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Voorwoord  
 

Een huis wordt een thuis als je je er beschermd voelt. Als het geen  lekkend dak heeft, of andere 

ongemakken vertoont. Als je een goede verstandhouding hebt met je buren. En als je je er terug kunt 

trekken om - als dat nodig is - te herstellen of bij te komen, het liefst met dierbaren om je heen. Met 

andere woorden: als het een veilige haven is. Voor de meeste Nederlanders is dat vanzelfsprekend. 

Maar in 2016 zagen we scherp dat dit niet voor iedereen geldt. We leefden mee met mensen die, op 

de vlucht voor oorlog of andere bedreigingen voor hun bestaanszekerheid, in Nederland een nieuwe 

veilige haven vonden. Ook waren we bezorgd over mensen die dagelijks worstelen met complexe 

problemen als schulden, gezondheidsklachten of de ingewikkeldheid van het leven. 

 

Als corporatie en als bestuurder past bescheidenheid bij wat je denkt te kunnen bijdragen aan 

veiligheid voor mensen in hun dagelijks leven. Zo voelde het voor mij in elk geval, toen begin 2016 

mijn eigen leven op zijn kop stond door een ernstige ziekte bij mijn partner. Ook meerdere collega’s en 

klanten vonden grote tegenslagen op hun pad. Wat ons bond en hielp: we zagen elkaar in de eerste 

plaats als mens en leefden met elkaar mee. Ik heb gemerkt dat dat ook voor de bestuurder geldt, zelfs 

tijdens de reorganisatie waarbij in 2016 verschillende collega’s UWOON verlieten. Diezelfde 

(com)passie is dagelijks merkbaar bij onze inzet voor prettig wonen in de wijken en voor onze 

huurders. Om hieraan bij te dragen en er onderdeel van te mogen zijn, blijft een voorrecht! 

 

Waar het in een rijk land als Nederland steeds meer om gaat, is die mensen te helpen voor wie er 

geen of weinig mogelijkheden zijn. Een voorbeeld is onze inzet met Stimenz om huurachterstanden 

terug te brengen en ontruiming alleen als uiterste maatregel te accepteren. Huurachterstand leidde in 

2016 tot zes huisuitzettingen. Minder dan in 2015 (negen), maar nog steeds zes teveel gezien het 

belang van een huis als veilige haven. We gaan na hoe we dit in 2017 nog verder kunnen laten dalen. 

Een ander voorbeeld is de aanpassing van ons huurbeleid, in overleg met de huurdersorganisaties. 

Hierdoor komen meer woningen beschikbaar met lagere huurprijzen. We monitoren of hiermee 

voldoende woningen beschikbaar komen voor mensen die aangewezen zijn op huurtoeslag.  

 

Er kwam een nieuw, regionaal woonruimtebemiddelingssysteem. Tot ruim na zomer - waarin een 

overgangsperiode afliep en we een vernieuwd huurportaal in gebruik namen - bracht dit veel vragen 

van woningzoekenden met zich mee. De eerste resultaten laten zien dat woningzoekenden meer 

inzicht hebben in hun slaagkans, en dat loting een betere kans geeft op een woning voor mensen met 

een korte inschrijftijd. 

 

Het afgelopen jaar is organisatorisch het nodige gebeurd, onder andere om te zorgen dat we volgens 

de Woningwet kunnen werken. Zo zijn reglementen opnieuw opgesteld en voorbereidingen gedaan 

voor de scheiding van onze kernactiviteiten (DAEB) en overige activiteiten (niet-DAEB). Met drie 

gemeenten en de huurdersorganisaties maakten we prestatieafspraken. Los van de Woningwet 

stonden een reorganisatie en procesverbeteringen om te komen tot betere en efficiëntere 

dienstverlening. Dat levert naar verwachting ook een hogere klanttevredenheid. Op dat punt scoorde 

UWOON in 2016 overigens al goed. We mochten een 8 als KWH-cijfer noteren en daarmee een A-

score (de koplopers) in de categorie ‘huurdersoordeel’ in de Aedes-benchmark. Daar zijn we trots op! 

 

De mening van anderen is belangrijk voor onze rol en ons functioneren. In 2016 startte bij UWOON 

een corporatieraad. Deze groep mensen levert op basis van hun achtergrond en ervaring een bijdrage 

aan onze maatschappelijke agenda. Na een verkenning van de rol en taken, vroeg de raad ons om 

met drie thema’s aan de slag te gaan: wonen voor ouderen, voor jongeren en voor mensen met 

psychische klachten. In 2017 gaan we die thema’s uitdiepen en kunnen we terugkoppelen waarmee 

UWOON verder gaat en hoe. We profiteren overigens nu al van de ervaringen en informatiebehoefte 

van de mensen uit de corporatieraad, omdat we daarmee onze communicatie en ons handelen 

kunnen aanpassen. 
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Al met al was 2016 een jaar waarin weer veel tot stand is gebracht. Een mooie samenvatting van ons 

werk leest u in dit jaarverslag. Ook kunt u dit jaar opnieuw een verkorte versie bekijken, waarin we de 

belangrijkste punten op een rij hebben gezet. Ik wens u veel leesplezier en ben graag bereid uw 

vragen te beantwoorden. 

 

Moniek van Balen-Uijen 

directeur-bestuurder  
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1. Invloed geven en presteren 
 

Gezond en veilig wonen voor iedereen, daar staat UWOON voor. Niet iedereen kan hier zelf in 

voorzien. Mogelijke oorzaken zijn inkomen, gezondheid, of de aanwezige kansen op maatschappelijke 

of economische participatie. Onze missie is mensen te laten wonen zoals zij willen, met respect voor 

elkaars leefstijl. Wij bieden kwalitatief goede woningen en woondiensten, zodat huurders zich op hun 

plek voelen in hun buurt, straat en huis. Om dat voor elkaar te krijgen, stimuleren we ook de inzet van 

bewoners en het versterken van netwerken in de wijk. 

 

UWOON vindt het belangrijk om invloed te geven. Huurders betrekken bij ons beleid, hun woning en 

hun woonomgeving is niet voor niets een van de doelstellingen uit ons ondernemingsplan. Ook willen 

we belanghouders meer betrekken bij onze organisatie en elkaar vinden in gemeenschappelijke 

belangen. De invloed van anderen legitimeert ons handelen en onze dienstverlening. Bovendien zorgt 

invloed geven voor meer draagvlak voor beleidskeuzes. UWOON heeft vertrouwen in het kunnen van 

mensen en wil op een gelijkwaardige manier samenwerken. Wij denken dat wanneer huurders en 

belanghouders regie en invloed hebben op de directe leefomgeving, dit hen ook gelukkiger maakt. 

 

1.1  Samenwerking met huurders en gemeenten 
 

Zoals ook benoemd in de Woningwet, dragen corporaties bij aan de woonvisie van de gemeenten. 

Afstemming over de plannen en de uitvoering wordt een belangrijke terugkerende taak voor 

woningcorporaties. Een onderdeel daarvan is het jaarlijkse ‘bod’ dat corporaties voor 1 juli moeten 

doen aan gemeenten, met onder meer een voorstel voor nieuwbouw, sloop en renovaties. In 2016 

brachten we voor de tweede keer een bod op de woonvisies uit. Tegelijkertijd is het overleg gestart 

om tot prestatieafspraken te komen, samen met huurdersorganisaties en gemeenten. In drie 

gemeenten kwamen raamovereenkomsten en de daaruit volgende prestatieafspraken vóór 15 

december tot stand. Alleen met de gemeente Oldebroek was dit niet het geval, door het ontbreken van 

een woonvisie vóór juli 2016 en omdat ons marktaandeel daar erg klein is (48 woningen). 

 

Lokaal overleg 

De manager Wonen overlegt gemiddeld vier keer per jaar met de lokale huurdersorganisaties. Vaste 

onderwerpen op de agenda zijn (ver)huur, bewonersaangelegenheden, onderhoud, 

nieuwbouwprojecten, jaarplannen en de begroting. Het overleg staat vooral in het teken van elkaar 

informeren over lokale aspecten van huur en verhuur van woningen. Daarnaast hecht UWOON veel 

waarde aan de overleggen met verschillende bewonerscommissies en natuurlijk het dagelijks contact 

met individuele huurders. 

 

Huurdersplatform 

Huurdersorganisatie Woonwijs (Harderwijk) en huurdersbelangenvereniging De Groene Draad 

(Ermelo) vormen samen het huurdersplatform. Vier keer per jaar vindt overleg plaats met de 

bestuurder van UWOON. De bijeenkomsten gaan over beleid en samenwerking. Zo betrokken we het 

huurdersplatform ook bij de keuze voor een leverancier voor een nieuwe website voor UWOON. De 

manier waarop huurdersorganisaties invloed hebben op het beleid van UWOON is vastgelegd in een 

protocol. Over de volgende onderwerpen gaven de huurdersorganisaties in 2016 advies: 

 Huurbeleid 

 Huurverhoging 2016  

 Portefeuillestrategie 

 Sociaal Plan bij sloop en renovatie 

 Bod op Woonvisie 

 Beleid Toegankelijkheid 

 Beleid Verkoop 

 Huurderskeuzes voor materialen bij keuken- en badkamerrenovaties 
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 Afschaffing van de showroom van UWOON 

 Voorraadbeleid 

 Begroting 2017 

 Zienswijze scheiding DAEB-Niet-DAEB 

 

Veel onderwerpen waren aan de orde in 2016, naast de bijdrages aan de totstandkoming van de 

prestatieafspraken. UWOON heeft grote waardering voor de enorme inzet van de bestuursleden van 

de huurdersorganisaties. 

 

Huurdersraad De Betere Woning (Elburg) 

Vanuit de afdeling Wonen is er iedere twee maanden overleg met huurdersraad De Betere Woning. Er 

is een vaste agenda; beide partijen kunnen daarnaast onderwerpen toevoegen. We spraken onder 

meer over de woon- en leefomgeving, nieuwbouw en woningtoewijzing in 't Harde, de woonvisie en 

diverse projecten uit het jaarplan 2016. Ook vond twee keer overleg met de bestuurder plaats over de 

samenwerking, het proces rondom de prestatieafspraken, aandachtspunten uit de Woningwet en 

zonnepanelen. Afgesproken is dat de bestuurder twee keer per jaar het overleg over lokale zaken 

tussen de manager Wonen en de huurdersorganisatie bijwoont. 

 

Huurdersraad De Groene Draad (Ermelo)  

De manager Wonen overlegde vier keer met de huurdersbelangenvereniging De Groene Draad. 

Naast onderwerpen die op heel UWOON van toepassing zijn, stonden ook zaken op de agenda die 

specifiek op Ermelo betrekking hebben. Onder meer zijn de nieuwbouwprojecten Kerklaan-Postlaantje 

en De Driesprong besproken. Verder is gepraat over de voortgang van de activiteiten in het jaarplan, 

de wens voor zonnepanelen, planmatig onderhoud, vastgoedstrategie en het scheidingsvoorstel. 

 

Huurdersraad Woonwijs (Harderwijk)  

In 2016 vergaderden Woonwijs en de afdeling Wonen vier keer. Aan bod kwamen de 

woonruimteverdeling, prestatieafspraken en zonnepanelen. Daarnaast vond nog een apart overleg 

plaats over de vastgoedstrategie en over het scheidingsvoorstel. 

 

Gemeente Elburg 

Met de gemeente Elburg voeren wij structureel overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Onder meer 

zijn lopende projecten, de huisvesting van vergunninghouders en het scheidingsvoorstel aan de orde 

geweest. Verder werden de raamovereenkomst en prestatieafspraken ondertekend. 

 

Gemeente Oldebroek 

Omdat UWOON slechts 48 woningen in Oldebroek bezit, is er relatief weinig contact met de 

gemeente. Gespreksonderwerp blijft wel de grond aan de Schiksweg in Oosterwolde. We 

onderzoeken met de mede-eigenaar en de wethouder of, en welke woningbouwmogelijkheden er zijn. 

 

Gemeente Ermelo 

UWOON had vier keer bestuurlijk overleg met de gemeente Ermelo over verschillende zaken. Ook 

was er meerdere keren bestuurlijk overleg over specifieke projecten en overlegden we regelmatig op 

ambtelijk niveau. Belangrijke onderwerpen waren lopende bouwprojecten, de nieuwbouwopgave voor 

de gemeente Ermelo, de huisvesting van vergunninghouders en de prestatieafspraken. 

 

Gemeente Harderwijk 

Ook met de gemeente Harderwijk overlegden we over nieuwbouwmogelijkheden, de huisvesting van 

vergunninghouders en het scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB. We kozen samen met collega-

corporatie Omnia Wonen voor een uitbreiding op het landelijke WoOn-onderzoek. Adviesbureau 

Companen werkte de resultaten uit. In goed overleg kocht UWOON een leegstaande kerk aan ten 

behoeve van woningbouw en werd een ‘pop-up wijk’ voor tijdelijke woningbouw voorbereid.  
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Klantenpanel 

UWOON wil huurders meer betrekken bij zaken in en rondom de woning, omdat zij uiteindelijk het 

beste weten wat fijn wonen is. Daarom was ons plan om voor het onderwerp ‘vraaggestuurd 

onderhoud’ een klantenpanel te organiseren. We kwamen echter tot de conclusie dat huurders voor 

dit onderwerp op andere manieren al voldoende input hadden gegeven. 

 

Een klantenpanel is wel een instrument dat we vaker kunnen inzetten. Daarmee luisteren we naar 

huurders die zich anders niet altijd laten horen en kunnen we onderwerpen beter uitdiepen. Een 

geplande pilot met een online discussieplatform is niet uitgevoerd. Onze aandacht en die van de 

huurdersorganisaties was op andere vlakken nodig, vooral voor wijzigingen volgend uit de Woningwet. 

 

1.2  Overige belanghouders 

 

Om verschil te kunnen maken voor individuele huurders, buurtbewoners of toekomstige bewoners, is 

een goede samenwerking met gespecialiseerde partijen onontbeerlijk. 

 

VAC (Voorlichting- en Adviescommissie) 

UWOON hecht veel waarde aan de mening van de VAC’s en betrekt deze graag bij nieuwbouw- en 

renovatieprojecten. In Ermelo en Harderwijk zijn VAC’s werkzaam. De commissies adviseren 

corporaties en gemeenten bij bouwplannen, om woningen nog beter af te stemmen op de wensen en 

het gebruiksgemak van (toekomstige) bewoners. In Elburg stopte de VAC met haar activiteiten. De 

reden daarvan is ons helaas niet bekend. 

