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Verslag Bestuur Woningbouwvereniging Heerjansdam 2016 
 
Inleiding 
 
Na 2015 was ook 2016 een bewogen jaar voor onze bijna 100-jarige vereniging. Grote 
veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, op het gebied van de 
volkshuisvesting en veranderingen in het sociale speelveld trekken een grote wissel 
op het aanpassingsvermogen van onze kleine vereniging. In het voor u liggende 
bestuursverslag gaat het Bestuur in op alle bovengenoemde elementen en beschrijft 
daarbij de mogelijkheden, risico’s en maatregelen die de mogelijke risico’s beperken 
die deze veranderingen voor onze vereniging met zich meebrengen. 
 
In de bijgaande jaarrekening 2016 ziet u de volle omvang van de effecten die het 
waarderen op marktwaarde in verhuurde staat (met ingang van boekjaar 2016) heeft 
op onze balans en het resultaat. Dit is overigens maar één aspect van de constant 
veranderende wet- en regelgeving. De nieuwe Woningwet heeft ondertussen al de 
eerste Veegwet (lees correctie) ondergaan, waarschijnlijk niet de laatste.  
 
Toch is 2016 een gedenkwaardig jaar voor de vereniging met als hoogtepunt de 
opening van het door de vereniging langgekoesterde woongebouw Midden-Inn door 
onze erevoorzitter Ab Bruggink en de bedenkster van de naam voor het complex 
mevrouw Marianne van der Burgh – Baardse.  Midden-Inn is een markant gebouw 
met een fantastische uitstraling waar wonen, zorg en ontmoeting centraal staan. De 
bewoners, zorgpartners en bezoekers van het gebouw zijn zonder uitzondering 
positief. Een ware aanwinst voor ons dorp is het meest gehoorde geluid.  
 
Een ander hoogtepunt is de uitkomst van de 4 jaarlijkse visitatie van de vereniging.  
 
Een tweetal citaten uit het rapport: 
 
“Goed benaderbaar en sterk betrokken bij Heerjansdam en de Heerjansdammers. 
Woningbouwvereniging Heerjansdam richt zich met grote betrokkenheid en toewijding 
op Heerjansdam en de Heerjansdammers.” 
 
“Open voor de inbreng van belanghebbenden: Woningbouwvereniging Heerjansdam 
heeft een goede relatie met haar belanghebbenden. De corporatie heeft een 
luisterend oor. Het enthousiasme, de vriendelijkheid in toon en betrokkenheid van het 
bestuur wordt gewaardeerd.” 
 
Mede gesteund door de bevestiging en ondersteuning van de diverse stakeholders 
van de vereniging ziet het Bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er is veel 
werk te verzetten de komende jaren, de uitdagingen zijn fors maar zeker beheersbaar 
en uitvoerbaar.  
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Algemeen 
 
Het bestuur van Woningbouwvereniging Heerjansdam verklaart dat de corporatie in 
2016 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 2016 uit de volgende personen: 
 
 Benoemd in: Herbenoemen in: 

G.I.C. Stolk 2013 2017 

M. Folugo 2012 2016 

A. Stierman 2014 2018 

 
Mevrouw Folugo heeft in het 4e kwartaal 2016 kenbaar gemaakt zich niet herkiesbaar 
te stellen voor een nieuwe bestuurstermijn. Vanaf het 1e kwartaal 2017 bestaat het 
bestuur uit de heren Stolk en Stierman. Mevrouw Folugo blijft met al haar opgedane  
kennis en kunde echter actief voor de vereniging. 
 
Geen van de leden van het bestuur is lid van het college van B&W in Zwijndrecht noch 
lid van de Gedeputeerde Staten. 
 
Het bestuur heeft dagelijks contact over lopende zaken en heeft gedurende het 
afgelopen jaar 10 maal vergaderd. Daarnaast overlegt het bestuur veelvuldig formeel 
en informeel om zaken tussentijds actief te bespreken. Belangrijke besluiten en 
initiatieven genomen tijdens de vergaderingen: 
 
- Vaststellen jaarrekening 2015 
- Vaststellen integriteitscode  
- Vaststellen sloopreglement 
- Opdrachtverstrekking visitatie Raeflex  
- Huurverhoging 2016 
- Initiëren verhuizing bewoners Heerjanstraat / initiëren  sloopvergunning 

Heerjanstraat 
- PALT afspraken met de gemeente Zwijndrecht 
- Vaststellen (meerjaren)begroting  
- Diverse formele besluiten t.b.v. implementatie nieuwe Woningwet 

o Reglement financieel beleid en beheer 
o Treasurystatuut 
o Bestuursreglement 

- Toewijzing nieuwe appartementen Centrumplan 
- Voorbereiden  en initiëren statutenwijziging 
- Initiëren energetische maatregelen complex 8  
- Financiële analyse/afronding nieuwbouw Midden-Inn en ’t Centrum.  
- Voorbereiden scheiding DAEB/niet DAEB 
- Extra capaciteit/bezetting op kantoor om voor onze vereniging het extreem aantal 

(huur)mutaties af te handelen. 
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Er is 5 keer vergaderd met de Raad van Toezicht. In september heeft aanvullend een 
informele themamiddag plaatsgehad waarbij uitgebreid is stilgestaan bij het 
nieuwbouwproject Heerjanstraat en vastgoedsturing. Daarnaast is er frequent formeel 
en informeel contact met de leden en commissies binnen de Raad van Toezicht 
 
Het bestuur heeft daarnaast veelvuldig formeel en informeel overleg met de 
Huurdersraad.  
 
Verder heeft er in 2016 éénmaal een ledenvergadering plaatsgehad.  
 
 
1. Werken aan de kernopdracht. 
 
Ook in 2016 heeft het bestuur zich gericht op het uitvoeren en realiseren van de 
kerntaken en hierbij is de eerder met de Raad van Toezicht en Huurdersraad 
overeengekomen missie door het bestuur in al haar acties centraal gesteld.  
 
Visie en missie 
“De missie van onze vereniging is betaalbare, goed onderhouden huurwoningen 
aanbieden aan iedereen die een sociale huurwoning zoekt. Wij doen dit vanuit een 
sterke sociale betrokkenheid met onze huurders, hun  directe leefomgeving en het 
dorp Heerjansdam. 
 
Al bijna 100 jaar (opgericht in 1919) draagt onze vereniging haar steentje bij aan de 
ontwikkeling Heerjansdam. Daar zijn wij trots op!  
 
Samen, sociaal, betrokken en dichtbij zijn de kernwoorden waar wij voor staan.  
 
Samen omdat Heerjansdam zich kenmerkt door een levendig verenigingsleven. 
Ondanks de geringe omvang is in Heerjansdam sprake van een hoog 
voorzieningenniveau. Onze vereniging draagt op veel gebieden bij om dit te 
ondersteunen.  
 
Sociaal omdat “ de mens” bij ons altijd centraal staat. Waar we kunnen zoeken we 
naar mogelijkheden om de helpende hand toe te steken of een zetje in de goede 
richting te geven.  
 
Betrokken omdat onze vereniging zich betrokken voelt met Heerjansdam en de 
Heerjansdammers. We richten ons primair op Heerjansdam maar wel met een open 
vizier voor onze partners in de Drechtsteden en daarbuiten.  
 
Dichtbij omdat wij er willen zijn voor onze huurders en stakeholders. Goede 
bereikbaarheid is hierbij belangrijk. Ons kantoor midden in het dorp, een goed 
bereikbare site maar vooral een hands-on bestuur dat aanspreekbaar is voor 
iedereen.  
 
Dat is waar wij voor staan en waarop we kunnen en op willen worden aangesproken. 
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2. Kwaliteit van de woningen  
 
2.1. Kenmerken van de voorraad/nieuwbouw 
 
De voorraad huurwoningen in Heerjansdam is op een enkele particulier verhuurde 
woning na nagenoeg volledig in handen van onze vereniging. Met het gereedkomen 
van 8 appartementen en 1 winkelpand in complex ‘t Centrum bestaat ons bezit uit 558 
eenheden. Op een totaal van 1.456 wooneenheden ligt het percentage huurwoningen 
in Heerjansdam op ruim 35%. Deze verhouding kwalificeren wij als een goede en 
gezonde mix.  
 
Het is bijzonder positief te kunnen melden dat de 36 zorgappartementen in Midden-
Inn samen met de gemeenschappelijke ruimten en de door Aafje geëxploiteerde 
brasserie duidelijk voorzien in een behoefte. De zorgappartementen zijn vanaf de start 
in trek en inmiddels is er op verzoek een belangstellingslijst samengesteld zodat 
potentiële huurders met een zorgindicatie bij mutatie pro- actief kunnen worden 
geïnformeerd. Daarnaast is bijzonder waardevol dat het gebouw zoals beoogd ook 
“ontmoeting” stimuleert. Niet alleen senioren die in het gebouw wonen ontmoeten 
elkaar in Midden-Inn. Ook dorpsgenoten weten de weg naar Midden-Inn te vinden 
voor allerlei verschillende activiteiten. Ondersteunt door ruim 50 vrijwilligers biedt 
Midden-Inn onderdak aan spelochtenden, muziekbijeenkomsten, gym- en  
yogalessen, biljart, crea- en filmavonden. Het is daarmee zoals beoogd echt een 
gebouw voor en door Heerjansdammers waarin ontmoeting centraal staat. Een 
gebouw om trots op te zijn. Daarbij is het gebouw duurzaam. Energieverbruik is door 
warmtepomp systeem als ook zonnepanelen bijzonder laag en wordt dan ook 
gewaardeerd met de hoogste energetische score.  
 
De oplevering van de  8 appartementen en de winkelruimte van plan ’t Centrum 
hebben het centrumaanzicht van Heerjansdam duidelijk verfrist. Daarbij zijn de nieuwe 
bewoners zonder uitzondering tevreden over de appartementen. Ook deze woningen 
zijn duurzaam gebouwd en ook hier is sprake van een hoge energetische score.  
 
De winkelruimte is gehuurd door de plaatselijke SPAR ondernemer die het 
winkelbestand heeft uitgebreid met een gecombineerde formule van DIO/ 
Readshop/Prima. Deze uitbreiding maakt dat de vergrijzende inwoners van 
Heerjansdam niet langer gedwongen zijn om voor andere dan de dagelijkse 
boodschappen naar Zwijndrecht of Barendrecht te moeten uitwijken. Hiermee draagt 
dit duidelijk bij aan de leefbaarheid binnen Heerjansdam.  
 
Daarbij is ook de pinautomaat van Rabobank in het pand geïntegreerd. Hiermee heeft 
dit nieuwe pand een duidelijke meerwaarde voor de kern Heerjansdam.  
 
Daarnaast is het goed te melden dat de beide investeringen zijn gedaan in een 
economisch interessante periode van lage rentestand en bij aanbesteding 
laagconjunctuur voor de aannemers. Hierdoor zijn kwalitatief hoogwaardige duurzame 
appartementen toegevoegd onder gunstige economische condities. 
 
Binnen het bezit is verder sprake van een goede mix tussen eengezinswoningen en 
woningen en appartementen gericht op een- en tweepersoonshuishoudens. Gezien 
de demografische ontwikkeling zijn de nieuwbouwprojecten van de laatste 20 jaar wél 
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nagenoeg volledig gedomineerd door het bouwen voor senioren en kleine 
huishoudens.  
 
Hieronder een overzicht van het bezit verdeeld naar bestemming: 
 

 
 

De toename van de etagewoningen in 2016 wordt veroorzaakt door de oplevering van 
36 appartementen in het project Midden-Inn en de 8 appartementen in het project       
‘t Centrum. Daarnaast is ook de commerciële ruimte (bedrijfsruimte) in het project       
‘t Centrum medio 2016 opgeleverd. De 36 appartementen in Midden-Inn zijn 
appartementen die beschikbaar zijn voor huurders met een zorgindicatie. Hierbij wordt 
opgemerkt dat een groot deel van deze appartementen worden bewoond door 
senioren maar zijn deze niet specifiek als seniorenwoningen gelabeld. Ook voor 
jongeren met een zorgindicatie zijn de appartementen beschikbaar.  
 
2.2 Strategisch voorraadbeheer 
  
In 2016 is met de Raad van Toezicht tijdens de thema-middag uitgebreid stilgestaan 
bij het strategisch voorraadbeheer. Het volkshuisvestelijke speelveld in Heerjansdam 
is beperkt tot de huidige dorpsgrenzen. Dit schept duidelijkheid en maakt dat voor 
nieuwe ontwikkelingen slechts ruimte beschikbaar is op inbreidingslocaties en dat we 
inventief met de beschikbare complexen, ruimte en middelen moeten omgaan.  
 
In het kader van de strategische vastgoedportefeuille worden alle complexen nader 
geanalyseerd waarbij o.b.v. verhuurbaarheid, huurprijsbeleid, doelgroep, technische 
staat en investeringsmogelijkheden hernieuwd een visie per complex wordt gevormd. 
 
2.2.1. Project herontwikkeling Heerjanstraat 
 
Eind 2016 is de herhuisvesting van de voornamelijk tijdelijke huurders van complex 
Heerjanstraat afgerond en aansluitend de sloopvergunning aangevraagd. Naar 
verwachting zal deze in het 2e kwartaal 2017 worden verkregen. Insteek is om de 
planlocatie dan glad op te leveren. Met de Raad van Toezicht en de huurdersraad is 
uitgebreid gesproken over de mogelijkheden die deze planlocatie biedt en welke 
doelgroep daarbij past. De laatste jaren is om demografische redenen voornamelijk 
ingezet op nieuwbouw voor senioren en één/tweepersoonshuishoudens. Daarbij zien 
wij dat het aanbod van betaalbare eengezinswoningen vanuit de commerciële 
ontwikkeling in Heerjansdam achterblijft. Bij de planontwikkeling voor de Heerjanstraat 

Type 2015 2016

Seniorenwoningen 36 36

Aangepaste woningen 5 5

Eénsgezinswoningen 288 288

Etagewoningen 174 218

Bedrijfsruimte 3 4

Overige verhuurbare eenheden 7 7

Totaal verhuurbare eenheden 513 558
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wordt in eerste instantie gekeken naar de doelgroep jonge starters/gezinnen die 
vanwege inkomen net tussen wal en schip vallen tussen betaalbare huur en het 
verkrijgen van een hypotheek voor een betaalbare koopwoning  
 
De verdere planvorming  wordt momenteel afgestemd met de gemeente Zwijndrecht 
en na overeenstemming in gang gezet. De planvorming is reeds opgenomen in de 
PALT afspraken binnen de Drechtsteden. De concept planvorming is afgestemd met 
de Raad van Toezicht en de Huurdersraad. Beide ondersteunen de insteek te bouwen 
voor de bovengenoemde doelgroep huurders/kopers . 
 
2.3 Onderhoud 
 
Het onderhoudsniveau van de complexen is ondanks het feit dat sprake is van deels 
oudere complexen redelijk te noemen. Het gemiddelde uitrustingsniveau van de 
woningen is eigentijds maar sober. Onderhoud op complexniveau beperkt zich tot het 
groot onderhoud aan de complexen en de schilderwerkzaamheden. Overige 
onderhoudswerkzaamheden worden veelal gedreven door de onderhoudsklachten 
welke door huurders worden aangemeld.  
 
Verder vindt bij huurmutatie waar nodig direct renovatie plaats. Dit heeft met name in 
2016 een forse extra investering gevergd welke terug is te zien in de 
onderhoudskosten in de jaarrekening. Dit werd voornamelijk gedreven door het 
extreem hoge aantal mutaties dat in 2016 is gerealiseerd. Deels  incidenteel door de 
oplevering van Midden-Inn en ’t Centrumplan waarbij veel bestaande huurders zijn 
verhuisd naar deze nieuwe complexen en deels structureel door de langdurige lage 
rentestand waardoor huurders veel vaker dan voorheen kiezen voor een koopwoning.  
 
2.4 Kwaliteitsverbetering woningen 
 
In veel gevallen is een mutatiemoment aanleiding om kwaliteitsverbetering van de 
woningen door te voeren. Dit betreft veelal installeren van HR ketels, vloer- en 
dakisolatie, updaten van elektra, dubbel glas op de slaapkamers en isoleren van de 
spouwmuren. Daarnaast worden bij mutatie de woningen standaard op het huidige 
voorzieningenniveau gebracht. Hiervoor is beleid ontwikkeld waarbij is vastgesteld 
welk (onderhouds-) niveau per woning minimaal dient te worden gehaald.  
 
2.5 Duurzaamheid en energiebesparing  
 
Bij zowel de realisatie van Midden-Inn als ook ’t Centrum is maximaal ingezet 
duurzaamheid en energiezuinigheid. Midden-Inn heeft daarbij de hoogste GPR 
Gebouw score behaald in de Drechtsteden en heeft daar ook een prijs voor gekregen. 
Het gebouw is voor ongeveer 85% zelfvoorzienend.  

 
Ook voor complex ’t Centrum geldt dat sprake is van een hoog duurzaamheidsniveau 
en binnen de mogelijkheden een maximale inzet op het gebied van energiezuinige 
maatregelen.  
 

Met de oplevering van deze twee nieuwe complexen (alle appartementen beschikken 
over label A) heeft onze vereniging een nieuwe duurzaamheidsstandaard 
geïntroduceerd in Heerjansdam.  
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2.5.1 Project energetische verbetering 
 
Met de energetische opgave die voor ons ligt is er voor de komende 5 jaar een 
investeringsplan opgesteld waarbij de woningen naar minimaal label C (EPC waarde 
1.6 worden gebracht.  Het Bestuur heeft een plan gemaakt waarin de komende 5 jaar 
elk jaar € 500,000, in totaal dus € 2,5 miljoen, wordt geïnvesteerd in maatregelen die 
de energetische waarde van het bezit naar gemiddeld label C brengen. 
 
In het 4e kwartaal van 2016 is gestart met het pilot project van de energetische 
verbetering in complex 8. Complex 8 wordt gevormd door de 35 woningen aan de 
Groene Dreef, Wiekslag en Oosteinde. Naar verwachting zal in het 3e kwartaal 2017 
worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij is besloten om bij de 
toepassing van de maatregelen binnen de opdracht de mogelijkheden van de 
verschillende subsidieregelingen maximaal in te zetten. Voor complex 8 leiden de 
maatregelen tot de eerder geformuleerde opdracht namelijk, het gehele bezit naar 
gemiddeld label C.. Als gevolg van het feit dat de te nemen maatregelen minimaal 90 
procent van de “schil” van de woningen raken mag de vereniging een extra sprong 
toewijzen aan het energielabel van de woning. Hierdoor gaat het label van de meeste 
woningen van complex 8 zelfs naar label A.  
 
Bovengenoemde extra sprong ziet het Bestuur als een “bonus” van de maatregelen. 
Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat alle complexen deze extra sprong zullen 
kunnen maken. 
 
Naast de harde opdracht tot het verbeteren van de labels wordt bij de inzet van de 
energetische verbeteringen ook aandacht besteed aan het leef- en wooncomfort van 
de huurders. Zo wordt in complex 8 extra geïnvesteerd in vocht- en condens 
beheersende systemen.  
 
2.6 Scheiding DAEB – niet DAEB 
 
In tegenstelling tot de eerdere aanname dat onze vereniging zich kwalificeert voor het 
verlichte regime bleek bij nadere analyse dat het niet-DAEB deel van ons bezit, als 
gevolg van de oplevering van de nieuwbouwprojecten, toch boven de grenzen uit te 
komen. Het gevolg is dat er alsnog een scheidingsvoorstel moest worden ingediend 
bij de Autoriteit Woningcorporaties.  
 
In het 4e kwartaal van 2016 is door onze vereniging bij de Autoriteit Wingcorporaties 
dan ook uitstel aangevraagd en verkregen voor het alsnog vervaardigen en indienen 
van een scheidingsvoorstel.  Het Bestuur heeft een voorstel ingediend waarin het niet-
DAEB deel van het bezit administratief gescheiden wordt van het DAEB bezit. In het 
voorstel heeft het Bestuur onderbouwd dat voor beide activiteiten de financiële 
continuïteit de komende jaren gewaarborgd is.  
 
Het concept scheidingsvoorstel is eind maart 2017 voorzien van positieve zienswijzen 
van zowel de gemeente Zwijndrecht als de Huurdersraad en tijdig ingediend bij de 
Autoriteit Woningcorporaties.  
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3. Samenwerking  
 
3.1 Afspraken met de gemeente Zwijndrecht 
 
Op initiatief van de gemeente Zwijndrecht vindt er geregeld overleg plaats met de 
andere corporaties. In 2016 heeft het bestuur veel tijd geïnvesteerd om de belangen 
en de specifieke positie van onze kleine vereniging binnen de Drechtsteden goed 
vertaald te zien in de PALT afspraken. De PALT afspraken zijn in 2016 geactualiseerd 
en inmiddels getekend. Is er veelvuldig gesproken over het actualiseren van de PALT 
afspraken binnen de Drechtsteden. Binnen PALT heeft het bestuur de specifieke 
positie van Heerjansdam goed voor het voetlicht kunnen brengen.   
 
3.2 Bewonersparticipatie 
 
Onze vereniging heeft in de Huurdersraad, de vertegenwoordiging van de huurders, 
een betrokken partner. Betrokken zowel in de dialoog, het constructief volgen als ook 
in de participatie in de diverse activiteiten van de vereniging. Het bestuur ervaart de 
samenwerking met de huurdersraad als prettig. De Huurdersraad bestaat uit: 
 

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

- Dhr. Hollemans   
 
Het bestuur heeft in 2016 naast de diverse informele gesprekken 4 formele 
vergaderingen met de Huurdersraad gehad. Belangrijke zaken die zijn besproken: 
 
- Huurverhoging 2016 
- Voortgang projecten Midden-Inn en ‘t Centrum 
- Activiteiten Midden-Inn 
- Energetische maatregelen  
- Investeringen op lange termijn 
 

 
3.3 Lidmaatschappen/verbindingen 
 
De vereniging is heeft een aantal lidmaatschappen/samenwerkingsverbanden met 
diverse (branche) organisaties en toezichthouders: 
 
- Aedes 
 
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. 
 
 
- Corpodata, 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. 
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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 2016 bevat een aantal 
verbeterpunten maar is als geheel positief. De verbeterpunten zijn door het bestuur 
opgepakt.  
 
Voor de uitwisseling van de gegevens, zowel financieel als operationeel, naar de Aw 
en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) maakt de woningbouwvereniging 
gebruik van het uitwisselingsportaal van CorpoData.  
 
Met het WSW vindt jaarlijks afstemming en overleg plaats waarin de financiële positie 
en prognoses van de vereniging voor de komende jaren worden besproken. Dit 
overleg heeft in december 2016 plaatsgevonden. Daarin zijn alle voor de vereniging 
relevante zaken, zoals borgbaarheid van de benodigde/geplande financiering, 
afwikkeling van de nieuwbouwprojecten en de financiële prestatie indicatoren van de 
vereniging, aan de orde gekomen. 
 
- Woonkeus Drechtsteden 
 
Bij de woningtoewijzing wordt gebruik gemaakt van het woonruimteverdeelsysteem 
van Woonkeus Drechtsteden. Ook in 2016 is er veel aandacht besteed aan het 
informeren van woningzoekenden over hoe het woonruimteverdeelsysteem werkt. 
Mede dankzij goede ondersteuning vanuit Woonkeus Drechtsteden en een continue 
uitleg in het dorp is de nieuwe werkwijze inmiddels goed bekend bij (potentiële) 
huurders met een woonwens in Heerjansdam.  
 
In 2016 werden de gevolgen van het passend toewijzen conform de gestelde 
inkomensnormen steeds duidelijker. Het bestuur ervaart de inkomensnormen als 
knellend en nauwelijks flexibel. Hierdoor is maatwerk nagenoeg onmogelijk.  
 
Bij woningmutatie beziet het bestuur de huurprijzen actief om zo het aanbod zo goed 
mogelijk in de markt te zetten. 
 
- Stadsherstel Drechtsteden NV 
 
In 2008 hebben de woningcorporaties in de Drechtsteden (met uitzondering 
vanTablis) besloten tot het oprichten van de naamloze vennootschap Stadsherstel 
Drechtsteden. Hoofddoel van deze vennootschap is het op een maatschappelijk en 
economisch verantwoorde wijze verwerven, in stand houden, herstellen, beheren en 
vervreemden van hoofdzakelijk (rijks)monumenten in de zin van de Monumentenwet 
1988 en andere historische gebouwen in de regio Drechtsteden omgeving. Het 
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 3,6 miljoen. 
Woningbouwvereniging Heerjansdam heeft 49 van 3644 aandelen in haar bezit. Dit 
betreft een deelnemingspercentage van 1,34%.  
 
Het resultaat over 2016 bedraagt € 27.000 nadelig. Het eigen vermogen ultimo 2016 
bedraagt € 1,8 miljoen. Het aandeel van onze vereniging daarin bedraagt afgerond    
€ 24.000,-- Op basis van voorgaande resultaten heeft de WBV de deelneming 
moeten herwaarderen.  De verkrijgingsprijs van € 49.000,-- is verminderd met 
€25.000,-- en geeft nu een getrouw beeld van de actuele waarde. 
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Door de ILT/Aw is in 2015 geoordeeld dat één van de activiteiten van de N.V., te 
weten de exploitatie van het pand Voorstraat 13 in Dordrecht, niet als DAEB 
kwalificeert en om die reden binnen twee jaar moet worden beëindigd. 
  
Daarnaast hebben de aandeelhouders geconstateerd dat de resultaten van deze 
deelneming zowel kwalitatief, organisatorisch als financieel te wensen overlaten. 
Deels veroorzaakt door externe omstandigheden, wet- en regelgeving en 
waarderingsgrondslagen en tegenvallers, deels door het presteren van de N.V. zelf. 
Het bestuur van de N.V. heeft de opdracht gekregen om een exit-strategie 
voor te bereiden onder voorwaarde dat beëindiging op een financieel optimale wijze 
en moment moet plaatsvinden. Naar verwachting zal de N.V. in 2017 definitief 
worden beëindigd. 
 
- 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. 
 
3.3 Woningmarktregio 
 
Onze vereniging onderhoudt geregeld contact met de collega corporaties in de 
Drechtsteden dit betreft zowel reguliere regionale vergaderingen als ook informeel 
overleg. Hierbij verdient het contact met Woonkracht 10 een bijzondere vermelding. 
Onze vereniging doet nimmer vergeefs een beroep op de kennis en kunde die 
binnen Woonkracht 10 beschikbaar is. Dit is voor een kleine vereniging als de onze 
van grote betekenis.   
 
3.4 Klachten 
 
Onze vereniging heeft een open structuur waarbij de bestuursleden (allen 
woonachtig in Heerjansdam) aanspreekbaar zijn als er klachten zijn.  
 
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 
gebruik maken van de klachtencommissie Woonkeus Drechtsteden. De 
procedurebeschrijving om een klacht in te dienen is op de site van Woonkeus 
Drechtsteden overzichtelijk beschreven.  
 
In 2016 is 1 klacht in behandeling genomen. De klacht is ontvankelijk en gegrond  

verklaard, echter niet verwijtbaar aan de woningbouwvereniging. 

 
In 2016 zijn geen klachten voor onze vereniging aangemeld bij de 
Geschillencommissie Zuid Holland.   
3.5 Leefbaarheid 
 
In de oordelingsbrief 2016 (over het boekjaar 2015) is door de Aw een opmerking 
gemaakt over de organisatie van het Dorpsfeest waarbij de huurders van onze 
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vereniging elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. Hierbij is aangegeven dat 
deze activiteit niet langer past in de uitgangspunten zoals gesteld in de Woningwet. 
Hierop heeft het bestuur samen met de Raad van Toezicht alle 
leefbaarheidsactiviteiten nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Hierbij is 
besloten dat het Dorpsfeest niet langer zal worden georganiseerd.  
 
De huidige leefbaarheidsuitgaven beperken zich tot de samenwerking met de 
stichting Present uit Barendrecht. In dit samenwerkingsverband worden, als 
onderdeel van dit lidmaatschap, projecten voor kwetsbare huurders door vrijwilligers 
van deze stichting uitgevoerd. Dit geeft de betreffende huurders een steuntje in de 
rug op belangrijke momenten in hun leven.  
 
Daarnaast worden alle huurders in de eerste week van nieuwe kalender jaar in de 
gelegenheid gesteld om elkaar al het goede te wensen tijdens de “nieuwjaars 
snertmiddag”. Tijdens deze samenkomst, en onder het genot van een drankje en een 
kom erwtensoep, bespreekt het Bestuur de ontwikkelingen en hoogtepunten van het 
afgelopen jaar en geeft een inkijk in het nieuwe jaar.  Deze bijeenkomst wordt door 
veel van de huurders bezocht en hoog gewaardeerd. 
 
Het buitengebied rondom alle wooncomplexen wordt actief beheerd zodat dit 
huurders uitnodigt om de woonomgeving schoon en netjes te houden.  
 
De grootste bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp in 2016 vormt de oplevering en 
ingebruikname van wooncomplex Midden-Inn. In de brasserie en de 3 openbare 
ruimten worden dagelijks activiteiten georganiseerd. 
 
 
3.6 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. Daarnaast zijn in 2016 de 
volgende aanvullende maatregelen getroffen:  

 
- de appartementen in het gebouw Midden Inn zijn voorzien van de meest 

actuele veiligheidsvoorzieningen en domotica 

- bij elke woningmutatie worden woningen voorzien van de meest actuele 
gecertificeerde veiligheidssloten. 

 
3.7 Huisvesting bijzondere doelgroepen 
 
Met zowel de gemeente Zwijndrecht als Woonkeus Drechtsteden onderhoudt onze 
vereniging frequent contact over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Met de 
gemeente wordt intensief contact onderhouden waarbij er speciale aandacht is voor 
de huisvesting van statushouders. In 2016 is 1 statushouders gezin geplaatst, 
bestaande uit vijf personen, in een eengezinswoning in Heerjansdam.   
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4. Governance en risico’s en onzekerheden  
 
4.1 Governance 
 

De vereniging heeft als bestuursmodel de zogenaamde tweelagenstructuur. De twee 
lagen bestaan uit het driekoppige bestuur (samen 1 FTE) van de vereniging enerzijds 
en de Raad van Toezicht anderzijds. De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten en in het in 2016 herschreven 
bestuursreglement omschreven. De Raad 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. 
Hierbij kijken we met de Raad van Toezicht naar maatwerk gezien de omvang van 
onze vereniging.  
 

Het Bestuur heeft met de Raad van Toezicht in 2016 veel aandacht besteed aan het 
opleveren en implementeren van de in de nieuwe woningwet bedongen nieuwe 
governance principes. Zowel het Treasurystatuut als ook het Reglement financieel 
beheer zijn tijdig ingediend bij de Aw en inmiddels voorzien van goedkeuring. Ook zijn 
de statuten aangepast aan de vereisten van de nieuwe woningwet. Deze zijn tijdens 
de ledenvergadering uitgebreid besproken en goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering en inmiddels gedeponeerd. 
 
4.2 Permanente educatie 
 
Het in 2016 nog driekoppige bestuur opereert feitelijk als directeur/bestuurder van de 
vereniging. De Raad van Toezicht heeft dit uitgangspunt ook genomen in de 
beloningsstructuur voor de bestuursleden. Met dit uitgangspunt in het achterhoofd 
heeft de Raad van Toezicht bij de beroepscommissie een verzoek ingediend om het 
aantal benodigde permanente educatie punten (PE)  voor de bestuursleden van onze 
vereniging binnen 3 jaar te stellen op gezamenlijk 108 punten in plaats van 108 
punten per bestuurder. Dit verzoek is  goedgekeurd.  
 
 
Naam bestuurder Behaalde PE punten 

2015/2016 
Te behalen punten 2 2017 

G.I.C Stolk 2 52 

A. Stierman  2 52 
M. Folugo 0 0 

 
Door het uittreden uit het Bestuur van Mevr. Folugo moeten haar punten door de 2 
overblijvende bestuurders worden gerealiseerd. Inmiddels zijn de heren Stolk en 
Stierman in 2017 de Executive course Finance and Riskmanagement voor 
woningcorporaties aan Erasmus Universiteit gestart. Deze cursus is goed voor 40 PE 
punten per bestuurder en wordt door beiden vóór de zomer van 2017 afgerond. In het 
3e kwartaal zullen beide heren nog aanvullende cursussen/trainingen volgen zodat 
aan de verplichte permanente educatie eis wordt voldaan. 
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4.3 Risico’s en onzekerheden 
 
4.3.1. Strategie 
 
Door maatschappelijke veranderingen wordt onze vereniging in toenemende mate 
geconfronteerd met een veranderde vraag naar sociale huurwoningen. Het aandeel 
van statushouders, potentiele huurders van buiten de eigen regio en moeilijk 
plaatsbare huurders neemt snel toe. Deze veranderde vraag bij een min of meer 
gelijkblijvend aanbod heeft gevolgen voor het gezicht en de samenstelling van de 
wijken in de Heerjansdamse gemeenschap. Op beperkte schaal zet het bestuur het 
label instrument van de woning in om in bepaalde wijken een goede differentiatie van 
huurders in bepaalde wijken te behouden. Tevens vindt er een intensieve “nazorg” 
plaats en wordt er waar mogelijk, ook aan de bestaande bewoners in de wijk, 
begeleiding gegeven. Hier betaalt de hands-on benadering vanuit het bestuur zich uit. 
Dit alles uit zich in veel een op een gesprekken met huurders die problemen 
ondervinden en waarbij de meerwaarde ligt in het in contact brengen van deze 
huurders met het professionele netwerk en het sterk ontwikkelde sociale veld in 
Heerjansdam. Zo steunen wij als vereniging voor deze huurders sterk op 
samenwerking met bijvoorbeeld de kerk en plaatselijke sportverenigingen.  
 
4.3.2. Bedrijfsvoering (operationeel)  
 
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit 2 hands-on part time 
bestuursleden met veel ervaring in de volkshuisvesting. Dit betekent dat het bestuur 
ook verantwoordelijk is voor operationele taken. In 2016 is vol ingezet op de 
implementatie van de nieuwe woningwet. Verder was 2016 intensief vanwege de 
bouw en oplevering van de 2 genoemde projecten. Dit heeft een forse (tijds)impact 
gehad op het bestuur.Het bestuur heeft dit gemitigeerd middels het aantrekken van 
een gepensioneerde professional op het gebied projectmanagement en 
bouwbegeleiding. Daarnaast is ook geïnvesteerd in het implementeren van 
softwareoplossingen die bijdragen aan een hogere efficiency in de bedrijfsvoering en 
aan een gedegen besluitvorming. Nagenoeg elke verplichting die de vereniging 
aangaat met een derde partij dient te worden goedgekeurd en ondertekend door 2 
bestuurders. Ook worden alle inkoopfacturen digitaal gescand en door beide 
bestuurders goedgekeurd vooraleer er tot betaling wordt overgegaan. In 2016 is de 
activamanagement module van NCCW geïmplementeerd en werkt inmiddels naar 
tevredenheid.  Deze software vervangt de (foutgevoelige) spreadsheets die in de 
voorgaande jaren werden gebruikt bij het financieel managen van de activa. Het 
bestuur werkt inmiddels met een dashboard waarin de belangrijkste financiële pijlers 
maandelijks worden gevolgd en waarop ook belangrijke kengetallen mbt de 
verantwoording voor de woningwet actief worden gevolgd.  
 
In 2016 heeft onze vereniging 74 huurmutaties gekend. De oorzaak was tweeërlei: 
 

- oplevering van 2 complexen met in totaal 44 appartementen heeft geleid tot 
het beoogde resultaat met doorstroming vanuit bestaande huurwoningen uit 
ons bezit. 

- gezien de historisch lage rentestanden in combinatie met de huurverhogingen 
hebben veel meer dan voorheen ook onze huurders een plek op de koopmarkt 
gevonden. 
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Deze hausse aan mutaties heeft haar effect op zowel onze interne organisatie als ook 
de onderaannemers niet gemist. Ondanks de voorbereidingen die wij hiervoor hadden 
getroffen is alsnog sprake geweest van een forse huurderving. Dit proces is, ondanks 
dat dit naar ons oordeel een eenmalige hausse is geweest, door het bestuur 
geëvalueerd. Hierna zijn de processen rondom mutaties kritisch bezien en in het 1e 
kwartaal van 2017 doorgevoerd. Inmiddels verloopt het operationele mutatie proces 
weer naar behoren en kunnen we stellen dat 2016 op dit gebied een (verklaarbaar) 
incident is geweest. 
 
Wij beschikken over standaard rapportages, in elke mogelijke doorsnede, en waar 
nodig “audit-trails” voor het volgen van de mutaties. 
 
Onze vereniging beschikt over een integriteitscode die voor alle stakeholders 
eenvoudig is te raadplegen op de site van onze vereniging. Deze is in 2016 in 
samenspraak met de Raad van Toezicht herzien en geactualiseerd.  
 
4.3.3. Financiële positie 
 
De Woningbouwvereniging maakt geen gebruik van (rente)swaps of andere financiële 
instrumenten en/of derivaten. Conform de richtlijnen van het WSW worden nieuwe 
financieringen afgesloten bij een door het WSW goedgekeurde financieringsinstelling 
(BNG) en is de rentevaste periode gelijk aan de looptijd van de lening. Nieuw aan te 
trekken financiering wordt standaard als geborgde lening, waarbij het WSW garant 
staat voor de lening, afgesloten. Bijkomend voordeel is dat de rente op geborgde 
leningen lager is dan de rente op een niet geborgde lening. Wat tevens bijdraagt aan 
een gezonde positie is de historische lage rente waarvoor de vereniging de 
financiering van de 2 nieuwbouw projecten heeft kunnen afsluiten.  
 
De vereniging beschikt niet over een rekening-courant faciliteit. De operationele 
cashflow is voldoende om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Dit vergt wel een 
zorgvuldige cash-planning waarover het bestuur beschikt.  
 
4.3.4. Financiële verslaggeving 
 
Elk kwartaal wordt conform een met de Raad van Toezicht overeengekomen format 
de belangrijkste financiële informatie en parameters gedeeld, besproken en 
geaccordeerd. Vanaf verslagjaar 2017 wordt, mede op advies van het WSW, 
overgegaan op de kwartaalrapportage van de kasstromen.  Deze geven, bij onze 
omvang, een beter tussentijds beeld van de financiële prestatie van de vereniging dan 
de traditionele winst- en verliesrekening rapportage.  
 
De jaarrekening bevat geen complexe toerekening methodieken en wordt uitgebreid 
toegelicht in de jaarstukken. De waardering op marktwaarde wordt uitgevoerd door 
een gerenommeerde en gecertificeerde makelaarsorganisatie. De financiële 
administratie wordt gevoerd in “Accountview”  De software wordt regelmatig van 
updates voorzien door de leverancier, is daardoor altijd up-to-date met de laatste 
(wettelijke) veranderingen en werkt stabiel en betrouwbaar. 
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4.3.5. Wet en regelgeving 
 
De invoering van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 heeft bij de implementatie een 
behoorlijk grote impact gehad op de processen en procedures binnen onze verenging. 
Het passend toewijzen kan leiden tot suboptimale plaatsingen. Dit wordt door onze 
vereniging in het eerste halfjaar van 2016 duidelijk gevoeld door de vele mutaties als 
gevolg van de oplevering van de nieuwbouwprojecten. Een grote toename van 
gevraagde rapportages, het waarderen van het vastgoed op basis van marktwaarde, 
en de statutenwijzigingen welke in een zeer korte tijdspanne moeten worden 
geïmplementeerd leggen een redelijke zware druk op het bestuur en de 
administratieve medewerkers van de vereniging. Met het creëren en vervolgens 
uitvoeren van een draaiboek “implementatie Woningwet” heeft de vereniging de 
implementatie onder controle kunnen houden. Bij dreigende vertragingen kon snel 
ingegrepen worden door bijvoorbeeld extra resources (zowel intern als extern) bij te 
schakelen. De voortgang wordt in de reguliere vergaderingen met de Raad van 
Toezicht besproken en waar nodig bijgestuurd. 
 
Juist in een jaar waarin er bijzonder veel is gewijzigd als gevolg van de implementatie 
van de nieuwe woningwet is het belangrijk dat het bestuur en en de Raad van 
Toezicht elkaar goed verstaan en elkaar weten te vinden. De samenwerking met de 
Raad van Toezicht verloopt in een goede sfeer waarbij op een positief kritische wijze 
de activiteiten van het bestuur worden gevolgd.  
 
4.4 Visitatie 
 
In oktober-november 2016 heeft een visitatie plaats gevonden  over de periode  
2011 – 2015 door het visitatie bureau Raeflex. Dit bureau werkt met een netwerk van 
onafhankelijke visiteurs. Dit zijn professionals uit de wetenschap, de overheid en het 
bedrijfsleven. Deze professionals hebben een brede managementervaring en veel 
kennis en expertise op de gebieden financieel, bestuurlijk, volkshuisvesting, wonen en 
zorg, management, organisatieontwikkeling en corporate communicatie.  
De visitatie is uitgevoerd op basis van de 5.0-versie van de Methodiek 
Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties voor kleine corporaties. 
 
De visiteurs hadden de beschikking over allerlei opgevraagde documenten, 
verslaggeving en andere relevante zaken. Zij hebben interviews gevoerd met het 
Bestuur, de RvT en stakeholders als de gemeente Zwijndrecht, de Huurdersraad en 
diverse stakeholders uit het maatschappelijk veld.  Zo ontstaat een totaalbeeld van het 
presteren van de vereniging, haar bestuur en de toezichthouders op het gebied van: 
 
- Presteren naar Opgaven en Ambities 
- Presteren volgens Belanghebbenden 
- Presteren naar Vermogen 
- Governance 
 
De overall conclusie van het rapport was bijzonder positief voor onze vereniging. Het 
(ongewogen) gemiddelde cijfer bedraagt 7,5. Vergeleken met de benchmark waarin 
wij vergeleken worden met vergelijkbare kleine corporaties scoren wij aanzienlijk 
hoger dan het gemiddelde van deze groep corporaties.  
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Uiteraard zijn er door de visitatie commissie ook punten voor de beleidsagenda voor 
de komende jaren opgenomen in het rapport.  Deze behelzen onder andere het meer 
expliciet maken van de ambities van de vereniging en de noodzaak om de 
vastgoedsturing nader uit te werken. Het Bestuur pakt deze uitdagingen graag op en 
gaat in de komende periode concrete uitwerking geven aan deze aanbevelingen.  
 
Onderstaand de samenvattende scorekaart van de visitatie: 
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5. Financieel  
 
5.1 Bedrijfswaarde 
 
In de nieuwe Woningwet is opgenomen dat onze vereniging met ingang van 
verslagjaar 2016 haar bezit dient te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. 
Om vergelijking mogelijk te maken zijn ook de 2015 jaarcijfers waar relevant 
herrekend op basis van de gewijzigde waarderingsgrondslag. De invoering van deze 
zogenaamde stelselwijziging heeft een enorme impact op de balans en 
resultatenrekening van de vereniging.  Het vermogen, balanstotaal en het resultaat 
stijgen aanzienlijk.  
 
5.2 Jaarresultaat 
 
Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat na belastingen van € 12,3 
miljoen.  
 
Het overgrote deel van dit resultaat, ca. € 9,5 miljoen, wordt gevormd door de 
waardestijging van het bezit van de vereniging als dit gewaardeerd wordt op basis van 
marktwaarde in verhuurde staat. Deze waardestijging is enkel te realiseren als de 
vereniging overgaat tot daadwerkelijke verkoop van het bezit. Dit is uiteraard 
uitgesloten daarom heeft dit resultaat dan ook géén direct effect op de kasstromen 
van de vereniging. 
 
Als wij de resultaten vanuit een andere hoek bezien, zonder alle effecten van 
waardering en stelselwijziging, blijkt dat het operationeel resultaat beter is vergeleken 
met 2015. Het netto resultaat van de exploitatie van de vastgoedportefeuille bedraagt 
€ 1,9 miljoen (2015: €1,7 miljoen) 
 
Ook de kasstroom uit operationele activiteiten is hoger vergeleken met 2015: € 1,4 
miljoen versus € 1,2 miljoen in 2015.  
 
Het totaal resultaat op basis van de kasstromen is licht negatief als gevolg van het 
financieren uit eigen middelen van het grote aantal woningverbeteringen welke zijn 
uitgevoerd in 2016 : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kasstromen (X € 1,000)

2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.441 1.229

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -2.280 -5.698

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 650 4.774

Toename/afname geldmiddelen -189 305
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5.3 Financiële continuïteit 
 
Voor realisering van onze doelstellingen is het van belang dat de financiële 
continuïteit gewaarborgd is en blijft. De financiële continuïteit van de WBV wordt door 
het WSW beoordeeld op de 5 Financial Risks te weten:  
 
Intrest 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 eind 2016 
van 4,25 voldoet ruimschoots aan de externe normering van 1,4. Dit betekent dat de 
WBV uit haar operationele kasstroom de rentelasten meer dan prima kan voldoen. 
 
Debt service coverage ratio (DSCR) 
De DSCR geeft aan in hoeverre de vereniging uit haar operationele kasstroom en 
(eventuele) verkoopopbrengsten, haar rente en aflossing kan betalen. Zelfs zonder 
verkopen is deze ratio in 2016 met 1,6 ruim boven de norm van 1.  
 
Solvabiliteit op basis van marktwaarde in verhuurde staat 
Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële 
verplichtingen aan verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van 
de aanwezige activa. Met een solvabiliteit van 42,5% voldoen we ruimschoots aan de 
gestelde norm van 20%.  
 
Loan to Value (LTV) en dekkingsratio 
De Loan to Value geeft de verhouding tussen de leningen en de verdiencapaciteit van 
het vastgoed (bedrijfswaarde) weer en bedraagt 59%. Vergeleken met een norm van 
75% scoort de WBV op deze parameter ook voldoende. Het WSW geeft als 
randvoorwaarde voor het aantrekken van geborgde financiering dat de 
leningenportefeuille maximaal 50% van de WOZ bedraagt (dekkingsratio). De lening 
portefeuille van de WBV bedraagt ongeveer 28% van de WOZ-waarde van ons bezit. 
. 
De Autoriteit woningcorporaties en het WSW beoordelen op basis van financiële 
ratio’s en de business risks.  Bovenstaande parameters zijn volgens het oordeel van 
het AW in 2016 binnen de gestelde marges en geven geen aanleiding 
tot opmerkingen. Het WSW ziet de WBV als borgings- en kredietwaardig.  
 
  

6. Toekomst 
 

Naast de constante verbetering en professionalisering van de (interne) organisatie, en 
de uitrol van een volledig vernieuwde website zal het jaar 2017 vooral in het teken 
staan van de start van de uitvoering van de verbetering van de energetische index 
van het bezit. Een belangrijk project voor zowel de vereniging als de huurders.  Na 
een lange, en toch nog complexe, voorbereiding kan het eerste complex in 2017 
onderhanden worden genomen Het Bestuur verwacht veel van dit pilot project en 
hoopt daarmee een goede basis te kunnen leggen voor de verdere verduurzaming 
van ons bezit.  
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Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de vereniging eind 2017 de tweede tranche 
van €500.000,-- zal aantrekken ter financiering van de tweede fase van de 
labelverbeteringen.  Het Bestuur verwacht geen andere financiering nodig te hebben 
in 2017. 
 
De voorgenomen administratieve splitsing van het DAEB/-niet DAEB bezit welke in 
2018 zijn (operationele) beslag zal krijgen moet worden voorbereid. Deze 
verandering heeft een aanzienlijke impact op de verschillende administratieve 
processen van de vereniging. 
 
De nadere uitwerking en update van de vastgoedsturing van de woningvoorraad is 
eveneens een belangrijk aandachtspunt in 2017. In deze uitwerking worden de 
richting, mogelijkheden en risico’s van ons bezit voor de middellange termijn in kaart 
gebracht zodat beleid kan worden geformuleerd welke tot een maximaal resultaat 
voor de vereniging en de huurders leidt. Hierin wordt uiteraard de finale planvorming 
van het project Heerjanstraat betrokken.  
 
Verder verwacht het Bestuur in 2017 geen significante mutaties in het aantal 
personeelsleden wat ingezet is om de processen van de vereniging te ondersteunen.  
 
Uiteraard zal het Bestuur ook moeten inspelen op de ongetwijfeld veranderende wet- 
en regelgeving en het altijd veranderende sociale speelveld. Te denken valt aan een 
passend huurverhogingsbeleid en passend toewijzen van de vrijgekomen woningen. 
Het Bestuur zal dit doen in nauwe samenwerking met de RvT en de stakeholders van 
de vereniging.  
 
Het bovenstaande in ogenschouw nemend ziet het Bestuur de toekomst van de 
vereniging en 2017 in het bijzonder met vertrouwen tegemoet. Wij doen dit vanuit 
een gezonde financiële positie. Dit geeft vertrouwen richting het 100 jarig bestaan 
van onze vereniging in 2019!  
 
