fiscaal niet van toepassing) (8.717.827)€        

* Afschrijving kantoor (375)€                  

* Correctie voorgaand jaar -€                    

Bij:

* Opwaardering vastgoed in exploitatie -€                    

* Vestia lening 50% aftrekbaar 127.814€            

* Correctie Overige waardeverandering 105.387€            

* Afschrijving kantoor -€                    

* Aftrekbeperking gemengde kosten 2.389€                

* Fiscale vrijval disagio leningen O/G 1.518€                

Fiscaal resultaat 2021 1.038.909€         

Verliesverrekening -€                   

Belastbaar bedrag 2021 1.038.909€         

Vennootschapsbelasting:

* Eerste 245.000€      15,0% 36.750€         

* Daarna over restant 25,0% 198.477€       

  Totaal acute vennootschapsbelasting 235.227€       a)

* Mutatie passieve latentie 2021 u.h.v. fiscaal waarderingsverschil over 

agio leningportefeuille en opwaarderingspotentieel: (70.784)€             b)

* Opvoering latentie leningruil Vestia (31.342)€             c)

* Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren (190.774)€           d)

 Totale vennootschapsbelasting in W&V (57.673)€             = a) t/m d)
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Gescheiden verantwoording DAEB/ niet -DAEB

Enkelvoudige gescheiden balans over 2021

Activa

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen (1)

1. DAEB vastgoed in exploitatie 76.057.915

2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 7.210.478

3. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie 0

76.057.915 7.210.478

Materiële vaste activa

4. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie 470.557 711

470.557 711

Financiële vaste activa (2)

Netto vermogenwaarde niet-DAEB 5.346.449

Interne lening 2.038.500

5. Latente belastingvordering 31.342

6. Andere deelnemingen 0 0

7. Overige vorderingen

7.416.291 0

Som der vaste activa 83.944.763 7.211.189

Vlottende activa

Voorraden (3)

8. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 0 0

0 0

Vorderingen (3)

9. Huurdebiteuren 15.937 6.442

10. Overheidsinstellingen

11. Belastingen en premies sociale verzekeringen 65.273 0

12. Overige vorderingen

13. Overlopende activa 18.873 0

100.083 6.442

Liquide middelen (4) 1.296 184.786

Som der vlottende activa 101.379 191.228

Totaal activa 84.046.142 7.402.417

DAEB niet-DAEB
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Passiva

Eigen vermogen (5)

14. Herwaarderingsreserve 47.888.313 2.307.437

15. Overige reserves 20.946.777 3.039.012

68.835.090 5.346.449

Voorzieningen (6)

16. Voorziening onrend. invest. en herstructureringen

17. Voorziening latente belastingverplichtingen 18.391 0

18. Overige voorzieningen

18.391 0

Langlopende schulden (7)

19. Schulden/leningen overheid 2.374.848 0

20. Schulden/leningen kredietinstellingen 11.377.325 0

Overige langlopende schulden 63.936 5.341

21. Interne lening 0 2.038.500

13.816.109 2.043.841

Kortlopende schulden (8)

22. Schulden aan kredietinstellingen 929.738 0

23. Schulden aan leveranciers 238.766 2.683

24. Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.855 0

25. Overige schulden 0 0

26. Overlopende passiva 206.194 9.444

1.376.552 12.127

Totaal passiva 84.046.142 7.402.417

DAEB niet-DAEB
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Enkelvoudige gescheiden balans over 2020

Activa

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen (1)

1. DAEB vastgoed in exploitatie 66.589.260

2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 7.145.576

3. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie 0

66.589.260 0 7.145.576

Materiële vaste activa

4. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie 479.917 711

479.917 711

Financiële vaste activa (2)

Netto vermogenwaarde niet-DAEB 4.889.506

Interne lening 2.174.400

5. Latente belastingvordering

6. Andere deelnemingen 0 0

7. Overige vorderingen

7.063.906 0

Som der vaste activa 74.133.083 7.146.287

Vlottende activa

Voorraden (3)

8. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 0 0

0 0

Vorderingen (3)