 

UWOON voert overleg met de volgende organisaties of werkgroepen/overlegverbanden:  

 

Betrokken organisaties Werkgroepen 

 Gemeentelijke organisatie, bestuur, raad  Overlastnetwerk 

 Buurtbemiddeling  Wijk- en buurtplatforms 

 Maatschappelijke dienstverlening  Stuurgroep Maatschappelijke Zorg 

 Politie/wijkagenten  Stuurgroep Wonen Zorg Welzijn 

 GGZ Centraal  Sociaal vangnetoverleg 

 Stichting Careander  

 EBC  

 Stichting InteraktContour  

 Stichting ’s Heeren Loo  

 MEE Veluwe  

 Zorggroep Noordwest-Veluwe  

 GGD  

 Ambulante hulpverlening 

 Vluchtelingenwerk 

 Eigen Kracht 

 Stichting Present 

 Brandweer 

 Steunpunt huiselijk geweld 

 Stimenz 

 De Drie Notenboomen 
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Elburg: overzicht betrokken organisaties en werkgroepen/overlegverbanden 

Betrokken organisaties Werkgroepen 

 Stichting WIEL (welzijn Elburg) 

 Seniorenraad 

 Regiegroep Ouderen en 
gehandicaptenbeleid 

 Stichting Philadelphia Zorg  Werkgroep Wijk- en buurgericht werken 

 InteraktContour  

 Wijkontmoetingscentrum Thornspic, 
Doornspijk 

 

 WZU Veluwe 
 

 

Ermelo: overzicht betrokken organisaties en werkgroepen/overlegverbanden 

 

Betrokken organisaties Werkgroepen 

 Bartiméus 

 ZNWV 

 Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam (EOZ) 

 Meldpunt bijzondere zorg 

 Stichting Welzijn Ermelo  Netwerk Instellingen Zorg Ermelo (Nize) 

 Stichting ZorgNvrij  Wijkteam 

 Emauscollege/Kwadrant  

 Atelier Leonardo da Vinci  

 Natuurwerkplaats Materra  

 

Harderwijk: overzicht betrokken organisaties en werkgroepen/overlegverbanden 

 

Betrokken organisaties Werkgroepen 

 Sociale Dienst Veluwerand  Basisnetwerk aanpak jeugdoverlast 

 Steunpunt Huiselijk Geweld 

 Centrum voor Jeugd en Gezin 

 Lokaal overleg coördinatie Beleid Wonen 
Zorg Welzijn 

 IrisZorg  Stuurgroep Integrale Veiligheid 

 Stichting Noah  Klankbordgroep Waterfront 

 Stichting Ontmoeting  Stuurgroep wijkaanpak Harderwijk 

 Stichting Leger des Heils 

 ZorgDat 

 Werkgroep individueel wonen binnen de 
maatschappelijke zorg 

 InteraktContour 

 Humanitas 

 Talenthouse 

 Tactus Verslavingszorg 
 

 Werkgroep Kansrijk Wonen 

 Ambassadeursnetwerk voor oudere migrant 

 Werkgroep woonoverlast 

 Werkgroep sociale wijkteams 

1.3  Beoordeling prestaties 

 

Het KWH en de Aedes-benchmark brengen jaarlijks onze prestaties in beeld. UWOON heeft ook in 

2016 goede resultaten behaald. Dat is echter geen vrijbrief om achterover te leunen. Wij blijven ons 

inzetten voor goede dienstverlening en het vergroten van de klanttevredenheid waar dat mogelijk is.  

 

AB-score in Aedes-benchmark 

Opnieuw was er voor UWOON een prima score in de Aedes-benchmark; een onderlinge vergelijking 

tussen corporaties op verschillende onderdelen. Het oordeel van huurders over UWOON verbeterde 

licht en de bedrijfslasten kwamen uit op hetzelfde niveau als vorig jaar. Op het gebied van 

klanttevredenheid hoorden we bij de kopgroep en qua bedrijfslasten net daarachter. Met een 

eindoordeel AB handhaaft UWOON zich daardoor in de groep net achter de koplopers in de sector, 

een goede score. We zijn trots op de stabiele, goede cijfers en gebruiken deze om van te leren en 

onszelf te verbeteren. Want uiteindelijk gaat het erom dat we op een goede manier onze doelen 

bereiken en onze bijdrage leveren aan goed wonen op de Noord-Veluwe. 

UWOON heeft nog niet meegedaan aan de eerste benchmark op onderhoudslasten. Dat gebeurt in 

2017 wel.  
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KWH-metingen: klanten tevreden over UWOON 

UWOON scoorde over 2016 gemiddeld een 8,0 bij de metingen van het KWH (Kwaliteitscentrum 

Woningcorporaties Huursector). Dat is flink hoger dan in 2015 (7,7). Ons doel voor 2017 is op het peil 

van 2016 te blijven. 

Metingen van KWH vinden vaak digitaal plaats. Huurders vullen een enquête in als ze een woning 

vinden of opzeggen, een klacht hebben, of na een reparatie of onderhoud. Met name de score op het 

meetpunt ‘onderhoud’ is mooi: daarin zit UWOON landelijk in de kopgroep. 

 

Visitatie 

In 2015 voerde Bureau Ecorys een visitatie uit bij UWOON. Deze onderzoeksmethode brengt de 

maatschappelijke prestaties van corporaties in beeld en beoordeelt die op vier verschillende 

onderdelen:  

 Presteren naar Opgaven en Ambities   

 Presteren volgens Belanghebbenden   

 Presteren naar Vermogen    

 Presteren ten aanzien van Governance.  

 

Over het algemeen sprak de visitatiecommissie in het rapport haar waardering uit voor prestaties van 

UWOON en zag een aantal mogelijkheden voor verdere verbetering. Die hebben te maken met 

prestatieafspraken met verschillende gemeenten, het versterken van de beleidscyclus en het 

ontwikkelen van een risicomanagement systeem. In 2016 zijn prestatieafspraken met de gemeenten 

gemaakt en zijn we gestart met de ontwikkeling van een risicomanagementsysteem. Het versterken 

van de beleidscyclus pakken we op, door in ons komende ondernemingsplan zoveel mogelijk 

afrekenbare doelstellingen te formuleren. 

Het visitatierapport is besproken met gemeenten en huurdersorganisaties. Andere belanghebbenden 

zijn schriftelijk geïnformeerd. Het rapport en de bestuurlijke reactie hierop staan op www.uwoon.nl.  

 

Regionale Klachtenadviescommissie 

De Regionale Klachtenadviescommissie adviseert bestuurders van corporaties over de afhandeling 

van aan de commissie voorgelegde klachten van huurders. De adviezen zijn niet bindend, maar 

wegen wel mee in de vervolgstappen van de bestuurders. De aangesloten corporaties zijn 

Woningstichting Putten (Putten), Triada (Epe), Woonpalet (Zeewolde), Omnia Wonen (Harderwijk) en 

UWOON (Harderwijk). 

 

De Klachtenadviescommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. De zittingsduur van de leden is 

vier jaar en/of treedt in het rooster van aftreden van een vertrekkend lid. In 2016 bestond de 

commissie uit: 

 De heer A. Tuitel, voorzitter    (herkiesbaar in december 2018) 

 De heer K.J.W. de Leeuw    (herkiesbaar in maart 2019) 

 Mevrouw M. Hoogenboom (voorheen Bulsink)   (herkiesbaar in februari 2020) 

 

De Klachtenadviescommissie behandelde het afgelopen jaar één klacht over UWOON in een 

hoorzitting. De klacht bevatte meerdere elementen over verstoring van het woongenot en over schade 

aan de woning. De commissie adviseerde UWOON de klager tegemoet te komen in zijn verzoek om 

compensatie wegens gederfd woongenot door renovatiewerk; de schade aan de vloer af te wikkelen 

met inachtneming van een reële benadering en het energielabel te verstrekken. Ten aanzien van 

compensatie van burenoverlast, tegemoetkoming voor ontvreemding en gehorige ventilatieroosters 

ging de commissie mee met het ingenomen standpunt van UWOON. 
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UWOON kwam de klager ten dele tegemoet. Het energielabel is toegezonden en de burenoverlast is 

opgelost. De klager heeft de schade aan de vloer niet binnen een gestelde termijn gemeld, waardoor 

de aannemer en UWOON de schade niet kunnen beoordelen. De klager ontvangt geen vergoeding 

voor gederfd woongenot. 

Twee klachten over UWOON werden zonder hoorzitting afgehandeld. Eén huurder heeft een klacht 

ingediend over het inschrijfgeld voor woningtoewijzing bij UWOON. De commissie heeft de klacht 

afgewezen op grond van een goedgekeurd beleid van UWOON. Eén huurder heeft zijn klacht over het 

weigeren van een voorziening (opvouwbare trap) naar de zolder ingetrokken, omdat UWOON de 

klacht gelijktijdig in behandeling had en heeft opgelost. De huurder ging akkoord met het voorstel van 

UWOON. 

 

Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe  

Sinds 1 juli 2015 functioneert deze commissie als adviescommissie voor de gemeenten die 

samenwerken aan de woonruimteverdeling, op grond van artikel 7.13 van de Algemene Wet 

Bestuursrecht. De commissie behandelt geen zelfstandig ingediende klachten, maar geeft advies op 

verzoek van het betrokken gemeentebestuur. 

 

Met bezwaren over de werkwijze van een van de betrokken woningcorporaties, kan een 

woningzoekende terecht bij de onafhankelijke regionale klachtenadviescommissie. Betreft het 

bezwaar een besluit dat formeel door een van de gemeentes is genomen, in het kader van de 

huisvestingsverordening, dan kan een woningzoekende bij de betreffende gemeente bezwaar 

indienen. De gemeente zal dan advies vragen aan de Commissie Bezwaarschriften 

Woonruimteverdeling Noord-Veluwe.  

 

De commissie beoordeelt of de indiener van het bezwaar: 

 door een beslissing ter uitvoering van de overeenkomst rechtstreeks in zijn/haar belang is 

getroffen; 

 of de gemeentebesturen (en bij gemandateerde besluitvorming: de verhuurders) in 

redelijkheid tot de omstreden beslissing hadden kunnen komen; 

 of de bestreden beslissing in stand kan blijven, en zo nee: de wijze waarop de 

gemeentebesturen (en/of bij gemandateerde besluitvorming de verhuurders) een nieuwe 

beslissing moeten nemen. 

  

Onder de bevoegdheid van de bezwarencommissie valt eveneens de advisering aan de gemeente 

over (afwijzende) beslissingen van de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe, 

kortweg ‘urgentiecommissie’. De bezwarencommissie beoordeelt dan of de urgentiecommissie in 

redelijkheid tot de genomen (afwijzende) beslissing had kunnen komen. Nieuwe feiten en 

omstandigheden die bekend zijn geworden na de beslissing van de urgentiecommissie, mogen bij de 

beoordeling van de beslissing van de urgentiecommissie niet meewegen. 

 

De samenstelling in 2016 was:  

 de heer mr. W.L. Zielhuis (voorzitter)  

 mevrouw mr. C. Feith (plaatsvervangend voorzitter) 

 de heer mr. P.M. Hoekstra (lid)  

 de heer mr. B. Blokzijl (lid)  

 de heer mr. C. Duine (adviseur/secretaris) 
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2. Beschikbaarheid en betaalbaarheid 
 

UWOON wil zorgen voor voldoende en betaalbare huurwoningen, zodat woningzoekenden meer kans 

krijgen op een woning die ze willen en die past bij hun mogelijkheden. 

 

De Woningwet bepaalt dat corporaties bij voorkeur binnen één woningmarktregio werken en zich 

beperken tot activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting. UWOON is werkzaam in de 

woningmarktregio Amersfoort/Veluwe/Zeewolde en mag in dat gebied (huur)woningen aankopen of 

nieuw bouwen. Buiten de regio zijn dergelijke activiteiten alleen toegestaan met een ontheffing. Die is 

voor UWOON niet van toepassing, aangezien er geen opgaven zijn buiten de regio. 

 

Verder is een heldere scheiding nodig tussen diensten van algemeen economisch belang (DAEB) 

waarvoor de corporatie staatssteun ontvangt en andere (niet-DAEB) activiteiten. UWOON kiest voor 

een administratieve scheiding. Het voorstel daarvoor is voorgelegd aan huurdersorganisaties, 

bewonerscommissies, de gemeenten waar wij woningen hebben en huurders van maatschappelijk 

vastgoed. We hebben van hen een positieve zienswijze op het voorstel ontvangen. 

 

2.1  Woningbezit UWOON 
 

Eind 2016 heeft UWOON 9.016 DAEB-verhuureenheden in bezit (waarvan 8.647 zelfstandige 

woongelegenheden en kamers) en 502 niet-DAEB-verhuureenheden (waarvan 100 zelfstandige 

woongelegenheden). Onderstaande tabellen bieden een overzicht van zelfstandige 

woongelegenheden en kamers vanuit verschillende gezichtspunten. 

 

Woningvoorraad per ultimo 2016 naar gemeente/huurklasse 

 
 
Woningvoorraad per ultimo 2016 naar woningtype/huurklasse 

 
 
  

niet-DAEB

Huurk lasse: goedkoop betaalbaar duur tot ht-grens duur > ht-grens duur > ht-grens totaal

<= € 409,92 € 409,93 <>= € 628,76 € 628,77 <>= € 710,68 > € 710,68 > € 710,68

Gemeente:

Elburg 273 1.195 360 44 9 1.881

Oldebroek 1 37 8 6 52

Ermelo 379 1.708 391 34 77 2.589

Harderwijk 377 3.107 581 52 8 4.125

totaal 1.029 6.011 1.369 138 100 8.647

% 11,9% 69,5% 15,8% 1,6% 1,2%

DAEB

niet-DAEB

Huurk lasse: goedkoop betaalbaar duur tot ht-grens duur > ht-grens duur > ht-grens totaal

<= € 409,92 € 409,93 <>= € 628,76 € 628,77 <>= € 710,68 > € 710,68 > € 710,68

Woningtype:

Benedenwoning 192 490 103 5 4 794

Bovenwoning 38 76 1 0 115

Eengezinswoning 332 3.203 975 113 62 4.685

Eengezinswoning, bad- en slaapkamer bg 88 634 69 4 795

Etagewoning met lift 91 1.193 210 15 34 1.543

Etagewoning zonder lift 255 415 11 1 682

Kamer 33 0 0 0 33

Totaal 1.029 6.011 1.369 138 100 8.647

DAEB
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Woningvoorraad per ultimo 2016 naar woningtype/huurklasse, per gemeente 

 

 
 

In het DAEB-bezit zijn 3 woningen aangewezen die we per 1 januari 2017 willen liberaliseren (dit 

worden huurwoningen in de vrije sector). De woningen zijn onderdeel van een klein complex waar al 

één woning is geliberaliseerd. De kwaliteit van de woningen is dusdanig hoog dat deze niet in het 

DAEB-bezit horen. Daarnaast zijn er 32 geliberaliseerde woningen die beter tot hun recht komen in de 

gereguleerde woningvoorraad. Het gaat om woningen binnen complexen waarvan slechts één of 

enkele woning(en) geliberaliseerd zijn, of woningen waarvan is gebleken dat er weinig vraag naar is in 

het geliberaliseerde segment. Deze woningen krijgen bij mutatie een huurprijs onder de 

huurtoeslaggrens en komen daarmee in het DAEB-bezit. 

 

2.1.1  Nieuwbouwwoningen 

 

In 2016 is de markt voor nieuwbouw verder hersteld. De verkoop van nieuwe koopwoningen is 

gestegen. Daardoor kon UWOON twee koopprojecten in Ermelo afronden: we verkochten 2 woningen 

in het project Vlishoek en 3 bouwkavels in het project Het Trefpunt. In de gemeente Elburg hebben we 

12 van 24 appartementen verkocht in het project Centrumplan ’t Harde. Een keerzijde van het herstel 

zijn overigens gestegen bouwprijzen. 

 

De Woningwet bepaalt dat woningcorporaties zich concentreren op het bouwen, verhuren en beheren 

van sociale huurwoningen en enkele andere maatschappelijke taken. Commerciële activiteiten, zoals 

de ontwikkeling en verkoop van nieuwbouwwoningen, zijn alleen onder strenge voorwaarden 

toegestaan. Zo moet een gemeente eerst een markttoets uitvoeren. Als commerciële partijen geen 

interesse hebben, kan een corporatie wel partij zijn bij de realisatie van bijvoorbeeld koop- of vrije-

sectorhuurwoningen. In 2016 paste UWOON haar verkoopbeleid aan de nieuwe regelgeving aan.  

Bij nieuwbouwprojecten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan of waarvoor een 

omgevingsvergunning is afgegeven vóór 1 juli 2015, geldt overgangsrecht. Voor UWOON is dat van 

toepassing bij drie locaties waar momenteel nog nieuwe koopwoningen zijn gepland: Centrumplan 

’t Harde en de locaties Kerklaan-Postlaantje en Driesprong in Ermelo. De verkoop van de 

appartementen in het Centrumplan voeren we zelf nog uit. Voor de andere twee projecten nemen 

samenwerkingspartners de verkoop op zich. 

 

In 2016 leverde UWOON in Ermelo De Herbergier en een Thomashuis op; beiden woonvormen van 

De Drie Notenboomen. Op basis van woningbehoefte-onderzoek is er in de gemeenten voor de 

komende tien jaar een opgave voor het bouwen van extra huurwoningen. In de afspraken met Elburg 

en Harderwijk gaat het om respectievelijk 100 en 300 woningen tot 2025. In Ermelo is ook een 

toename van sociale huurwoningen gewenst. We willen uiterlijk 1 juli 2017 overeenstemming bereiken 

met de gemeente over het aantal.  

Huurk lasse:

Gemeente: Elburg Oldebroek Ermelo Harderwijk Elburg Oldebroek Ermelo Harderwijk Elburg Oldebroek Ermelo Harderwijk

Woningtype:

Benedenwoning 23 0 114 55 58 0 134 298 11 3 44 45

Bovenwoning 22 0 16 0 1 0 35 40 0 0 1 0

Eengezinswoning 175 0 81 76 794 0 1.106 1.303 280 23 251 421

Eengezinswoning, bad- en slaapkamer bg 15 0 52 21 215 0 133 286 29 0 13 27

Etagewoning met lift 7 0 12 72 113 1 190 889 40 11 76 83

Etagewoning zonder lift 23 0 98 134 14 0 110 291 0 0 6 5

Kamer 8 0 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 273 0 379 377 1.195 1 1.708 3.107 360 37 391 581

<= € 409,92 € 409,93 <>= € 628,76 € 628,77 <>= € 710,68

goedkoop betaalbaar duur tot ht-grens

Huurk lasse:

Gemeente: Elburg Oldebroek Ermelo Harderwijk Elburg Oldebroek Ermelo Harderwijk

Woningtype:

Benedenwoning 0 1 6 2 92 4 298 400 794

Bovenwoning 0 0 0 0 23 0 52 40 115

Eengezinswoning 41 7 78 49 1.290 30 1.516 1.849 4.685

Eengezinswoning, bad- en slaapkamer bg 2 0 0 2 261 0 198 336 795

Etagewoning met lift 10 6 26 7 170 18 304 1.051 1.543

Etagewoning zonder lift 0 0 1 0 37 0 215 430 682

Kamer 0 0 0 0 8 0 6 19 33

Totaal 53 14 111 60 1.881 52 2.589 4.125 8.647

totaal

> € 710,68

duur > ht-grens
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Een aantal locaties voor nieuwbouw is in ontwikkeling. Daarbij werkt UWOON, aansluitend op het 

ondernemingsplan, ook aan tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders en andere spoedzoekers. 

 

Elburg 

 

Projecten in voorbereiding 

 Derde bouwfase winkelcentrum ’t Harde  

Het plan voor de derde bouwfase gaat uit van winkels op de begane grond, met daarboven 

koopwoningen voor UWOON. Gezien de afzetbaarheid van met name van de winkels, 

heroverwegen we het programma in overleg met de ontwikkelaar. 

 Bovendwarsweg ’t Harde 

UWOON is bezig met voorbereidingen voor 7 kleine sociale huurwoningen, met een ontwerp 

dat past in de omgeving. Wij verwachten in 2017 te kunnen starten met de bouw. 

 

Projecten in uitvoering 

 Tweede bouwfase winkelcentrum ’t Harde 

In de tweede bouwfase komen 23 huurappartementen voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Daarvoor sloot UWOON een samenwerkingsovereenkomst met ’s Heeren Loo. 

Daarnaast bouwen we 24 koopappartementen in een prijsklasse van € 173.000 tot € 205.000 

v.o.n.. De verkoop van de appartementen loopt goed. De oplevering van de appartementen is 

gepland in april 2017. 

 

Ermelo 

 

Projecten in voorbereiding  

 Kerklaan-Postlaantje 

UWOON is bezig met de ontwikkeling van de locatie tussen de Kerklaan en het Postlaantje in 

het centrum van Ermelo. We zijn voor dit project een samenwerking aangegaan met Nijhuis 

Bouw uit Apeldoorn. Het plan bestaat uit 31 koop- en 31 (sociale) huurwoningen. Op de hoek 

van het Postlaantje met de Dokter Holtropstraat komt op de begane grond ook 360 m
2
 ruimte 

voor maatschappelijke en/of commerciële activiteiten. Het stedenbouwkundig plan is in maart 

2016 door de raad vastgesteld, onder een aantal voorwaarden. Het college heeft in december 

2016 het ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd en ter inzage gelegd. 

 De Driesprong 

UWOON bezit samen met Bemog uit Zwolle de ‘van Beek-locatie’ aan de Hamburgerweg. In 

samenwerking met de gemeente Ermelo ontwikkelen we hier een woonwijk die bestaat uit 

zowel koop- als huurwoningen. 

 Dillenburg 

De Zorggroep Noordwest-Veluwe is eigenaar van een woonzorgcentrum op de hoek van de 

Julianalaan en de Dennenlaan. UWOON is gevraagd mee te werken aan een herstructurering 

van deze locatie. 

 

Projecten in uitvoering 

 De Vlishoek 

Dit koopproject op de hoek van de Dokter Holtropstraat en Jan van Malesteinweg bestond 

oorspronkelijk uit 8 patiowoningen en 4 herenhuizen. In 2016 zijn alle patiowoningen en 1 

herenhuis opgeleverd. Het plan voor de resterende herenhuizen is gewijzigd: twee kavels zijn 

samengevoegd, waarop 1 herenhuis wordt gebouwd. Ook de laatste woning in het project is 

verkocht. Met de oplevering van deze twee woningen ronden we in 2017 het project af. 
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Opgeleverde projecten 

 Het Trefpunt, inclusief Thomashuis 

Het Trefpunt ligt in een bosrijke omgeving tussen Ermelo en Harderwijk en wordt gekenmerkt 

door een speelse opzet en een groen karakter. De bouw bestond uit 3 fasen. De laatste fase 

konden we afronden in december 2016. UWOON heeft hier een prachtige wijk ontwikkeld van 

in totaal 121 koopwoningen, 20 huurwoningen, 14 bouwkavels en een Thomashuis. Het 

Thomashuis is een kleinschalige woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke 

beperking. Zij krijgen begeleiding van een ondernemersechtpaar. 

 De Herbergier 

Op de voormalige locatie van Taxi Bakker aan de Stationsstraat startte UWOON in 2015 de 

bouw van een Herbergier. Deze woonvorm voor volwassenen met geheugenproblemen, zoals 

dementie, is een initiatief van De Drie Notenboomen. De organisatie huurt het gebouw van 

UWOON voor twintig jaar. De Herbergier wordt geleid door een ondernemersechtpaar dat 

daar zelf ook woont. Zij trokken in 2016 met de bewoners in hun nieuwe woningen. In het 

nieuwe gebouw komen de karakteristieke kenmerken van de oude bebouwing tot uiting. 

 

Harderwijk 

 

Projecten in voorbereiding 

 J.P. Heijelaan (Stadsdennenkerk) 

Op de hoek van de J.P. Heijelaan en de Alberdingk Thijmlaan staat de Stadsdennenkerk. 

UWOON heeft deze locatie aangekocht in 2016 voor de bouw van 32 sociale huurwoningen. 

De voorbereiding in samenwerking met de gemeente Harderwijk verloopt goed. Eind 

december 2016 was er een inloopavond voor omwonenden. We verwachten in de tweede 

helft van 2017 een voorstel tot bouwen klaar te hebben. 

 Tinnegieter 

UWOON wil het gebied met de Margrietlaan, Marijkelaan en Bernhardlaan vernieuwen. Via 

huurders-/wijkparticipatie willen we komen tot een concept daarvoor, met aandacht voor de 

kwaliteit van de leefomgeving en duurzaamheid. In 2016 is een enquête onder bewoners 

gehouden. Dit heeft geleid tot een aanvullend onderzoek in de omgeving. Zodra dit is 

afgerond, organiseren we een workshop met belanghebbenden om te komen tot een goede 

invulling. 

 Tijdelijke huisvesting ‘Struiklocatie’ 

De Struiklocatie ligt dicht bij het stationsgebied in Harderwijk en is eigendom van de gemeente 

Harderwijk. UWOON werkt hier samen met de gemeente en corporatie Omnia Wonen aan 

tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders, ‘spoedzoekers’ en starters. 

 

2.1.2  Verkoop van bestaande woningen  

 

Alle voornemens tot verkoop van woningen worden opgenomen in het jaarlijkse ‘bod’ op de woonvisie 

dat aan de gemeenten wordt uitgebracht. De druk op de woningmarkt is momenteel hoog, onder meer 

door de groei van te huisvesten vergunninghouders. Daarom is de verkoop van bestaande 

huurwoningen uitgesteld. We hielden in de begroting 2016 geen rekening met verkoop uit bestaand 

bezit. Dat geldt ook nog voor 2017. In het nieuwe voorraadbeleid zijn in totaal 158 woningen 

aangewezen voor verkoop na mutatie. Verkoop van de woningen vindt dus plaats nadat de bestaande 

bewoner de huur opzegt. 

In enkele gevallen kwam toch een transactie tot stand. We verkochten twee woningen aan de huidige 

huurders, die in het verleden van UWOON daarvoor al een aanbod ontvingen. Verder verkochten we 

een perceel in erfpacht, vanuit de verkoopconstructie ‘Koop Goedkoop’, aan de erfpachter. 

 

Daarnaast kochten we twee woningen aan. Eén aan de Korenbloem in Ermelo, vanwege een 

terugkoopverplichting vanuit de constructie ‘Kopen met Korting’. Deze woning wordt op de vrije markt 
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weer verkocht. De andere woning staat aan de Kievitstraat in Ermelo. Hier kochten we de opstal aan. 

De grond was nog in onze eigendom. Ook deze woning wordt met grond op de vrije markt verkocht. 

 

In 2016 evalueerden we ook de contracten met makelaars. Begin 2017 besluiten we met wie we de 

samenwerking voortzetten. 

 

2.2  Woonruimteverdeling 

 

In de gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn sinds 1 juli 2015 huisvestingsverordeningen van 

kracht die op elkaar zijn afgestemd. In de praktijk bedienen de woningcorporaties deltaWonen, Omnia 

Wonen, Woningstichting Putten en UWOON samen alle regionale woningzoekenden en gelden voor 

iedereen dezelfde spelregels. De basis is eenvoudig: van de ingeschreven woningzoekenden die 

reageren op een geadverteerde huurwoning, wordt in principe degene met de langste inschrijfduur als 

eerste uitgenodigd om de betreffende woning te huren. Daarbij moeten corporaties sinds 1 januari 

2016 ‘passend toewijzen’: inkomen en huurprijs moeten met elkaar in balans zijn. 

Belangrijk verschil met de periode vóór 1 juli 2015 is dat mensen zonder regionale binding zich toch 

als woningzoekende mogen inschrijven. Verder is er geen onderscheid meer tussen starters en 

doorstromers: ook doorstromers moeten zich inschrijven. Iedereen bouwt op dezelfde manier 

inschrijfduur op en die wordt niet meer omgerekend naar punten. Tot 1 juli 2016 gold een 

overgangsregeling waarbij doorstromers hun woonduur nog konden omzetten naar inschrijfduur. Van 

deze overgangsregeling is dankbaar en op grote schaal gebruik gemaakt. 

 

Huren Noord-Veluwe 

Sinds 28 juni 2016 kunnen woningzoekenden terecht op de volledig vernieuwde website 

www.hurennoordveluwe.nl. Het is de enige plek waar woningzoekenden zich nog hoeven in te 

schrijven, om in aanmerking te komen voor alle huurwoningen in de regio. De website is ontwikkeld 

vanuit het principe ‘mobile first’: de (informatie op de) website is dus goed benaderbaar en 

toegankelijk via mobiele telefoon of tablet. Steeds meer klanten zijn namelijk mobiel online en willen 

ook op die manier reageren op vrijkomende huurwoningen. Uiteraard blijft het ook mogelijk om via een 

laptop of pc te werken. Er zijn op dit moment ruim 23.000 mensen die hun inschrijving als 

woningzoekende in onze regio hebben geactiveerd. 
 

De corporaties plaatsen dagelijks woningen op de website, wat een voordeel is voor de actieve 

woningzoekende. Woningzoekenden zien alle vrijkomende huurwoningen in Elburg, Ermelo, 

Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Ze hebben een ‘eigen pagina’ waarop ze hun gegevens 

bijhouden en eventueel kunnen corrigeren, bijvoorbeeld bij ontwikkelingen in hun inkomen. Ook 

kunnen ze een persoonlijk zoekprofiel maken voor het soort woning waarvoor ze in aanmerking willen 

komen en tegen welke huurprijs. Woningzoekenden kunnen ervoor kiezen om automatische 

tipberichten naar hun e-mail adres te laten sturen als een woning voldoet aan hun zoekcriteria. Zij 

kunnen daarna direct reageren. Woningzoekenden kunnen direct online zien wat hun slaagkans is 

voor een woning. Ze kunnen daarmee beslissen of zij wel of niet op de woning reageren, of zelfs hun 

reactie intrekken als ze op een andere woning een betere kans van slagen hebben.  

Naast gemak en overzicht voor de woningzoekenden, heeft het systeem ook voordelen voor de 

betrokken woningcorporaties. De mogelijkheid om dagelijks woningen te adverteren, beperkt namelijk 

onnodige leegstand. 

 

2.2.1  Woningtoewijzing 

 

UWOON hielp in 2016 ruim vijfhonderd woningzoekenden aan een nieuwe woning. De mutatiegraad 

in 2016 komt daarmee op 5,7%. Dat is flink lager dan in 2015, toen we bijna zevenhonderd mensen 

van woonruimte konden voorzien. Bij het grootste deel van de verhuringen ging het om vrijkomende 

bestaande huurwoningen. In 2016 zijn er 10 nieuwbouwwoningen verhuurd.  
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De mutatiegraad daalt al enkele jaren (2014: 5,9% | 2013: 6,0% | 2012: 6,7% | 2011: 7,0%). Alleen in 

2015 was het percentage met 6,7% hoger, door extra nieuwbouwwoningen van UWOON en de 

aantrekkende woningmarkt. De koopwoningmarkt is nog steeds op stoom: 23% van het aantal 

mensen dat de huur opzegde, heeft een woning gekocht. De lagere mutatiegraad lijkt dus vooral 

verklaarbaar doordat UWOON in 2016 veel minder nieuwbouwwoningen voor de verhuur opleverde. 

 

Nieuwe verhuringen in 2016 naar woningtype 

  Elburg Ermelo Harderwijk Totaal 

Benedenwoning 5 25 20 50 

Bovenwoning 5 5 6 16 

Eengezinswoning 69 69 76 214 

Eengezinswoning, bad- en slaapkamer bg 14 12 13 39 

Etagewoning met lift 19 24 77 120 

Etagewoning zonder lift 9 19 38 66 

Kamer 8 6 10 24 

Woonwagen/standplaats 0 0 0 0 

Totaal 129 160 240 529 

 

Nieuwe verhuringen in 2016 naar huishoudsamenstelling en huurprijs 

  Elburg Ermelo Harderwijk Totaal 

Eenpersoons   

< € 409,93 26 26 33 85 

€ 409,93 tot en met € 586,68 22 40 70 131 

> € 586,68 25 44 33 103 

Subtotaal 73 110 136 319 

Tweepersoons   

< € 409,93 1 3 6 10 

€ 409,93 tot en met € 586,68 14 11 29 54 

> € 586,68 10 7 11 28 

Subtotaal 25 21 46 92 

Drie- of meerpersoons   

< € 409,93 0 0 0 0 

€ 409,93 tot en met € 628,76 21 12 36 69 

> € 628,76 10 17 22 49 

Subtotaal 31 29 58 118 

Totaal 129 160 240 529 

 
 

Aansluitend verhuren 

UWOON besteedde in 2016 extra aandacht aan aansluitend verhuren. Dit betekent dat wij de periode 

dat een woning leegstaat zo kort mogelijk houden, waardoor kosten dalen en de woning zo snel 

mogelijk weer beschikbaar is voor bewoning. In 2016 werd 69% van de vrijkomende woningen 

aansluitend verhuurd. In 2015 was dat 48%. 

 

Woningen verloten 

De meeste huurwoningen wijzen we toe op basis van inschrijfduur. Nu in de gemeenten de 

huisvestingsverordeningen van kracht zijn, is loting een andere methode om te bepalen wie een 

woning krijgt aangeboden. In de tweede helft van 2016 hebben we daarmee geëxperimenteerd: er zijn 

10 woningen verhuurd via loting. Ook bij loting gelden de regels van passend toewijzen.  
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De eerste ervaringen met loting zijn positief. Er kwamen veel reacties op deze woningen, die allen zijn 

toegewezen aan mensen met een korte inschrijfduur. Daarmee past het bij onze ambitie om ook 

spoedzoekers meer kans te bieden op een woning. We hopen in de toekomst een groter deel van de 

vrijkomende woningen aan te bieden via loting. 

 

Onderverhuur 

In 2015 maakten we het via een pilot makkelijker voor huurders om een deel van hun woning onder te 

verhuren. We hoopten hiermee dat meer woningzoekenden een dak boven hun hoofd kregen. Tot nu 

toe wordt er af en toe gebruik gemaakt van de regeling, maar het blijkt niet dé oplossing voor de 

schaarste in woonruimte. We besloten wel om de regeling nog voort te zetten, omdat de betrokken 

huurders tevreden zijn met de extra mogelijkheid. 

 

Beheer woonwagenkamp (Ermelo)  

UWOON beheerde voor de gemeente Ermelo het woonwagenkamp Patrijzenhof. Voor één van de 

zeven standplaatsen kwam er in 2016 een nieuwe bewoner. Per 31 december 2016 stopte UWOON 

met het beheer. Er zijn diverse partijen op de markt die het beheer landelijk georganiseerd hebben en 

beter toegerust zijn op deze taak. 

 

2.2.2  Passend toewijzen en huurtoeslag  

 

Sociale huurwoningen zijn in principe voor huishoudens met een inkomen onder € 35.739 (prijspeil 

1 januari 2016). Maximaal 10% van de verhuurde woningen mag naar huishoudens met een hoger 

inkomen. De Woningwet geeft gedurende vijf jaar 10% extra ruimte voor het verhuren van woningen 

aan huishoudens met een middeninkomen. Wel krijgen sommige mensen daarbij voorrang, zoals 

mensen met een urgentieverklaring en chronisch zieken.  

 

UWOON gebruikt een Inkomensverklaring van de Belastingdienst om te bepalen of mensen in 

aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Met dezelfde Inkomensverklaring doen we ook de 

sinds 1 januari 2016 verplichte ‘passendheidstoets’, voor huishoudens die recht hebben op 

huurtoeslag. De rijksoverheid wil de uitgaven aan huurtoeslag (aan te vragen via de Belastingdienst) 

beperken. Daarom moet de huurprijs voor een nieuwe huurder passen bij diens inkomen en de grootte 

van het huishouden. Van de nieuwe verhuringen aan huishoudens met een inkomen tot en met de 

huurtoeslaggrens moet minimaal 95% passend zijn; anders riskeren corporaties een boete. Door de 

samenwerking bij woonruimteverdeling zijn ook de afspraken over passend toewijzen in de regio 

Noord-Veluwe gelijk: 
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Het gebruik van de passendheidstoets geeft voor 2016 het volgende resultaat:  

Vestiging 

Totaal aantal nieuwe 
verhuringen 

Verhuringen met laag 
inkomen 

Waarvan passend Percentage passend 

Elburg 129 85 83 97,6% 

Ermelo 160 92 89 96,7% 

Harderwijk 240 174 171 98,3% 

Totaal 529 351 343 97,7% 

 

Omdat passend toewijzen nog relatief kort van toepassing is, kan UWOON hieraan nog geen 

conclusies verbinden met betrekking tot de slaagkans of de beschikbaarheid van woningen voor 

verschillende inkomensgroepen. 