 
Bestuur Woningbouwvereniging Heerjansdam 
Heerjansdam, 27 juli 2017 
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Verslag van de RvT 
 

1. Inleiding 
 

De implementatie van de Woningwet heeft een zeer dominante rol gespeeld in 2016. Zoals 
dat van onze vereniging verwacht mag worden zijn alle verplichtingen uitgewerkt, vastgesteld, 
aangeleverd en geïmplementeerd. Wij zijn daarbij niet altijd overtuigd geweest van het nut en 
noodzaak van sommige nieuwe verplichtingen en dan met name in het licht van de omvang 
van onze corporatie. Uiteraard zijn wij ons daarbij bewust van het feit dat de sector het over 
zichzelf afgeroepen heeft door onvoldoende zelf de excessen te bestrijden en realistisch te 
zijn over de inmenging van Europa op ons unieke stelsel. In de afgelopen jaren is veelvuldig 
gesproken over het terugdringen van de wet- en regelgeving maar in plaats daarvan hebben 
we nu te maken met nog veel meer regels die onze vereniging fors belasten. Het terugdringen 
van de bedrijfskosten is hiermee voor een deel weer verloren gegaan. Dat is een 
teleurstellende constatering maar we kunnen niet anders. Voor onze vereniging geldt dat we 
net als alle andere corporaties (groot of klein) geen enkele vorm van vermindering van de 
regeldruk kunnen en mogen verwachten. Was er al sprake van “light versies” dan gelden zelfs 
bij onze omvang van ruim 500 woningen zeer beperkte uitzonderingsmogelijkheden. Uiteraard 
zijn de uitwerkingen minder van omvang maar de druk op de organisatie is groot. 
 
De vierjaarlijkse visitatie in 2016 geeft gelukkig aan dat we als vereniging een rotsvaste positie 
in Heerjansdam hebben en dat de huurders en stakeholders ons waarderen op de uitvoering 
van onze taak. We beheren onze woningen goed en de klanttevredenheid is positief waarbij 
de continuïteit van de vereniging stabiel is. Als je dat als oordeel krijgt kun je ook weer de 
balans vinden met alle extra inspanningen die we hebben moeten leveren. Met het Bestuur 
hebben we teruggekeken naar 2016 in zijn geheel en hebben we waardering uitgesproken, de 
professionele groei van de organisatie vastgesteld maar ook bezorgdheid gedeeld. We zijn 
goed op weg en dat stimuleert om daar verder mee te gaan in het belang van goede en 
betaalbare sociale huisvesting in Heerjansdam.   
  

2. Over besturen en toezichthouden 
 

Onze visie op toezicht en toetsing 
Woningcorporaties werken met maatschappelijk kapitaal in een semipubliek domein. Zij 
kennen geen aandeelhouders en ook geen democratisch gekozen hoogste orgaan. 
Corporaties zijn daardoor ‘van niemand, en toch van iedereen’. Die positie legt een bijzondere 
verantwoordelijkheid bij de Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging Heerjansdam’. De 
Raad houdt toezicht op het functioneren van het Bestuur en de algemene gang van zaken 
binnen de vereniging. De Raad ziet toe op het maatschappelijk presteren van de organisatie, 
onder randvoorwaarde van financiële continuïteit op lange termijn. De Raad adviseert 
daarnaast het Bestuur gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en 
eventuele schorsing of ontslag) van Bestuurders, en stelt de beoordeling en 
arbeidsvoorwaarden van het Bestuur vast. 
 
Met de verscherping van de wet- en regelgeving voor de sector en het installeren van een 
Autoriteit woningcorporaties lijkt toezicht houden belangrijker geworden te zijn dan besturen 
mede omdat het daar in de meeste gevallen verkeerd is gegaan. De RvT is zich zeer bewust 
van die rol en positie en vraagt steeds meer inzicht in de operationele processen en 
verslaglegging. Dat is even wennen en leidt soms tot scherpe discussie met het Bestuur maar 
de RvT stelt zich op het punt dat vertrouwen goed is maar controleren beter. 
 
De kleinschaligheid van de corporatie maakt het noodzakelijk dat het Bestuur op gepaste 
wijze gebruik maakt van externe ondersteuning. De Raad is er van overtuigd dat dit een 
goede zaak is voor de continuïteit maar is ook beducht voor de risico’s van dergelijke relaties 
en zal het Bestuur gevraagd en ongevraagd hierop adviseren. In overleg met het Bestuur zal 
voortdurend geborgd worden of de deskundigheid die in de Raad aanwezig is, actief kan 
worden ingezet voor de operationele processen met respect voor de Bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Door jaarlijks specifieke themabijeenkomsten tussen Raad en Bestuur 
te organiseren wordt de mogelijkheid gevormd om inhoudelijke meningen te toetsen en hierop 
afstemming te verkrijgen. 
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Governancecode Woningcorporaties 
 
Governace in de praktijk 
De Governancecode is verplicht voor leden van Aedes en de VTW en dus ook voor 
Woningbouwvereniging Heerjansdam en de Raad van Toezicht. Wij hanteren de code zonder 
concessies. De vernieuwde code is steeds gehanteerd in de besprekingen tussen RvT en 
Bestuur en bij de het opstellen van de vele structuurdocumenten in 2016. Hierbij is altijd 
gekeken naar wat de code betekent voor onze organisatie en werkprocessen. Wbv. 
Heerjansdam is een kleine corporatie en deze kleinschaligheid vraagt speciale aandacht. Een 
gering bestand van 547 woningen, een bestuursfunctie die is verdeeld over drie personen en 
slechts 5 ingehuurde administratieve en uitvoerende krachten hebben er door de jaren voor 
gezorgd dat we een aparte inrichting van de organisatie hebben waarbij we steeds de balans 
moeten zoeken tussen wat we moeten en wat we kunnen. 

  
In de nieuwe code is er meer aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij transparante en 
integere organisaties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct 
belanghebbenden blijft daarbij voorop staan. De gemeente en de huurdersorganisaties 
hebben een uitdrukkelijker positie en hieraan is ook gehoor gegeven in de gesprekken met 
deze organisaties. 
 
Wij voldoen aan alle vereisten die in de code zijn vastgelegd maar via de visitatie hebben wij 
desalniettemin het advies meegekregen om een paar processen te verdiepen c.q. nader uit te 
werken. Daar geven we gehoor aan om nog beter onze verantwoording zichtbaar te maken. 
 

3. Verslag vanuit toezichthoudende rol 
 

Toezicht op strategie 
Strategische discussies over de positionering van de vereniging zijn zeer beperkt. We zijn een 
kleine vereniging die getypeerd kan worden als beheerorganisatie. We zijn de enige sociale 
verhuurder in Heerjansdam. De financiële positie is solide en de opgave voor nieuwbouw zeer 
klein. Er is sprake van een hoge klanttevredeheid, we voorzien in een belangrijke behoefte in 
deze (woon)gemeenschap en zorgen voor een balans in het aanbod. De strategische ambities 
worden altijd bezien in lijn met onze positie. Waar we nog nieuwbouw kunnen plegen zullen 
we dat doen en we zorgen goed voor ons bestaande bezit door het aan te passen aan de 
eisen van de tijd. De RvT heeft samen met het Bestuur in september 2016 een themamiddag 
georganiseerd waarbij stil is gestaan bij de ontwikkeling van de Heerjansstraat, de 
vastgoedsturing en de Fit & Proppertest. 
 
In 2016 zijn twee belangrijke nieuwbouwcomplexen gereed gekomen en in gebruik genomen. 
Dit was belangrijk voor de noodzakelijke aanvulling op het huidige bezit. De enige optie 
momenteel voor aanvullende nieuwbouw is de locatie Heerjansstraat. Hier zal wellicht sprake 
zijn van sloop / vervangende nieuwbouw en in de discussie is gesproken over de doelgroepen 
voor deze ontwikkeling alsmede de wijze van ontwikkeling op basis van de ervaringen van de 
laatste nieuwbouwprojecten, het Middeninn en het Centrumplan. 
 
Daarnaast is in dezelfde bijeenkomst in september opnieuw ruime aandacht besteedt aan de 
vastgoedsturing. Het vastgoed is voor de woningbouwvereniging het belangrijkste middel om 
in te zetten voor de doelstelling. Aan de hand van een uitgebreide presentatie door het 
Bestuur is discussie gevoerd over met name de uitwerking van de energetische verbetering 
van een groot deel van het woningbezit en de benodigde investeringen.  
 
Ten slotte is gediscussieerd over de Fit & Proppertest die zowel de voorzitter van het Bestuur 
als de voorzitter van de RvT zal ondergaan. Hierbij is los van alle procesvereisten gekeken 
naar de profielen van het Bestuur en de Raad. De primaire taken (verhuren en beheren) van 
corporaties blijven bestaan maar het is steeds belangrijker dat de toezichtrol niet alleen 
ingericht wordt van het beoordelen van resultaten maar vooral ook de weg er naar toe. Dat 
vraagt inzicht in de operationele processen en besluitvormingstrajecten. Het profiel voor leden 
van de Raad is in het verslagjaar 2016 aangepast en die van het Bestuur volgt in 2017. 

 



22 

 

Scheidingsvoorstel DAEB- en niet-DAEB 
Aan het einde van 2016 werd buiten verwachting duidelijk dat we alsnog niet voldeden aan de 
eisen om in aanmerking te komen voor het “verlicht regime” van de scheiding van activiteiten. 
De advisering op dit vlak was onvoldoende geweest. In dat licht is uitstel aangevraagd bij de 
Autoriteit woningcorporaties en verkregen. De uitkomst van het interne beraad was dat het 
Bestuur een concept voorstel zal indienen voor administratieve scheiding van de DAEB en 
niet-DAEB gedeelte van het bezit en de RvT is daarmee akkoord gegaan. Het indienen 
hiervan is uitgesteld tot 1 april 2017 en het Bestuur zal alles in het werk stellen om aan die 
verplichting te voldoen inclusief de zienswijzen van gemeente en Huurderorganisatie. 

 
Indienen voorstel woningmarktregio 
Sinds jaar en dag heeft Wbv. Heerjansdam haar bezit alleen in Heerjansdam en dat zal zo 
blijven. Heerjansdam behoort tot de gemeente Zwijndrecht en op grond van deze feiten heeft 
het Bestuur, in samenspraak met de RvT voorgesteld om de gemeente Zwijndrecht als 
respectievelijk werkgebied en woningmarktregio aan te wijzen. Het Ministerie heeft dit voorstel 
geaccepteerd en wij behoren nu tot de woningmarktregio Drechtsteden / Hoeksche Waard.  
 
Samenwerkingsverbanden 
In zijn vergaderingen heeft de Raad zich regelmatig laten informeren over de voortgang en 
inhoud van de samenwerking met andere corporaties uit de gemeente Zwijndrecht en in 
mindere mate uit de overige Drechtsteden. De Raad acht het van groot belang dat het Bestuur 
de samenwerking actief opzoekt. Onze kleine corporatie kan niet zelf in alle capaciteit en 
deskundigheid voorzien en de noodzaak om samen te werken is hoog. Binnen elke 
samenwerking blijven we zelf verantwoordelijk maar samenwerkingsverbanden kunnen de 
implementatie op punten ondersteunen door kennis te delen en van elkaar te leren.  

 
Toezicht op financiële en operationele prestaties 
De auditcommissie heeft zich in het verslagjaar samen met het Bestuur gebogen over de 
concept jaarrekening, de dVi en de dPi. Hierbij hebben ook gesprekken plaatsgevonden met 
de controleleider en/of accountant van Deloitte. Alle financiële informatie is conform planning 
aangeleverd en zijn in de reguliere vergaderingen tussen Raad en Bestuur besproken en 
vastgesteld door de Raad. 
 
In december heeft de Raad van Toezicht de bedrijfsbegroting en onderhoudsbegroting voor 
2017 vastgesteld (inclusief meerjarenoverzichten). Hierbij werd ook gerapporteerd over de 
wijze waarop Wbv. Heerjansdam voldoet aan de financiële ratio’s van het WSW. De 
borgingsbrief van het WSW bevestigt ook de dekking van onze financieringsbehoefte. Los 
daarvan heeft het WSW in haar risicoscore een aantal verzoeken uitgebracht ten aanzien van 
de activering onderhoudsuitgaven, de directe kasstroommethode en het ontbreken van een 
portefeuillestrategie per complex. Deze zaken zijn besproken en in uitvoering gebracht. 
 
De brief over de indicatieve bestedingsruimte van het Ministerie heeft onze wenkbrauwen 
doen fronzen. Verdeeld over drie categorieën zou onze vereniging vele miljoenen beschikbaar 
hebben voor investeringen. Wij beschouwen deze boekhoudkundige waarheid meer als 
surrealistische realiteit. Deze informatie geeft naar onze stakeholders een verkeerd beeld van 
onze financiële polsstok. Met de toevoeging van onze investeringen in het energetisch 
verbeteren van het bezit werd het voor ons duidelijk dat er geen enkele ruimte meer is om 
verder te investeren. Behoefte aan deze indicaties is er niet als de werkelijkheid in beeld is. 
 
Omdat pas laat in het jaar duidelijk werd dat de scheiding van DAEB en niet-DAEB niet via 
een light versie mogelijk was is toegewerkt naar het besluit om een administratieve scheiding 
door te voeren. Hierdoor was het niet mogelijk om de dPi 2016 voor 31 december aan te 
leveren en is uiteindelijk uitstel verleend tot 1 februari 2017. Bij dit proces is de RvT nauw 
betrokken geweest en heeft zij haar goedkeuring verleend..      
 
De Raad is regelmatig geïnformeerd over de operationele kant van de corporatie in het 
algemeen en belangrijke aanpassingen in het bijzonder. Vooral de oplevering van de 
nieuwbouwprojecten en de daaruit voortvloeiende mutaties in het bestaande bezit hebben 
voor een zeer hoge werkdruk gezorgd. Het Bestuur heeft hiervoor extra capaciteit ingehuurd.   
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Waardering op marktwaarde 
Sinds jaar en dag gebruiken wij de bedrijfswaarde als officiële waarderingsmethode. In de 
Woningwet is bepaald dat alle corporaties hun gegevens over 2016 moeten aanleveren op 
basis van marktwaarde in verhuurde staat. Hierin staan de kasstromen centraal die in de 
markt gerealiseerd kunnen worden. Deze marktwaarde in verhuurde staat ligt door de bank 
genomen zo’n 40 procent boven de bedrijfswaarde. Wij hebben ook voor onze vereniging een 
aanzienlijke stijging in beeld gekregen maar de nieuwe waardering verandert niets aan de 
operationele kasstromen. Het is te hopen dat de overheid in deze waardestijging geen 
aanleiding zal zien voor een eventuele verhoging van de verhuurdersheffing. Het is een zeer 
intensief proces geweest (capaciteit en kostentechnisch) die aan de financiële positie niets 
heeft gewijzigd. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) geeft aan dat de nieuwe 
waardering meer inzicht geeft in de financiële gevolgen van beleidskeuzes. Daarnaast zijn er 
nog een aantal meer praktische redenen om op marktwaarde te waarderen: 
  

 De scheiding van DAEB en niet-DAEB kan alleen worden uitgevoerd op basis van 
marktwaarde in verhuurde staat.  

 Ook de controle op overcompensatie (weglekken van staatsteun naar commerciële 
activiteiten) kan niet zonder marktwaardering worden uitgevoerd.  

 
Al met al hebben wij ook de marktwaarde van ons bezit in beeld en verwerkt in onze 
rapportages. Het is jammer dat het WSW wel op bedrijfswaarde blijft toetsen. Los van onze 
ervaring met deze systematiek is het vooral de inzet die hiervoor geleverd moet worden. 

 
Jaarverslag, jaarrekening, accountantsverslag 
In de voorbespreking van de Raad met de controleleider van Deloitte op 13 juni 2016 zijn de 
concept jaarrekening en jaarverslag 2015 besproken. In de vergadering van de Raad van 
Toezicht met het Bestuur op 28 juni 2016 zijn de jaarrekening en jaarverslag van 
woningbouwvereniging Heerjansdam aan de hand van het accountantsverslag met de 
accountant besproken. Nadat is kennisgenomen van de controleverklaring van de accountant 
heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening en het jaarverslag van 2015 vastgesteld 

 
Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties 
De volkshuisvestelijke prestaties van Wbv. Heerjansdam zijn hoofdzakelijk beperkt gebleven 
tot een verantwoorde exploitatie van de woningen. Via het optimaal verhuren en beheren van 
het vastgoed is in het verslagjaar een positief resultaat bereikt waarmee aansluiting gevonden 
wordt bij de doelstellingen en de behoefte van (aspirant) klanten. Het Bestuur staat dicht bij de 
bevolking in het dorp en speelt daarmee een zeer belangrijke maatschappelijke rol als het 
gaat om goede regie en afstemming met de samenleving ten aanzien van behoeften. De 
realisatie van de twee nieuwbouwprojecten betekent grote impact voor Heerjansdam en het 
Bestuur is gelukkig volhardend geweest om dit mogelijk te maken. Het verenigingsleven in het 
dorp is uitermate belangrijk en de sociale samenhang essentieel voor de kwaliteit van wonen. 
De uitgaven voor leefbaarheid zijn zeer beperkt maar wel uitermate doeltreffend en 
ondersteunend aan wat het dorp nodig heeft. De Raad is zeer positief over de houding en 
acties van het Bestuur en heeft ook dankbaar bijgedragen aan de discussie om dit mogelijk te 
maken. De Raad is nauw betrokken bij de keuzes die gemaakt zijn en kijkt met voldoening 
naar de resultaten.  
 
Klachtenbehandeling 
De woningbouwvereniging maakt gebruik van een regionale geschillencommissie conform het 
BTiV en was aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling. De 
rapportages van beide instellingen zijn door het Bestuur besproken en daar waar noodzakelijk 
zijn op grond van de klachten aanpassingen doorgevoerd. De RvT is mondeling geïnformeerd 
en concludeert dat het systeem voor de afhandeling van klachten goed heeft gefunctioneerd. 
Er is nog altijd onduidelijkheid over het voornemen van de minister om vanaf 1 januari 2017 
alleen te werken met landelijke klachtencommissies en dat betekent dat de huidige werkwijze 
met betrekking tot de regionale geschillencommissie onverkort zal worden voortgezet in 
afwachting van een definitief besluit. In 2017 zal er geen regionale klachtencommissie voor 
woonruimteverdeling meer zijn.  

 



24 

 

Visitatie 
In oktober en november is door Raeflex de visitatie uitgevoerd over de periode 2011-2015. 
Het uitgebrachte visitatierapport geeft een positief beeld van onze vereniging. We zijn goed 
benaderbaar en sterk betrokken bij Heerjansdam en haar inwoners, de nieuwbouw heeft een 
grote positieve impact op het aanbod in Heerjansdam, we staan open voor inbreng door 
stakeholders, de besturingscyclus zit goed tussen de oren, de RvT hanteert een goede balans 
tussen toezicht en klankbord en we hebben een goede financiële uitgangspositie. Dit alles is 
vertaald in een score tussen de 6,9 en 7,5 en ligt hoger dan de visitatie over de periode 2007-
2010. We zijn daar blij mee en trots op en feliciteren het Bestuur met deze mooi uitkomst. 
Maar er zijn ook verbetersuggesties gedaan en daar gaan we in de komende periode mee 
aan de slag.    

 
Toezicht op stakeholderdialoog 
Het Bestuur van Wbv. Heerjansdam onderhoudt actieve relaties met de belangrijkste 
regionale instellingen en organisaties. Het Bestuur geeft de Raad daar continue informatie 
over zoals de voortgang van de gesprekken met de gemeente (PALT en bieding) en 
zorginstellingen voor de noodzakelijke dienstverlening in onze complexen en het dorp. De 
Huurdersraad is een belangrijke gesprekspartner voor het Bestuur maar ook voor de RvT. 
Ondersteuning in de professionaliteit van de Huurdersraad blijft dringend noodzakelijk. Als 
RvT ontkom je er niet aan om vanwege de kleinschaligheid ook actief aangesproken te 
worden. Dit gebeurt nu alleen nog bij speciale gebeurtenissen maar de RvT zal hier actiever 
op inzetten. 
 
Toezicht op risicobeheersing 
In het kader van de financiële risicobeheersing is vanuit de RvT de auditcommissie het eerste 
aanspreekpunt als het gaat om het financiële toezicht. De verantwoordelijkheid van deze 
commissie komt regelmatig ter sprake in separate vergaderingen met het Bestuur. De overige 
risicogebieden (vastgoed, maatschappij, klant, organisatie) zijn gesprekonderwerpen in de 
vergaderingen van de Raad met het voltallige Bestuur. De Raad was, na beoordeling van de 
informatie die van het Bestuur is ontvangen en na overleg met de accountant, van oordeel dat 
het Bestuur in voldoende mate rekening houdt met de diverse risico’s en daarop stuurt. Deze 
sturing op de risico’s moet structureler en de Raad zal daarop aandringen en toezien. 
 
Het WSW heeft via haar “business risk” analyse het Bestuur aangesproken op het ontbreken 
van een actuele portefeuille strategie die vertaald is naar een strategie per complex. Men wil 
inzicht in de keuzes die de corporatie maakt op het gebied van investeringen en de 
wensportefeuille. Gepland staat een overleg eind mei 2017 en de portefeuillestrategie moet 
uiterlijk 30 september 2017 beschikbaar worden gesteld. Dit past in het proces om te komen 
tot vastgoedsturing en het zal dan ook geen probleem zijn op dat verzoek op te volgen. 
 
Toezicht op verbindingen 
De RvT en het Bestuur hebben overleg gevoerd over de ontbinding van de enige verbinding 
(Stadsherstel Drechtsteden NV). Op basis van verkregen informatie zijn standpunten 
uitgewisseld en heeft de RvT haar goedkeuring verleend voor de strategie tot liquidatie. 
Verwacht wordt dat in 2017 de ontbinding van deze verbinding daadwerkelijk gerealiseerd zal 
worden. 
 
Opdrachtgeverschap externe auditor 
Sinds jaar en dag heeft de RvT van Wbv. Heerjansdam Deloitte Accountants BV of een van 
haar rechtsvoorgangers ingehuurd. Van de kant van Deloitte is tijdens het proces van de 
controle gemeld dat zij de relatie wensen te beëindigen omdat naar hun zeggen de 
dienstverlening aan kleine corporaties niet meer paste in de corebusiness.   
 
Beoordeling functioneren accountant 
De Raad heeft geen officiële beoordeling uitgevoerd over het functioneren van de accountant 
maar wil wel kwijt dat de RvT, los van de discussie over het proces opdrachtverstrekking, 
tevreden is over de inhoudelijke kant van de controlewerkzaamheden. De inhoudelijke kennis 
van de sector en de wet- en regelgeving van de volkshuisvesting zorgen er voor dat we als 
Raad vertrouwen in voldoende professionele ondersteuning bij de uitvoering van ons toezicht. 
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Benoeming accountant 
Op grond van het besluit van Deloitte om de relatie te beëindigen is de RvT in het najaar van 
2016 het proces gestart voor selectie van een nieuwe accountant. Het selectieproces heeft 
uiteindelijk opgeleverd dat Verstegen accountants en adviseurs uit Dordrecht unaniem 
gekozen is door de RvT. Het Bestuur is gekend in deze keuze en zij hebben positief 
gereageerd op het besluit van de RvT. De opdracht is aansluitend verstrekt.   

 

4. Verslag vanuit werkgeversrol 
 

Topstructuur, profielen Bestuurder en benoeming 
Het Bestuur van Wbv. Heerjansdam omvat 1 formatieplaats (1fte) en deze functie werd in 
2016 door drie personen uitgevoerd (voorzitter, secretaris en penningmeester) via het principe 
van collegiaal Bestuur in deeltijd. Voor het Bestuur zijn functieprofielen beschikbaar. 
 
Het Bestuur bestond gedurende het boekjaar uit de navolgende personen: 
 
De heer G.I.C. Stolk, voorzitter, herbenoemd in 2013. 
Mevrouw M. Folugo, secretaris, herbenoemd in 2012 en 
De heer A. Stierman, penningmeester, benoemd in 2014. 
 
Bestuursleden worden conform de statuten voor een periode van 4 jaar benoemd en kunnen 
worden herbenoemd voor telkens 4 jaar. Voorafgaand aan de herbenoeming zullen de 
Bestuursleden een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets (fit en propper test) ondergaan. 
De Autoriteit Woningcorporaties voert deze test uit namens de minister. In 2016 was het de 
beurt aan mevrouw Folugo om de test te ondergaan maar zij heeft aan het eind van het jaar 
besloten om haar bestuurstaak neer te leggen. De Raad respecteert haar besluit en dankt 
haar voor haar inzet in de vele jaren als lid van het Bestuur. De Raad heeft met het Bestuur 
gesproken over de formatie van het Bestuur en afgesproken is dat er geen werving zal 
plaatsvinden zodat vanaf 1 januari 2017 het Bestuur uit twee personen zal bestaan. 
 
Geen van de bestuursleden is lid van het college van B&W van Zwijndrecht noch lid van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 
 
Beoordelingskader en beoordeling 
De Raad besluit over benoemingen, beoordelingen, en beloningen, schorsing en ontslag van 
het Bestuur. De Raad heeft op grond daarvan tot taak periodiek het functioneren van het 
Bestuur te beoordelen. Begin 2017 heeft de remuneratiecommissie evaluatiegesprekken 
gevoerd met de afzonderlijke Bestuursleden. In diezelfde gesprekken zijn ook de concept 
prestatieafspraken voor 2017 besproken. Het functioneren van het Bestuur is als voldoende 
beoordeeld. Zowel de prestatieafspraken als de evaluatieverslagen zijn in een later stadium 
door de Raad bekrachtigd. 
 
Bestuursleden hebben in het verslagjaar een gering aantal bijeenkomsten bijgewoond in het 
kader van de Persoonlijke Educatie. Belangrijkste reden hiervoor was de aanzienlijke 
belasting door de oplevering en afhandeling van de nieuwbouw alsmede de implementatie 
van de Woningwet. In 2017 zal een inhaalslag gemaakt worden. De RvT heeft in 2016 
bezwaar aangetekend tegen de onevenredige belasting (financieel / capaciteit) van het 
Bestuur. De RvT is van mening dat de bestuursleden als geheel (1fte) een verplichting 
hebben voor het behalen van 108 PE punten over de periode 2015 t/m 2017. De PE 
begeleidingscommissie van Aedes en de VTW heeft schriftelijk laten weten dat zij instemmen 
met het voorstel van de RvT.  
 
Beloningskader en beloning 
De beloning van de bestuursleden is in het verslagjaar getoetst aan de vigerende wet- en  
regelgeving WNT. Deze beloning is met het Bestuur besproken en gezamenlijk is vastgesteld 
dat de beloning nog steeds in lijn is met de normering die als gepast wordt beschouwd voor 
een corporatie met onze omvang. De beloningen zijn dus ongewijzigd ten opzichte van 2015 
en bedragen voor de voorzitter € 17.165,- en de overige leden € 15.010,- bruto per jaar. 
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De RvT 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. De Raad is ook niet op de hoogte van enige constructie 
buiten het zichtveld van de Raad die niet vallen onder het beloningsbeleid. 

 
Integriteit 
Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en 
dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Bestuursleden mogen onder geen voorwaarde 
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 die 
opnieuw in 2016 zijn vastgesteld. De Raad heeft in het verslagjaar geen kennis van zaken die 
aanleiding zijn voor actie of melding aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.  

  

5. Over de RvC 
 

Samenstelling 
De Raad van Toezicht van Wbv. Heerjansdam bestond gedurende het boekjaar uit de 
navolgende personen: 
 
De heer L.F. van der Sanden (1954), sinds 2013 lid van de Raad op voordracht van de 
huurders, sinds 2014 voorzitter van de Raad, werkzaam als eigenaar van een bouwkundig 
adviesbureau. Daarnaast lid van de Geschillen Advies Commissie Rijnmond en onbezoldigd 
lid van de Stichting Danceclub The Hit voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. 
Deskundigheid op het gebied van volkshuisvesting, projectontwikkeling en technisch beheer. 
Aandachtgebieden: Volkshuisvesting, technische exploitatie en remuneratie. 
 
Mevrouw  mr. H. Vogel (1958), sinds 2011 lid van de Raad op voordracht van de huurders, 
herbenoemd in 2015, werkzaam als zelfstandig gevestigd jurist. Deskundigheid: wet- en 
regelgeving& juridische praktijk en volkshuisvesting. Relevante nevenfuncties: voorzitter van 
de regionale klachtencommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden.  Aandachtgebieden: 
huurderszaken en remuneratie. 
  
De heer ir. L.A.de Roon (1968) sinds 2011 lid van de Raad, herbenoemd in 2015, is 
zelfstandig gevestigd als architect te Barendrecht. Deskundigheid op gebied van woningbouw- 
en utiliteitsbouw. Aandachtgebieden: audit, nieuwbouw projecten en onderhoud. Daarnaast 
specifieke aandacht t.a.v. duurzaam bouwen. 
 
De heer drs. S. Legemaate (1970), sinds 2014 lid van de Raad. Werkzaam als Specialist 
Kredietverlening bij een grote financiële instelling (bank). Deskundigheid op het gebied van 
financiën, financieringen en de publieke sector. Aandachtsgebieden: algemeen, financiën en 
audit. 
 
Leden van de Raad worden conform de statuten voor een periode van 4 jaar benoemd en 
kunnen op basis van de nieuwe wetgeving maximaal 1 x herbenoemd worden voor eveneens 
4 jaar. Alleen voor de heren L.F. van der Sanden (2017) en de heer S. Legemaate (2018) 
geldt dat zij nog een keer herbenoembaar zijn. Voorafgaand aan de herbenoeming zullen de 
leden van de Raad een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets ondergaan. 
 
Geen van de leden van de Raad is lid van het college van B&W van Zwijndrecht noch lid van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

 
Profielschetsen 
De Raad heeft de profielschetsen in 2016 vernieuwd op basis van de huidige inzichten De 
profielschetsen beschrijven algemene en specifieke deskundigheden en persoonlijke 
kwaliteiten waarover leden van de Raad dienen te beschikken. De Raad is van oordeel dat zij 
voldoende divers is samengesteld wat betreft deskundigheid en competenties. De 
samenstelling en deskundigheid van de Raad sluiten aan bij de beschrijving daarvan in de 
profielschetsen en de belangrijkste beleidsvelden van de corporatie. 
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Functioneren 
  
Integriteit en onafhankelijkheid 
De Raad van Toezicht is van oordeel dat elk lid zijn/haar functie in 2016 onafhankelijk en 
integer heeft uitgeoefend. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat alle 
commissarissen voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in de 
Governancecode Woningcorporaties 2015. Mogelijke strijdige belangen worden door leden 
van de Raad van Toezicht gemeld in de plenaire vergaderingen. De bestuurders melden 
mogelijk tegenstrijdige belangen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. Op initiatief van 
de RvT is in 2016 een integriteitcode opgesteld en vastgesteld voor iedereen die direct of 
indirect bij de woningbouwvereniging betrokken is.  
 
In het verslagjaar deden zich bij de besluitvorming door de Raad van Toezicht geen 
onverenigbaarheden voor. Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake was van een 
tegenstrijdig belang. 

 
Informatievoorziening 
Om zijn taken goed te kunnen vervullen heeft de Raad zich regelmatig laten informeren over 
de gang van zaken bij de vereniging. De Raad is door de vele contacten met het Bestuur en 
de daarbij verkregen informatie voldoende op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de 
Vereniging. Per kwartaal ontvangt de Raad een financieel overzicht met de relevante 
informatie. Daarnaast wordt door het Bestuur periodiek gerapporteerd over de voortgang van 
nieuwbouwprojecten en krijgen we de verslagen van de bestuursvergaderingen. Jaarlijks is er 
contact met de leden over het door de vereniging gevoerde beleid en met de externe 
accountant over de inrichting en uitkomsten van de accountantscontrole. 
 
Door de voorzitter van de Raad is periodiek vooroverleg gevoerd met de voorzitter van het 
Bestuur over het beleid in het algemeen en de verhouding tussen de Raad en het Bestuur in 
het bijzonder. Ook voerden de beide voorzitters het agendaoverleg voor de vergaderingen. 

  
Lidmaatschappen 
Alle leden van de Raad zijn lid van Wbv. Heerjansdam. Alle leden zijn ook lid van de 
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en ontvangen daarvoor 
achtergrondinformatie ter versterking van de toezichthoudende functie en bezoeken ook 
bijeenkomsten in het belang van kennisontwikkeling en netwerken. 

  
Zelfevaluatie 
De RvT heeft begin 2017 een zelfevaluatie uitgevoerd en vastgelegd. Bij de bespreking is het 
duidelijk geworden dat sommige leden vanuit hun eigen functie directe aansluiting hebben bij 
de ontwikkelingen in de sector maar ook dat het volgen van bijeenkomsten in het kader van 
de persoonlijke educatie gewenst is. De evaluatie is ook gebruikt om de evaluatiegesprekken 
met de bestuursleden voor te bereiden. De Raad heeft vastgesteld dat de onderlinge 
samenwerking goed is en dat de individuele leden naar behoren functioneren. 
 
Permanente educatie 
Leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht moeten hun kennis blijven ontwikkelen door 
middel van trainingen en cursussen. De leden van de Raad 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 in het algemeen 
en de verplichting voor de periode  2015 / 2016 (individueel 10 PE punten) in het bijzonder. 
De verkregen punten zijn in het systeem van de VTW ingevoerd. 
 

 Benodigd over 2015 en 2016 Gerealiseerd 

L.F. van der Sanden 10 16 

H. Vogel 10 10 

L.A. de Roon 10 17 

S. Legemaate 10 27 
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Bezoldiging 
De beloning van Raad van Toezicht is in het verslagjaar getoetst aan de vigerende wet- en  
regelgeving WNT. Deze beloning is in de Raad besproken en gezamenlijk is vastgesteld dat 
de beloning nog steeds in lijn is met de normering die als gepast wordt beschouwd voor een 
corporatie met onze omvang. De beloningen zijn ongewijzigd ten aanzien van 2014 en alle  
leden van de Raad ontvangen € 3.504,- bruto per jaar. Deze beloningen werden in het 
verslagjaar via de loonadministratie verwerkt. 
 
De RvT 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. De Raad is ook niet op de hoogte van enige constructie 
buiten het zichtveld van de RvT die niet vallen onder het beloningsbeleid. 
 
Vergader- en besluitenschema 
In 2016 heeft de Raad vijf maal vergaderd met het Bestuur. Daarnaast heeft de Raad twee 
maal onderling vergaderd. In een afzonderlijke bijeenkomst is met het Bestuur gesproken over 
de beleidsuitgangspunten voor de komende jaren. Tussentijds is tussen de auditcommissie 
met het Bestuur overleg gevoerd over de opzet en uitkomsten van de dVi / dPi. De Raad werd 
vertegenwoordigd  bij de reguliere Algemene Leden Vergadering . 
 
De Raad heeft in het boekjaar de volgende besluiten genomen dan wel goedgekeurd: 
 

 Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2015. 

 Goedkeuring begroting 2017 (bevestiging in 2017 na vaststelling dPi). 

 Goedkeuring dPi en Meerjarenbegroting 2015-2025. 

 Goedkeuring dVi. 

 Opdracht accountantscontrole. 

 Goedkeuring kwartaalverslagen 2016. 

 Goedkeuring verkoop en liquidatie van Stadsherstel Drechtsteden NV. 

 Goedkeuring PALT afspraken 2016 met en bieding aan gemeente Zwijndrecht. 

 Goedkeuring Reglement Raad van commissarissen, Reglement selectie- en 
remuneratiecommissie, Reglement auditcommissie, Reglement financieel beheer, 
Treasurystatuut en Integriteitscode. 

 
De Raad 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. 

 Toezichtbrief ILT 2016. 

 Oordeelsbrief 2016 van Autoriteit woningcorporaties. 

 Brief borgingsplafond en borgbaarheid 2016 van WSW. 

 Brief beoordeling WSW (business risk). 

 Brief indicatieve bestedingsruimte van Ministerie BZK.   

 Verslag van de externe accountant. 

 Energetische verbetering van het bestaande vastgoed. 

 Voortgang en prioriteit van de projecten Centrumplan, Wooncentrum Sportlaan, 
Heerjansstraat en andere projectmogelijkheden. 

 Huurprijzenbeleid. 

 Periodieke vastlegging projectregistratie (nieuw)bouwplannen. 
 

Overleg met huurders(vertegenwoordiging) 
Het Bestuur heeft inmiddels intensief overleg met de Huurdersraad. Vanwege ziekte van een 
aantal leden van de Huurdersraad is het niet mogelijk geweest om een overleg te plannen 
tussen de RvT en de Huurdersraad. Het is de intentie van de Raad om het overleg in een 
structurele vorm te gieten en heeft daar inmiddels het initiatief voor genomen. De Algemene 
Leden Vergadering wordt niet druk bezocht maar biedt wel de mogelijkheid om huurders te 
spreken en die optie blijven we graag benutten. 
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6. Tot slot 
  

Vooruitblik 
De Woningwet is volledig geïmplementeerd in 2016 en afgerond en we dachten dat we klaar 
waren. Dat hadden we gedacht want in de loop van 2016 kregen we de melding dat er een 
nieuwe “Veegwet” in de maak was om een aantal zaken uit de Woningwet te wijzigen, aan te 
passen en aan te vullen. Dit betekent in ieder geval weer de gang naar de ALV en de Notaris 
omdat de statuten gewijzigd moeten worden maar er zijn ook weer nieuwe verplichtingen bij 
gekomen. Het meest in het oog springende is de nieuwe adviesrol voor de ALV van 
verenigingen op goedkeuringen van de RvT. We zijn verbaasd over deze toevoeging die naar 
onze mening haaks staat op de verplichtingen voor een deskundige RvT. In 2017 zullen we 
bezien hoe we dit vorm kunnen geven vanaf 1 januari 2018.  
 
In 2016 is een basis gelegd voor de Vastgoedsturing waarmee we voor het gehele bezit 
duidelijk in beeld krijgen wat de toekomstige aanpak moet zijn om de woningvoorraad naar 
een hogere kwaliteit te brengen zodat woontechnisch, technisch en energetisch aansluiting 
wordt gevonden bij de vraag in de woningmarkt. De portefeuillestrategie zal in 2017 inzicht 
geven in wenspoprtefeuille en investeringen inclusief de nieuwbouw aan de Heerjansstraat. 
 
Slotverklaring 
De middelen van Wbv. Heerjansdam zijn uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting 
besteed. Activiteiten hebben uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve van de volkshuisvesting 
en de leefbaarheid, in overeenstemming met de statuten van de vereniging. De 
woongelegenheden liggen binnen het statutaire werkgebied. Op het gebied van beleggen en 
verbintenissen zijn geen risicovolle posities ingenomen. 

 
De individuele leden verklaren integer en onafhankelijk te hebben gehandeld conform de 
hiertoe ondertekende integriteitscode. 
 
De Raad van toezicht bedankt alle medewerkers van woningbouwvereniging Heerjansdam 
van harte voor hun inzet in 2016. 

    
Ondertekening 
 
Dit verslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht van Wbv. Heerjansdam: 

 
De heer L.F. van der Sanden, voorzitter 
Mevrouw H. Vogel 
De heer R. de Roon 
De heer S. Legemaate 

 
Heerjansdam, 27 juli 2017 



JAARREKENING

Balans per 31 december

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

1. DAEB vastgoed in exploitatie 54.624.887 39.914.279

2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 5.529.619 3.391.391

3. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 22.947 5.834.476

4.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

288.234 317.572

60.465.687 49.457.717

Financiële vaste activa (2)

5. Latente belastingvordering 1.069.723 0

6. Andere deelnemingen 24.376 49.000

7. Overige vorderingen 0 0

1.094.099 49.000

Som der vaste activa 61.559.786 49.506.717

Vlottende activa

Vorderingen (3)

8. Huurdebiteuren 32.767 18.131

9. Overheidsinstellingen 0 0

10. Belastingen en premies sociale verzekeringen 303.378 0

11. Overige vorderingen 0 0

12. Overlopende activa 49.997 83.964

386.142 102.095

Liquide middelen (4) 493.820 682.778

Som der vlottende activa 879.962 784.873

Totaal activa 62.439.748 50.291.590

Passiva

Eigen vermogen (5)

13. Herwaarderingsreserve 30.142.437 21.311.886

14. Overige reserves 14.515.866 11.047.023

44.658.303 32.358.909

Voorzieningen (6)

15. Voorziening onrend. invest. en herstructureringen 0 0

16. Voorziening latente belastingverplichtingen 15.019 222.185

17. Overige voorzieningen 0 0

15.019 222.185

Langlopende schulden (7)

18. Schulden/leningen overheid 3.348.968 3.530.339

19. Schulden/leningen kredietinstellingen 12.852.470 11.155.273

20. Overige langlopende schulden 61.687 59.264

16.263.125 14.744.876

Kortlopende schulden (8)

21. Schulden aan kredietinstellingen 702.501 1.568.492

22. Schulden aan leveranciers 291.289 659.326

23. Belastingen en premies sociale verzekeringen 32.773 514.404

24. Overige schulden 0 0

25. Overlopende passiva 476.737 223.398

1.503.301 2.965.620

Totaal passiva 62.439.748 50.291.590

2016 2015

2016 2015

30



Winst-en-verliesrekening

26. Huuropbrengsten 3.192.168 2.826.503

27. Opbrengsten servicecontracten 50.065 38.201

28. Lasten servicecontracten -50.065 -33.814

29. Lasten verhuur en beheeractiviteiten -616.124 -485.178

30. Lasten onderhoudsactiviteiten -303.461 -327.138

31. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -417.217 -359.670

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9) 1.855.366 1.658.904

32. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 0 17.500

33. Toegerekende organisatiekosten 0

33. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 0 0

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10) 0 17.500

34. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -15.132 -1.668.125

35. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

9.318.557 -65.007

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11) 9.303.425 -1.733.132

36. Opbrengst overige activiteiten 5.859 4.585

37. Kosten overige activiteiten 0 0

Netto resultaat overige activiteiten (12) 5.859 4.585

37. Overige organisatiekosten -42.946 -31.685

38. Leefbaarheid -41.489 -38.336

Bedrijfsresultaat 11.080.216 -122.164

39. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

-24.624 0

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

van effecten 0 0

39. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.161 5.814

40. Rentelasten en soortgelijke kosten -519.619 -470.352

Saldo financiële baten en lasten (13) -542.082 -464.538

Resultaat voor belastingen 10.538.134 -586.702

41. Belastingen 1.761.261 -148.584

Resultaat na belastingen 12.299.394 -735.286

2016 2015
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Kasstroomoverzicht
(in duizenden euro’s) 2016 2015

Operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren 3.330 2.837

Vergoedingen 87 38

Overheidsontvangsten 0 0

Overige bedrijfsontvangsten 40 7

Renteontvangsten 0 9

Saldo ingaande kasstromen 3.457 2.891

Uitgaven: 

Erfpacht 0 0

Personeelsuitgaven 73 75

Onderhoudsuitgaven 301 240

Overige bedrijfsuitgaven 700 393

Renteuitgaven 444 461

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 0 0

Verhuurdersheffing 327 287

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 41 38

Vennootschapsbelasting 129 168

Saldo uitgaande kasstromen 2.015 1.662

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.442 1.229

(Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom 

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet 

woongelegenheden 0 0

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in 

dPi periode 0 0

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet 

woongelegenheden 0 0

Verkoopontvangsten grond 0 0

(Des)Investeringsontvangsten overig 0 17

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 0 17

MVA uitgaande kasstroom 2016 2015

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 1.625 5.317

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 651 390

Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 0 0

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 0 0

Aankoop grond 0 0

Verwerving groepsmaatschappijen (25) 0 0

Verkoop groepsmaatschappijen (26) 0 0

Verwerving niet-geconsolideerde deelnemingen 0 0

Verkoop niet-geconsolideerde deelnemingen 0 0

Investeringen in overige financiële activa 0 0

Desinvesteringen in overige financiële activa 0 0

Investeringen in immateriële vaste activa 0 0

Desinvesteringen in immateriële vaste activa 0 0

Investeringen overig 4 8

Externe kosten bij verkoop 0 0

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 2.280 5.715

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -2.280 -5.698 

FVA

Ontvangsten verbindingen 0 0

Ontvangsten overig 0 0

Uitgaven verbindingen 0 0

Uitgaven overig 0 0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0 0

Kasstroom uit (des)investeringen -2.280 -5.698 

Financieringsactiviteiten

Ingaand 2016 2015

Nieuwe door WSW geborgde leningen 2.250 6.200

Nieuwe niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen 0 0

Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-

investeringen 0 0

Uitgaand

Aflossing door WSW geborgde leningen 1.518 258

Aflossing niet door WSW geborgde leningen Daeb-

investeringen 82 1.168

Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-

investeringen 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 650 4.774

Mutatie liquide middelen -189 305

Liquide middelen per 1 januari 683 378

Liquide middelen per 31 december 494 683
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Continuïteitsveronderstelling

Stelselwijziging

Marktwaarde

Algemeen

Impact op vermogen en resultaat

Cumulatief effect 1 januari 2016

DAEB vastgoed in exploitatie 13.191.559 39.914.279 26.722.720

DAEB vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen exploitatie 6.516.163 5.675.050 -841.113

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 2.855.689 3.391.391 535.702

Niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen exploitatie 159.426 159.426 0

Totaal effect 26.417.308

Eigen vermogen: Overige reserves 5.941.601 11.047.023 5.105.422

Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve 0 21.311.886 21.311.886

Effect Eigen vermogen 26.417.308

Voorziening latente belastingverplichtingen 222.185 222.185 0

Voorziening onrendabele investeringen 0 0 0

Totaal effect 26.417.308

Resultaateffect 2015

Baten / 

lasten 2015 

volgens 

WVR 2015

Baten / lasten 

2015 voor 

vergelijkings-

doeleinden 

aangepast

Aanpass. 

resultaat 2015 

voor 

vergelijkings-

doeleinden

Verkoopresultaat vastgoedportefeuille 17.500 17.500 0

0 -65.007 -65.007

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa -918.436 -34.426 884.010

Overige waardeveranderingen (onrendabele investeringen) -300.000 -1.668.125 -1.368.125

Belastingen -148.584 -148.584 0

Totaal resultaateffect -549.122

Impact op volgende jaren

Niet gerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken in exploitatie 

Voor de individuele balansposten worden de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015 in de toelichting op de betreffende 

jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld in verloopoverzichten

De impact op volgende jaren van de stelselwijziging is nu nog niet in te schatten. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat van 

het vastgoed de komende jaren.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het 

boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie tegen de reële waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde staat moeten waarderen conform het door de Minister 

voorgeschreven waarderingshandboek. Woningbouwverenigigng Heerjansdam past de basisversie toe voor de woningen en de parkeergelegenheden en de full-

versie van het waarderingshandboek toe voor het bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed. Voorheen werd het vastgoed in exploitatie gewaardeerd  op 

basis van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Een verdere 

uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de waardering van het vastgoed in exploitatie wordt gegeven onder de grondslagen voor materiële vaste activa. De 

wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat de cijfers 

per primo 2015 zijn herrekend naar de nieuwe grondslag. Deze cijfers dienen als basis voor de vergelijkende cijfers en de cijfers over het boekjaar.

Het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het beginvermogen bedraagt € 000.000 en het effect op het resultaat bedraagt € 000.000 en is als volgt weer te 

geven:

Stand 1 

januari 

2016 vóór 

stelsel- 

wijziging

Stand 1 

januari 2016 

ná stelsel- 

wijziging

Cumulatief 

effect 1 

januari 2016

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. 

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

De activiteiten van Woningbouwvereniging Heerjansdam, statutair gevestigd en kantoor houdende in Kromme Nering 12, Heerjansdam, zijn erop gericht de 

primaire doelgroep te huisvesten.

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 waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 

specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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.

33



Functionele indeling winst-en-verliesrekening

Algemeen

Impact op vermogen en resultaat

Directe methode kasstroomoverzicht

Algemeen

Impact op vermogen en resultaat

Financiële instrumenten

Primaire financiële instrumenten

Afscheiden embedded derivaten

Hedge accounting

Woningbouwvereniging Heerjansdam past geen hedge accounting toe.

Schattingen

De marktwaarde is als volgt te definiëren:

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het 

boekjaar 2016 de winst-en-verliesrekening conform het functionele model moeten presenteren. Voorheen werd de winst-en-verliesrekening conform de categorale 

indeling gepresenteerd. De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. 

Dit betekent dat de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de nieuwe grondslag.

De presentatie van de winst-en-verliesrekening conform het functionele model heeft geen impact op het vermogen en resultaat.

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het 

boekjaar 2016 het kasstroomoverzicht moeten opstellen conform de directe methode. Voorheen werd het kasstroomoverzicht conform de indirecte methode 

bepaald. De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat 

de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de nieuwe grondslag.

· 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.

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. 

De bepaling van het kasstroomoverzicht conform de directe methode heeft geen impact op het vermogen en resultaat.

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’.