9. Huurdebiteuren 8.835 117

10. Overheidsinstellingen

11. Belastingen en premies sociale verzekeringen

12. Overige vorderingen

13. Overlopende activa 108.303 0

117.138 117

Liquide middelen (4) -12.277 14.231

Som der vlottende activa 104.861 14.348

Totaal activa 74.237.944 7.160.635

DAEB niet-DAEB
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Passiva

Eigen vermogen (5)

14. Herwaarderingsreserve 36.083.574 1.580.064

15. Overige reserves 23.173.840 3.309.442

59.257.414 4.889.506

Voorzieningen (6)

16. Voorziening onrend. invest. en herstructureringen

17. Voorziening latente belastingverplichtingen 89.174 0

18. Overige voorzieningen

89.174 0

Langlopende schulden (7)

19. Schulden/leningen overheid 2.616.321 0

20. Schulden/leningen kredietinstellingen 10.584.805 0

Overige langlopende schulden 58.964 5.023

21. Interne lening 0 2.174.400

13.260.090 2.179.423

Kortlopende schulden (8)

22. Schulden aan kredietinstellingen 780.613 0

23. Schulden aan leveranciers 489.246 1.526

24. Belastingen en premies sociale verzekeringen 92.060 83.629

25. Overige schulden

26. Overlopende passiva 269.347 6.551

1.631.266 91.706

Totaal passiva 74.237.944 7.160.635

DAEB niet-DAEB
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Enkelvoudige gescheiden winst-en-verliesrekening over 2021

27. Huuropbrengsten 3.166.777 368.508

28. Opbrengsten servicecontracten 123.624 668

29. Lasten servicecontracten -119.538 0

30. Lasten verhuur en beheeractiviteiten -342.037 -27.516

31. Lasten onderhoudsactiviteiten -989.644 -19.158

32. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -718.041 -15.505

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9) 1.121.140 306.996

33. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 0

33. Toegerekende organisatiekosten

33. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -10.044

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10) -10.044 0

34. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

0 0

35. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 8.662.829 54.998

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11) 8.662.829 54.998

36. Opbrengst overige activiteiten 21.722 80

37. Kosten overige activiteiten

Netto resultaat overige activiteiten (12) 21.722 80

37. Overige organisatiekosten -312.925 -6.046

38. Leefbaarheid -26.886 0

Bedrijfsresultaat 9.455.837 356.027

39. Waardeveranderingen van financiële vaste activa 

en effecten 0 0

40. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa 

behoren en van effecten 0

41. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 122.405 0

42. Rentelasten en soortgelijke kosten -291.956 -122.310

Saldo financiële baten en lasten (13) -169.551 -122.310

Resultaat voor belastingen 9.286.286 233.717

43. Belastingen 57.673 0

44. Resultaat niet-DAEB 233.717 0

Resultaat na belastingen 9.577.676 233.717

DAEB niet-DAEB
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Enkelvoudige gescheiden winst-en-verliesrekening over 2020

27. Huuropbrengsten 3.134.903 370.336

28. Opbrengsten servicecontracten 134.244 666

29. Lasten servicecontracten -132.841 0

30. Lasten verhuur en beheeractiviteiten -313.823 -27.516

31. Lasten onderhoudsactiviteiten -840.284 -19.158

32. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -704.886 -15.505

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9) 1.277.314 308.823

33. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 329.851 0

33. Toegerekende organisatiekosten 0

33. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -495.564 0

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10) -165.713 0

34. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

0 0

35. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 3.400.052 414.234

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11) 3.400.052 414.234

36. Opbrengst overige activiteiten 25.222 80

37. Kosten overige activiteiten 0 0

Netto resultaat overige activiteiten (12) 25.222 80

37. Overige organisatiekosten -83.815 -6.046

38. Leefbaarheid -18.425 0

Bedrijfsresultaat 4.434.634 717.090

39. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en 

effecten 0 0

40. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa 

behoren en van effecten 0

41. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 134.286 0

42. Rentelasten en soortgelijke kosten -371.415 -122.310

Saldo financiële baten en lasten (13) -237.129 -122.310

Resultaat voor belastingen 4.197.505 594.780

43. Belastingen -253.625 0

44. Resultaat niet-DAEB 594.780 0

Resultaat na belastingen 4.538.661 594.780

DAEB niet-DAEB
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Kasstroomoverzicht
(in duizenden euro’s) DAEB niet-DAEB

Operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren 3.278 369

Vergoedingen 0 0

Overheidsontvangsten 0 0

Overige bedrijfsontvangsten 12 1

Renteontvangsten 74 0

Saldo ingaande kasstromen 3.364 370

Uitgaven: 

Erfpacht 0 0

Personeelsuitgaven 199 8

Onderhoudsuitgaven 1.027 19

Overige bedrijfsuitgaven 558 49

Renteuitgaven 252 74

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 0 0

Verhuurdersheffing 437 0

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 17 0

Vennootschapsbelasting 350 39

Saldo uitgaande kasstromen 2.840 189

Kasstroom uit operationele activiteiten 524 181

(Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom 

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode 

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden 

Verkoopontvangsten grond 

(Des)Investeringsontvangsten overig 

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 0 0

MVA uitgaande kasstroom DAEB niet-DAEB

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 785 10

Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

Investeringen overig 64

Externe kosten bij verkoop

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 849 10

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -849 -10 
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FVA

Ontvangsten verbindingen

Ontvangsten overig

Uitgaven verbindingen

Uitgaven overig

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0 0

Kasstroom uit (des)investeringen -849 -10 

Financieringsactiviteiten
Ingaand DAEB niet-DAEB

Nieuwe door WSW geborgde leningen 1.000

Nieuwe niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen 164

Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-investeringen

Uitgaand

Aflossing door WSW geborgde leningen 826

Aflossing niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen 0

Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-investeringen 0

826 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 338 0

Mutatie liquide middelen 13 171

Liquide middelen per 1 januari -12 14

Liquide middelen per 31 december 1 185

Mutatie liquide middelen 13 171
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WNT-verantwoording 2021 Woningbouwvereniging Heerjansdam 

 

De WNT is van toepassing op Woningbouwvereniging Heerjansdam. Het voor Woningbouwvereniging 

Heerjansdam toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 98.000 (Woningcorporaties, klasse A). 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond 

van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt  

 

Gegevens 2021    

bedragen x € 1 G.I.C. Stolk  A. Stierman  

Functiegegevens Voorzitter Lid RvB  

Aanvang en einde functievervulling in 

2021 

[01/01] – [31/12] [01/01] – [31/12]  

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)   

0,3 0,3  

Dienstbetrekking? nee nee  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
20.367 18.800  

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0  

Subtotaal 0 0  

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
29.400 29.400  

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  N.v.t.  

    

Bezoldiging 20.367 18.800  

    

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 
N.v.t. N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. N.v.t.  

Gegevens 2020    

bedragen x € 1 G.I.C. Stolk A. Stierman  

Functiegegevens Voorzitter Lid RvB  

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 

[01/01] – [31/12] [01/01] – [31/12]  

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)  

0,3 0,3  

Dienstbetrekking? Nee nee  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
20.367 18.800  

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0  

Subtotaal 20.367 18.800  

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
28.200 28.200  

    

Bezoldiging 20.367 18.800  
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen  
 

Gegevens 2021   

bedragen x € 1 A.H.G. Rouwers C. Smals 

Functiegegevens Voorzitter Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

   

Bezoldiging   

Bezoldiging 7.532 2.183 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
14.700 9.800 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging 7.532 2.183 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

Gegevens 2020   

bedragen x € 1 A.H.G. Rouwers C. Smals 

Functiegegevens Voorzitter Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/07 – 31/12 01/07 – 31/12 

   

Bezoldiging   

Bezoldiging 7.085 4.806 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
14.100 9.400 

 

N.B.: de vergoeding van mevrouw C. Smals is in 2021 laag als gevolg van een restitutie van BTW over 
voorgaand jaar. 
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Woningbouwvereniging Heerjansdam

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming van het resultaat 2021

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2021 ad € 9.577.676

als volgt te bestemmen:

‒ Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2021 ad € 859.849 aan de overige reserves toe te voegen 

‒ Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 8.717.827 (niet-gerealiseerde

waardeveranderingen vastgoed in exploitatie) ten gunste van de herwaarderingsreserve te brengen.

De resultaatbestemming is in de jaarrekening verwerkt.
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Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant