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;
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen van waardering van activa en passiva

1. Materiële vaste activa

1.1 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde:

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Onderhoud

2. Financiële vaste activa

2.1 Latente belastingvorderingen

2.2 Andere deelnemingen

2.3 Overige vorderingen

3. Vorderingen

4. Liquide middelen

6. Voorzieningen

6.1 Voorziening latente belastingverplichtingen

De nettorente bestaat uit de voor Woningbouwvereniging Heerjansdam geldende rente voor langlopende leningen (2,88%) onder aftrek van belasting op basis van 

het effectieve belastingtarief (25%).

De opgenomen latentie heeft betrekking op de onderhoudsvoorziening die is opgenomen in de fiscale jaarrekening en op het waarderingsverschil dat resteert op de 

langlopende leningen. 

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 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 liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 

opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

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

gehouden.

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. 

De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering. De latentie is gewaardeerd tegen 

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

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.

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

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 (2,88%) 

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.

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 

2016 bedraagt deze grens € 710,68  (2015: € 710,68). Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en 

commercieel vastgoed.

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.

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.

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

periode waarin de wijziging zich voordoet.

Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve 

wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de 

reserve betrekking op heeft.

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.
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7. Langlopende schulden

De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.

8. Kortlopende schulden

Grondslagen voor de bepaling van het geconsolideerde resultaat

9. Huuropbrengsten

10. Opbrengsten en lasten servicecontracten

11. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

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

- kosten klanten contact center;

- verhuurdersheffing.

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “21. Toerekening baten en lasten”.

12. Lasten onderhoudsactiviteiten

13. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

- onroerendezaakbelasting;

- verzekeringskosten.

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “21. Toerekening baten en lasten”.

14. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

15. Opbrengsten en kosten overige activiteiten

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

17. Overige organisatiekosten

18. Leefbaarheid

19. Financiële baten en lasten

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels de systematiek toegelicht in “21. 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.

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.

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.

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:

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en 

feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering.

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

vastgoedportefeuille in het verslagjaar.

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.

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.

De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in “21. Toerekening baten en lasten”.

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de 

goederen en verlening van de diensten.

De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. 

Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht 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 “21. 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.

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen 

verplichtingen.

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk kan is aan de nominale waarde.

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.

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2016 bedroeg dit maximumpercentage 4,6%. De opbrengsten 

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

terugbetalingsverplichting geldt.
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20. Belastingen

21. 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 2016 en het fiscale resultaat 2016 

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.

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 2015'.

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. 

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.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal 

compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling 

van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit 

hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Sinds 1 januari 2008 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.
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Toelichting Balans

Materiële vaste activa (1)
2016 2015

1. DAEB vastgoed in exploitatie 54.624.887 39.914.279

2. niet-DAEB vastgoed in exploitatie 5.529.619 3.391.391

3. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 22.947 5.834.476

Totaal 60.177.453 49.140.145

 

2016 2015 2016 2015 2016 2015

1 januari

Cum. verkrijgings- of vervaardigingsprijs 19.636.545 18.623.521 3.801.912 3.944.385 6.975.589 1.330.221

Cumulatieve herwaarderingen 21.054.050 257.837 0 0

Cumulatieve waardeveranderingen -776.316 -5.697.414 -668.358 -793.698 -1.141.113 0

Boekwaarde 1 januari 39.914.279 12.926.107 3.391.391 3.150.687 5.834.476 1.330.221

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 0 26.636.312 0 330.118 0 0

Herrekende boekwaarde 39.914.279 39.562.419 3.391.391 3.480.805 5.834.476 1.330.221

39.562.419 3.480.805

Mutaties:

Opleveringen 6.215.005 464.939 603.091 0 -6.818.096 -464.939

Investeringen 664.919 382.071 62.396 7.454 1.006.567 6.110.307

Verwervingen via fusie/ overname 0 0 0 0 0 0

Ontvangen projectbijdragen 0 0 0 0 0

Desinvesteringen 0 0 0 0 0 0

Herclassificatie -627.139 146.884 627.139 -146.884 0 0

Aanpassingen marktwaarde 8.472.955 -122.476 845.603 57.470 0

Afwaarderingen -15.132 -519.558 0 -7.454 0 -1.141.113

Totaal van de mutaties 14.710.608 351.860 2.138.229 -89.414 -5.811.529 4.504.255

Cum. verkrijgings- of vervaardigingsprijs 27.305.532 19.636.545 4.804.317 3.801.912 22.947 6.975.589

Cumulatieve herwaarderingen 28.968.433 21.054.050 1.174.004 257.837 0 0

Cumulatieve waardeveranderingen -1.649.078 -776.316 -448.702 -668.358 0 -1.141.113

Boekwaarde 31 december 54.624.887 39.914.279 5.529.619 3.391.391 22.947 5.834.476

Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering 28.968.433 21.054.050 1.174.004 257.837 0 0

Marktwaarde

Complexindeling

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

Eengezinswoning

Meergezinswoning

Bedrijfsonroerendgoed

Maatschappelijk onroerend goed

Parkeerplaats / garagebox

Garagebox

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:

1. DAEB vastgoed in 

exploitatie

2. niet-DAEB vastgoed in 

exploitatie

3. Vastgoed in 

ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie
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Parameters

Parameters woongelegenheden 2017 2018 2019 2020 e.v.

Prijsinflatie 0,60% 1,07% 1,53% 2,00%

Looninflatie 1,70% 1,57% 2,03% 2,50%

Bouwkostenstijging 1,70% 1,57% 2,03% 2,50%

Leegwaardestijging 4,70% 3,30% 2,60% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud per vhe -EGW 837-984 837-984 837-984 837-984

Instandhoudingsonderhoud per vhe - MGW 787-969 787-969 787-969 787-969

Instandhoudingsonderhoud per vhe – Studenteneenheid € 0 € 0 € 0 € 0

Instandhoudingsonderhoud per vhe – Zorgeenheid (extr.muraal) € 0 € 0 € 0 € 0

Mutatieonderhoud per vhe - EGW € 823 € 823 € 823 € 823

Mutatieonderhoud per vhe - MGW € 618 € 618 € 618 € 618

Mutatieonderhoud per vhe – Studenteneenheid € 0 € 0 € 0 € 0

Mutatieonderhoud per vhe – Zorgeenheid (extr.muraal) € 0 € 0 € 0 € 0

Beheerkosten per vhe - EGW € 420 € 420 € 420 € 420

Beheerkosten per vhe - MGW € 413 € 413 € 413 € 413

Beheerkosten per vhe – Studenteneenheid € 0 € 0 € 0 € 0

Beheerkosten per vhe – Zorgeenheid (extr.muraal) € 0 € 0 € 0 € 0

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,14% 0,13% 0,13% 0,13%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

Verhuurderheffing (% van de WOZ) 0,543% 0,543% 0,543% 0,543%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – zelfstandige eenheden 1,2% 0,8% 0,4% 0,0%

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
2,0% tot 

30,0%
2,0% tot 30,0%

2,0% tot 

30,0%

2,0% tot 

30,0%

Mutatiekans bij uitponden
4,0% tot 

32,0%
2,0% tot 30,0%

2,0% tot 

30,0%

2,0% tot 

30,0%

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

Disconteringsvoet:
6,31%-

6,81%
6,31%-6,81%

6,31%-

6,81%
6,31%-6,81%

2017 2018 2019 2020 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo € 4 € 4 € 4 € 4

Mutatieonderhoud per m2 bvo € 10 - €12 € 10 - €12 € 10 - €12 € 10 - €12

Beheerkosten % van de markthuur - BOG 2%-3% 2%-3% 2%-3% 2%-3%

Beheerkosten % van de markthuur - MOG 0 0 0 0

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,31% 0,32% 0,32% 0,32%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

Disconteringsvoet: 7,0%-8,25% 7,0%-8,25%
7,0%-

8,25%
7,0%-8,25%

Parameters parkeerplaatsen 2017 2018 2019 2020 e.v.

Instandhoudingsonderhoud – parkeerplaats € 46 € 46 € 46 € 46

Instandhoudingsonderhoud – garagebox € 154 € 154 € 154 € 154

Beheerkosten – parkeerplaats € 25 € 25 € 25 € 25

Beheerkosten – garagebox € 35 € 35 € 35 € 35

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,314% 0,321% 0,321% 0,321%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Disconteringsvoet: 6,89% 6,89% 6,89% 6,89%

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

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

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend 

goed

De marktwaarde per 1 januari 2015 is bepaald door de marktwaarde per 31 december 2015 te verlagen met het gerealiseerde stijgingspercentage 

tussen de WOZ-waarderingen met peildatum 1-1-2016 en 1-1-2015. 

Bij de bepaling van de marktwaarde 2015 en 2016 is conform het handboek uitgegaan van de WOZ waarden met peildatum 1-1-2014 

respectievelijk 1-1-2015. Op basis van het waarderingsmodel vindt hier een WOZ- indexatie plaats. 

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.
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Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde bedraagt:

2016 2015

Commercieel vastgoed 4.546.984 2.883.633

Sociaal vastgoed 24.173.140 18.225.861

Totaal 28.720.124 21.109.495

Uitgangspunten bedrijfswaarde

Bij de bedrijfswaardeberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Stijgingsparameters:

- jaarlijkse huurharmonisatie uitsluitend voor de eerste vijf jaar: 0% (voorgaand jaar: 0%);

- jaarlijkse huurderving van 1,47% als gevolg van leegstand (voorgaand jaar: 0,58%);

Volumeparameters:

Discontering:

- disconteringsvoet van 5,0 % voor woningen (voorgaand jaar: 5,0%); disconteringsmoment: postnummerando;

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: 

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:

2016 2015

Stand 1 januari:

Aanschafwaarde 478.323 469.987

Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -160.751 -126.325

Boekwaarde 317.572 343.662

Mutaties:

Investeringen 8.432 8.336

Desinvesteringen 0

Afwaarderingen 0

Terugname afwaarderingen 0

Overige mutaties -7.456 0

Afschrijvingen -30.314 -34.426

Totaal van de mutaties -29.338 -26.090

Stand 31 december:

Aanschafwaarde 479.299 478.323

Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -191.065 -160.751

Boekwaarde 288.234 317.572

- heffing van overheidswege gekoppeld aan het sociaal vastgoed in exploitatie (verhuurdersheffing): voor 2017 en verder ingerekend op basis van 

de beste schatting (berekend op basis van de WOZ waarde van de sociale huurwoningen in 2016 gecorrigeerd met de verwachte ontwikkeling in de 

WOZ waarde);

- contantmakingsperiode: geschatte resterende economische levensduur van het complex met een minimum van 15 jaar voor complexen waarvoor 

geen concrete sloop-, renovatie- of verkoopplannen aanwezig zijn.

De bedrijfswaarde 2015 die is vermeld in deze jaarrekening wijkt af van de jaarrekening 2015, doordat voor de jaarrekening 2016 de berekening is 

gemaakt conform de dVi-systematiek. Daarbij is ook rekening gehouden met een uitgaande kasstroom voor saneringsheffing. Hierdoor is de 

bedrijfswaarde ultimo 2015 ongeveer €100.000 lager dan de bedrijfswaarde die was gepresenteerd in de jaarrekening 2015.

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.

In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 547 (2015: 487) verhuureenheden opgenomen en in de post niet-DAEB zijn 25 (2015: 26) 

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

78.002.000 (2015: € 66.253.000).

- overige bedrijfslasten voor zover vastgoedgerelateerd (belastingen, verzekeringen en algemeen beheer): € 1.256 per verhuureenheid (voorgaand 

jaar: € 1.214);

- jaarlijkse huurverhoging 2017 0,6%, 2018 1,07%, 2019 1,53%, vanaf 2020 2%; (voorgaand jaar: 2016-2019 1,5%, vanaf 2021 2%);

- jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven van 2017 0,6%, 2018 1,07%, 2019 1,53%, vanaf 2020 2%; (voorgaand jaar: 2,5%);

De kasstroomprognoses zijn voor de eerste vijf jaar gebaseerd op de intern geformaliseerde meerjarenbegroting waarbij voor de verwachte kosten 

van contractueel aangegane onderhoudsverplichtingen, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar de 

contractperiode is ingerekend. De kosten van planmatig en groot onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjarenonderhoudsbegroting 

onderkende cycli per component. Voor latere jaren worden de kasstroomprognoses geschat door extrapolatie van de meerjarenbegroting 

gebruikmakend van een vast groeipercentage voor inflatie en huurstijging.

Omdat de doelstelling van Woningbedrijf Heerjansdam is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van 

de onroerende zaken 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 hier onder de bedrijfswaarde van de onroerende zaken in 

exploitatie, zoals deze jaarlijks aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toegelicht. Deze bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van 

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

De bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige 

exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende exploitatieperiode van de complexen. De bedrijfswaarde is 

bepaald overeenkomstig de voorgeschreven parameters en richtlijnen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

De bedrijfswaarde is gebaseerd op doorexploitatie van de onroerende zaken totdat het vastgoed door sloop teniet gaat. Hierbij wordt een 

restwaarde voor de grond ingerekend afgeleid van de huidige bestemming van het vastgoed (i.c. lange termijnverhuur).

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

beleid en de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende economische levensduur van het complex. Deze 

veronderstellingen zijn nader geconcretiseerd in de onderstaande uiteenzetting van de gehanteerde uitgangspunten.

- jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven 2017 1,6%, 2018 1,9%, 2019 2,2%, 2020 en verder 2,5% (voorgaand jaar 2,5%)

- dagelijksonderhoudsuitgaven (op basis van ervaringscijfers): €253 per woning rekeninghoudend met stijgingsparameter (voorgaand jaar €280 per 

woning);

- planmatig onderhoud (uitsluitend instandhouding): €488 per woning rekeninghoudend met stijgingsparameter (voorgaand jaar €562);
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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

Financiële vaste activa (2)

5. Latente belastingvordering

Het verloop van de in de balans tot waardering gebracht latente belastingvorderingen in het boekjaar is op totaalniveau als volgt:

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 0 0

Invloed stelselwijziging j(cumulatief effect) 0 0

Herrekende boekwaarde 0 0

Dotaties ten laste van het resultaat 1.069.723 0

Onttrekkingen 0 0

Vrijval ten gunste van het resultaat 0 0

Boekwaarde 31 december 1.069.723 0

6. Deelnemingen

Hieronder is het verloop van de overige deelnemingen opgenomen: 

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 49.000 49.000

Mutaties:

Aankopen, verstrekte leningen 0 0

Effecten vanwege (nieuwe) consolidaties 0 0

Verkopen, aflossingen 0 0

Effecten vanwege deconsolidaties 0 0

Waardeverminderingen -24.624 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 24.376 49.000

Vorderingen (3)
 2016 2015

8. Huurdebiteuren huurdebiteuren 32.767 18.131

9. Overheid vorderingen overheid 0 0

10. Belastingen en premies sociale verzekeringen Vorderingen belasting en sociale verzekeringen303.378 0

11. Overige vorderingen overige kortlopende vorderingen 0 0

12. Overlopende activa Overlopende activa 49.997 83.964

Totaal 386.142 102.095

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

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

2016 2015

Huurdebiteuren 44.221          24.882 

Af: voorziening wegens oninbaarheid -11.454           -6.751 

Boekwaarde per 31 december 32.767 18.131

De huurachterstand huurdebiteuren eind 2016 is 1,4% van de nettojaarhuur (2015: 0,9%).

10. Belastingen en premies sociale verzekeringen
 2016 2015

Verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar 303.378 0

Loonbelasting en sociale lasten 0 0

Omzetbelasting 0 0

Premies bedrijfsvereniging 0 0

Totaal 303.378 0

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

2016 2015

Vooruitbetaalde posten 49.997          83.964 

Overige overlopende activa 0 0

Totaal overlopende activa per 31 december 49.997 83.964

De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot boekjaar 2017.

Er is sprake van fiscaal compensabele verliezen. Voor zover er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst 

beschikbaar zal zijn ter realisatie van de latentie vordering wordt er een latente belastingvordering uit hoofde van de fiscaal compensabele verliezen 

gevormd. 

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. 
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Liquide middelen (4)
2016 2015

Kas kas 1.001 562

Kruisposten 0 0

Rabobank Spaarrekeningen 492.819 671.456

ING ing bank nv 0 7.358

SNS Bank spaarrekeningen 0 3.402

Totaal 493.820 682.778

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van Woningbouwvereniging Heerjansdam. 

Eigen vermogen (5)

13. Herwaarderingsreserve

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

Sociaal Commercieel

vastgoed in vastgoed in

exploitatie exploitatie Totaal

Stand per 1 januari 2015 0 0 0

Stelselwijziging 21.554.206 254.154 21.808.360

Nieuwe stand per 1 januari 2015 21.554.206 254.154 21.808.360

Desinvesteringen 0 0 0

Mutatie herwaardering

einde boekjaar -500.156 3.683 -496.473

Stand per 31 december 2015 21.054.050 257.837 21.311.887

Stand per 1 januari 2016 21.054.050 257.837 21.311.887

Desinvesteringen 0 0 0

Mutatie herwaardering 7.914.383 916.168 8.830.551

Stand per 31 december 2016 28.968.433 1.174.004 30.142.437

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

2016 2015

Stand 1 januari 11.047.023 6.127.766

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 0 5.158.070

Herrekende overige reserves 11.047.023 11.285.836

Resultaat 2015 volgens jaarrekening 2015 -186.165

Aanpassing resultaat 2015 voor vergelijkingsdoeleinden -549.122

Aangepast resultaat 2015 -735.287

Resultaat 2016 12.299.394

Resultaat van het jaar 12.299.394 -735.287

Realisatie uit herwaarderingsreserve -8.830.551 496.473

Stand 31 december 14.515.866 11.047.023

Voorzieningen (6)
2016 2015

15. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0 0

16. Voorziening latente belastingverplichtingen 15.019      222.185       

17. Overige voorzieningen 0 0

Totaal 15.019 222.185

16. Voorziening latente belastingverplichtingen

(in duizenden euro’s)

2016 2015 2016 2015

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 15.019       222.185          

Totaal voorziening latente belastingen 15.019       222.185          0 0

De latenties zijn gebaseerd op de volgende waarderingsverschillen ultimo 2016:

(in duizenden euro’s) Jaarrekening Fiscaal Verschil 25%

Waarde van leningen o/g 16.201 16.278 -76 -19

Waarde van onderhoudsvoorziening 0 0 0 0

Balans Winst-en-verliesrekening
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Verloop latente belastingverplichtingen tot waardering gebracht

 2016 2015

Boekwaarde 1 januari 222.185    155.723       

Dotaties ten laste van het resultaat 1.882        66.462         

Onttrekkingen 0

Vrijval ten gunste van het resultaat -209.048   0

Nieuwe/vervallen consolidaties 0

Rentetoevoeging 0

Boekwaarde 31 december 15.019      222.185       

Langlopende schulden (7)

18 en 19 Schulden/leningen overheid en schulden/leningen kredietinstellingen

Overheid 2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 3.686.567     3.840.691 

Bij: nieuwe leningen 0

Af: aflossingen -166.551       -154.124 

Af: naar kortlopende schulden -171.048       -156.228 

Boekwaarde per 31 december 3.348.968 3.530.339

Kredietinstellingen 2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 12.567.537     7.639.138 

Bij: nieuwe leningen 2.250.000     6.200.000 

Af: aflossingen -1.433.614    -1.271.601 

Af: naar kortlopende schulden -531.453    -1.412.264 

Boekwaarde per 31 december 12.852.470 11.155.273

Totaal boekwaarde leningportefeuille per 31 december 16.201.438 14.685.612

Marktwaarde per 31 december 21.630.541 20.343.397

Hieronder zijn de gemiddelde rentevoeten en de restant looptijd van de leningportefeuille aangegeven. 2016

Gemiddelde

 rentevoet > 5 jaar > 1 < 5 jaar Totaal

Schulden/leningen overheid 3,92% 2.445.285       903.685    3.348.970    

Schulden/leningen kredietinstellingen 2,59% 10.127.361      2.725.198 12.852.559  

Totaal 2,88% 12.572.646      3.628.883 16.201.529  

2015

Gemiddelde

 rentevoet > 5 jaar > 1 < 5 jaar Totaal

Totaal schulden/leningen 3,33% 12.101.692 -8.571.353 3.530.339

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

20 Overige langlopende schulden

2016 2015

Waarborgsommen 47.079 44.288             

Rente waarborgsommen 14.608 14.976             

Boekwaarde per 31 december 61.687 59.264

Kortlopende schulden (8)
2016 2015

21. Schulden aan kredietinstellingen 702.501 1.568.492

22. Schulden aan leveranciers crediteuren 291.289 659.326

23. Belastingen en premies sociale verzekeringen 32.773 514.404

24. Overige schulden 0 0

25. Overlopende passiva 476.736 223.398

Totaal 1.503.300 2.965.620

21. Schulden aan kredietinstellingen
2016 2015

Aflossingsverplichting komend boekjaar op langlopende leningen 702.501 1.568.492

Kasgeldlening (Bank) 0 0

Rekening-courantkrediet (Bank) 0 0

Totaal 702.501 1.568.492

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

totaalniveau als volgt:

De voorziening voor latente belastingverplichtingen is overwegend langlopend van aard. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een 

bedrag van € 55 (2015: € 35.199) binnen een jaar wordt gerealiseerd. De nominale waarde van de belastinglatentie bedraagt € 19.033 (2015: € 

252.209).

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

is als volgt:

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 702.501 zijn niet begrepen in de hierboven genoemde 

bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden.

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

rentetarieven.

Restant looptijd

Restant looptijd
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23. Belastingen en premies sociale verzekeringen
 2016 2015

Verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar 303.197       

Loonbelasting en sociale lasten 39 20

Omzetbelasting 32.734 211.187

Premies bedrijfsvereniging 0 0

Totaal 32.773 514.404

25. Overlopende passiva
De post overlopende passiva is als volgt samengesteld:

Totaal > 1 jaar Totaal > 1 jaar

Nog niet vervallen rente leningen 170.125 144.565

Vooruitontvangen huren 197.356 27.536

Nog te besteden projectbijdragen 0

Nog te verrekenen servicekosten 37.071

Verplichtingen inzake vakantiedagen 0

Overige personele verplichtingen 0

Overige Overige overlopende passiva72.184 51.297

Totaal 476.736 0 223.398 0

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

Toelichting Winst- en verliesrekening

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)

26. Huuropbrengsten 2016 2015

Woningen en woongebouwen DAEB 2.983.288 2.588.837

Woningen en woongebouwen niet-DAEB 203.925 203.539

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 23.834 1.256

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 79.258 49.323

3.290.305 2.842.955

Huurderving wegens leegstand -98.137 -16.452

Huurderving wegens oninbaarheid 0

Totaal 3.192.168 2.826.503

27. Opbrengsten servicecontracten 2016 2015

Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten 50.065 38.201

Derving wegens oninbaarheid 0

Totaal 50.065 38.201

28. Lasten servicecontracten 2016 2015

Servicecontracten 50.065 33.814

Toegerekende organisatiekosten 0 0

Totaal 50.065 33.814

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.

29. Lasten verhuur en beheeractiviteiten 2016 2015

Verhuurderheffing 329.938 287.319

Toegerekende organisatiekosten verhuur en beheeractiviteiten 0

Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten 286.186 197.859

Totaal 616.124 485.178

30. Lasten onderhoudsactiviteiten 2016 2015

Planmatig onderhoud 107.891 192.268

Mutatieonderhoud 0

Reparatie-/klachtenonderhoud 195.570 122.870

Toegerekende organisatiekosten onderhoudsactiviteiten 0 12.000

Totaal 303.461 327.138

31. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
2016 2015

Onroerende zaak belasting 99.816 97.664

Waterschapslasten 34.004 34.685

Saneringsheffing 0 0

Verzekeringen 30.459 11.577

Dotatie dubieuze overige debiteuren 0

Juridische kosten 0

Overige directe kosten 252.937 215.744

Toegerekende organisatiekosten 0

Totaal 417.217 359.670

2016 2015

Dit betreft de obligo aan het WSW uit hoofde van de door het WSW geborgde eningen, die opeisbaar wordt, indien blijkt dat het aan het WSW 

betaalde disagio niet voldoende is om de aanspraken op het WSW te dekken. Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele 

betalingsverplichtingen  van WSW-deelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting. De hoogte van het 

obligotarief is vastgesteld op 3,85%. De

grondslag waarover het obligotarief wordt berekend is het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het leningtype variabele 

hoofdsom en voor collegiale financiering. Voor het type lening met variabele hoofdsom is bepaald dat over 75% van de maximale hoofdsom obligo 

is verschuldigd. Voor collegiale financieringen is bepaald dat over 1/3 van het schuldrestant obligo is verschuldigd. De hoogte van de door het 

WSW geborgde leningen bedraagt ultimo 2016 € 11.694.834,- (ultimo 2015 € 13.212.946,-). De hoogte van de obligoverplichting bedraag ultimo 

2016 derhalve € 450.251,- (ultimo 2015 € 508.698,-).

De vergoedingen voor leveringen en diensten is gestegen als gevolg van oplevering van nieuwe woningen waarvoor servicekosten in 

rekening worden gebracht.
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Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10)

De specificatie van het verkoopresultaat is als volgt : 2016 2015

32. Verkoopopbrengst 0 17.500

Af:    Verkoopkosten 0 0

        Toegerekende organisatiekosten 0 0

33. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 0 0

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 0 17.500

De verkoopopbrengst betreft 0 verkochte woningen (2015: 0 woningen, 1 kleine ruimte).

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)

34. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
2016 2015

Afwaardering vastgoed in ontwikkeling -15.132 -1.668.125

Terugneming afwaardering vastgoed in ontwikkeling 0 0

Afwaardering wegens onrendabel deel onroerende en roerende zaken 0 0

ten dienste van de exploitatie 0 0

Terugneming eerder genomen afwaardering onroerende en roerende 0 0

zaken ten dienste van de exploitatie 0 0

Totaal -15.132 -1.668.125

35. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2016 2015

Waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed in exploitatie 845.603 57.470

Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie 8.472.955 -122.476

Totaal 9.318.557 -65.007

Netto resultaat overige activiteiten (12)

36. Opbrengsten overige activiteiten
2016 2015

Opbrengsten uit hoofde van warmte- en koudeopslaginstallaties 0 0

Opbrengsten uit hoofde van beheersactiviteiten voor VvE’s 0 0

Opbrengsten uit hoofde van overige dienstverlening 5.859 4.585

Overige opbrengsten (benoemen) 0 0

Totaal 5.859 4.585

37. Overige organisatiekosten
2016 2015

Kosten uit hoofde van treasury 0 0

Kosten uit hoofde van personeel en organisatie 0 0

Kosten uit hoofde van de personeelsvereniging 0 0

Kosten ten aanzien van jaarverslaggeving 15.125 15.125

Overige kosten toezicht 27.821 16.560

Totaal 42.946 31.685

38. Leefbaarheid
2016 2015

Leefbaarheidsbijdrage woonmaatschappelijk werk 0 0

Leefbaarheidsbijdrage aanleg/onderhoud kleinschalige infrastructuur 0 0

Leefbaarheidsbijdrage schone woonomgeving/overlast/veiligheid 0 0

Overige leefbaarheidsbijdragen 41.489 38.336

Totaal 41.489 38.336

Honoraria accountantsorganisatie:

2016 2015

Onderzoek van de jaarrekening 16.311 15.125

Andere controleopdrachten 0 0

Adviesdiensten op fiscaal terrein 25.700 20.462

Andere niet-controlediensten 0 15.402

Totaal 42.011 50.989

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 materiële vaste activa.
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Saldo financiële baten en lasten (13)

2016 2015

42. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten 0 0

43. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 0 0

39. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten andere rentebaten 2.161 5.814

40. Rentelasten en soortgelijke kosten -519.619 -470.352

‒ Rente op leningen overheid 0 0

‒ Rente op langlopende schulden rente langlopende schulden-477.439 -440.837

‒ Overige rentelasten en soorgelijke kosten overige rentelasten -42.180 -29.515

Totaal -517.458 -464.538

46. 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.

Belastingdruk winst-en-verliesrekening

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

volgende componenten:

2016 2015

Acute belastingen boekjaar 0 168.797

Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren -484.372 -86.675

Mutatie latente belastingen -1.276.889 66.462

Totaal belastinglast/-bate -1.761.261 148.584

Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat

10.538.134€   

Belastingdruk 0,0%

Af:

* Fiscale afschrijving op activa (112.272)€       

* Fiscale afschrijving op agio leningen O/G (15.411)€         

* Niet gerealiseerde waardeverandering (fiscaal niet van toepassing) (9.357.063)€    

* Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (781)€              

* Correctie geactiveerd onderhoud fiscaal instandhouding (687.907)€       

Bij:

* Opwaardering vastgoed in explotiatie 2.181.444€     

* Fiscaal toegerekende rente MVA in ontwikkeling 97.735€          

* Correctie commerciële afschrijvingen 25.779€          

* Aftrekbeperking gemengde kosten 6.220€            

* Fiscale vrijval disagio leningen O/G 11.334€          

Fiscaal resultaat 2016 2.687.213€     

Verliesverrekening (2.687.213)€   

Belastbaar bedrag 2016 -€               

Belastingdruk 0,0%

Vennootschapsbelasting:

* Eerste 200.000€  20,0%

* Daarna over restant 25,0% -€                

Totaal acute vennootschapsbelasting over 2016 -€                a)

* Aanpassing vpb-last eerdere jaren i.v.m. uitwerken en indienen aangiftes: (484.372)€       b)

* Mutatie passieve latentie 2016 u.h.v. fiscaal waarderingsverschil over 

de periode 2017 t/m 2033 met betrekking tot de leningportefeuille: 1.882€            c)

* Vrijval passieve latentie  u.h.v. fiscale onderhoudsvoorziening: (209.048)€       d)

* Vorming actieve latentie u.h.v. compensabele verliezen (1.069.723)€    e)

Totale vennootschapsbelasting in W&V 2016 (1.761.261)€    = a) t/m e)

Bestemming van het resultaat 2016

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016 ad € 12.299.394

als volgt te bestemmen:

‒ Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2016 ad € 3.468.844 aan de overige reserves toe te voegen 

aan de overige reserves.

‒ Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 8.830.551 (bestaande uit € 8.830.551 niet-gerealiseerde

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

De resultaatbestemming is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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bedragen x € 1 G.I.C. Stolk A. Stierman M. Folugo A. Bruggink

Functiegegevens Voorzitter bestuur Pennigmeester bestuur Secretaris bestuur Medewerker onderhoud

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,3 0,3 0,3

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee Ja

(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee nee

Individueel WNT-maximum 24.900              24.900                    24.900               -                        

Beloning 17.165              15.010                    15.010               12.000                   

Belastbare onkostenvergoedingen -                   -                         -                    -                        

Beloningen betaalbaar op termijn -                   -                         -                    -                        

Subtotaal 17.165              15.010                    15.010               12.000                   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                   -                         -                    -                        

Totaal bezoldiging 17.165              15.010                    15.010               12.000                   

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 0,3 0,3 0,3

Beloning 17.165              15.010                    15.010               12.000                   

Belastbare onkostenvergoedingen -                   -                         -                    -                        

Beloningen betaalbaar op termijn -                   -                         -                    -                        

Totaal bezoldiging 2015 17.165              15.010                    15.010               12.000                   

WNT-VERANTWOORDING 2016 Woningbouwvereniging Heerjansdam

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Woningbouwvereniging Heerjansdam van toepassing zijnde 

regelgeving: 

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Woningbouwvereniging Heerjansdam is € 83.000 (Klasse A). Dit geldt naar rato van 

de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 

januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
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bedragen x € 1
L.F. van der 

Sanden
Mr. H.Vogel Ir. L.A.de Roon S. Legemaate

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum12 12.450              8.300                      8.300                8.300                     

Beloning 3.504                3.504                      3.504                3.504                     

Belastbare onkostenvergoedingen -                   -                         -                    -                        

Beloningen betaalbaar op termijn -                   -                         -                    -                        

Subtotaal 3.504                3.504                      3.504                3.504                     

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                   -                         -                        

Totaal bezoldiging 3.504                3.504                      3.504                3.504                     

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning                 3.504                       3.504                 3.504                      3.504 

Belastbare onkostenvergoedingen                        -                              -                        -                             - 

Beloningen betaalbaar op termijn                        -                              -                        -                             - 

Totaal bezoldiging 2015                 3.504                       3.504                 3.504                      3.504 

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een 

bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan 

overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of 

de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen
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Overige gegevens 

 

Statutaire resultaatbestemming 
 

Het Bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2016 ad € 12.299.394 als volgt te bestemmen: 

- Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar ad € 3.468.844 aan de overige reserves toe te 

voegen 

- Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 8.830.551 (bestaande uit € 8.830.551 niet-gerealiseerde 

waardeverandering vastgoed in exploitatie) ten gunste van de herwaarderingsreserve te 

brengen. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie per balansdatum. 
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