 

2.3  Huurprijsbeleid/streefhuren 
 

Wij hechten veel belang aan de betaalbaarheid van onze huurwoningen voor diverse doelgroepen, 

niet voor niets één van de ambities uit ons ondernemingsplan. In veel gevallen liggen de huurprijzen 

van woningen ruim onder de maximale huur die we voor een woning mogen vragen op basis van het 

woningwaarderingstelsel. De streefhuur hebben we vastgesteld op gemiddeld 72% van de maximale 

huurprijs. De gemiddelde huidige huurprijzen liggen daar met ruim 67% nog onder. 

 

 
 

2.3.1  Huurbeleid 

 

In 2016 werd het nieuwe huurbeleid van kracht. We verdelen ons bezit in 4 streefhuursegmenten: 

1. tot de kwaliteitskortingsgrens uit de huurtoeslagwet (op 1-1-2016 €: 409,92) 

2. vanaf segment 1 tot de eerste aftoppingsgrens uit de huurtoeslagwet (op 1-1-2016 € 586,68) 

3. vanaf segment 2 tot de huurtoeslaggrens (€ 710,68)  

4. vanaf de huurtoeslaggrens (‘vrije sector’) 

 

Dit nieuwe huurbeleid zorgde er voor dat er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar komen. Dit is 

een flinke wijziging op ons eerdere huurbeleid, huren worden minder vaak en met lagere bedragen 

verhoogd. De segmenten zijn gekozen om te zorgen voor voldoende aanbod voor al onze 

doelgroepen. We zorgen er ook voor dat er in de diverse wijken aanbod is voor diverse doelgroepen. 

We monitoren jaarlijks of alle groepen evenredig aan bod komen, zoals ook is afgesproken met de 

gemeenten waarin we werkzaam zijn. 

 

2.3.2  Huurverhoging 1 juli 2016 

 

UWOON verhoogde per 1 juli 2016 de huurprijzen met 1%. Voor huurders die gezien de kwaliteit van 

hun woning al relatief veel huur betaalden (80% of meer van de maximale huur die UWOON mag 

vragen) maakten we een uitzondering. Hun huur steeg alleen met de inflatie van 0,6%. 

We zagen af van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Belangrijk argument hierbij is dat de 

inkomensafhankelijke huurverhoging geen rekening houdt met de grootte van huishoudens. UWOON 

heeft niet in alle gevallen zicht op de huishoudgrootte, waardoor we niet kunnen bepalen hoe zwaar 

een inkomensafhankelijke huurverhoging ingrijpt. 

  

aantal gem. huidige 

huur (€)

gem. streef-

huur (€)

gem. max. 

redelijke huur

gem. WWS-

punten

huidige huur in % 

max. redelijke huur

streefhuur in % max. 

redelijke huur

Benedenwoning 748     480             505             686             140             70% 74%

Bovenwoning 272     498             530             715             145             70% 74%

Eengezinswoning 4.700  563             612             860             173             66% 71%

Eengezinswoning, slaap- en badkamer op bg 744     513             556             771             156             67% 72%

Etagewoning met lift 1.647  537             551             737             150             73% 75%

Etagewoning zonder lift 503     423             445             620             127             68% 72%

Gemiddelde zelfstandige woongelegenheden 8.614  536             574             795             161             67% 72%
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2.3.3  Huurachterstanden  

 

Het is voor UWOON belangrijk om huurachterstanden te beperken. We weten dat achterstanden van 

meerdere maanden veel moeilijker op te lossen zijn dan huurachterstanden over een korte periode. 

Ons team Huurincasso is er op gericht om een achterstand zo vroeg mogelijk te signaleren en direct 

contact te leggen met huurders. 

 

Problemen voorkomen kunnen we echter niet alleen. We zijn blij dat onze in 2014 gestarte 

samenwerking met Stimenz (maatschappelijk werk) in Harderwijk en Elburg zijn vruchten blijft 

afwerpen. Daardoor gaan minder zaken naar de deurwaarder, zijn er geen onnodige 

deurwaarderskosten en deurwaardersexploten, worden beter haalbare betalingsafspraken gemaakt 

en krijgen huurders eerder de juiste begeleiding. De goede resultaten van deze samenwerking vielen 

verschillende gemeenten en organisaties op. Inmiddels vullen andere partijen de samenwerking aan 

vanuit hun eigen specialisaties, zoals IrisZorg, welzijnsorganisaties, sociale dienst, Schuldhulpmaatjes 

en Gresbo. Ook zijn we erg blij met de samenwerking met SWE in Ermelo, vergelijkbaar aan die met 

Stimenz in Harderwijk en Elburg. 

 

Het percentage huurachterstanden is na een daling van meerdere jaren in 2016 stabiel gebleven ten 

opzichte van het jaar daarvoor. Dit jaar eindigden we door een lichte stijging aan het eind van het jaar 

op 0,37%. Het gemiddelde over 2016 is wel lager: 0,32% ten opzichte van 0,38% in 2015. 

 

Huurachterstand 2016 Huurachterstand 2015 Huurachterstand 2014 Huurachterstand 2013 

0,37% 0,35% 0,49% 0,66% 

 

In 2016 vielen vier huurders met een huurachterstand onder de wettelijke schuldsanering (WSNP), 

twee in Elburg en twee in Harderwijk. We zetten in een dergelijk geval invordering van de totale 

huurschuld stop. De huurder betaalt alleen de lopende huur. Er is een duidelijke daling zichtbaar: in 

2015 en 2014 was sprake van schuldsanering voor respectievelijk zes en tien huurders. 

 

2.4  Woningontruiming  

 

Huisuitzetting vanwege huurachterstand 

UWOON ziet huisuitzetting als een uiterst middel bij het niet betalen van de huur en wil uitzettingen tot 

een minimum beperken. Het aantal huisuitzettingen bij UWOON ligt al jaren onder het landelijk 

gemiddelde. Bij UWOON moet circa 1 per 1.000 huurders de woning verlaten, waar dat in de sector 

op 2,1 en bij middelgrote corporaties op 1,4 ligt. 

Het is goed om te zien dat de daling van het aantal ontruimingen vanwege een huurachterstand zich 

verder heeft doorgezet: 6 in 2016 ten opzichte van 9 in 2015 en 10 in 2014. Dit bewijst het belang van 

onze samenwerking met onder meer Stimenz en onze preventieve aanpak. Het lukte in meerdere 

gevallen om samen met maatschappelijke partners huisuitzettingen te voorkomen. 

 

Wij houden sinds 2014 bij hoeveel mensen zelf de huur opzeggen vanwege een grote 

huurachterstand, om daarmee een ontruiming te voorkomen. Samen met het daadwerkelijk aantal 

huisuitzettingen geeft dit een goed beeld van het aantal mensen met grote betalingsproblemen.  

 

In 2016 leverden 3 bewoners hun sleutels in om een ontruiming vanwege huurachterstand te 

voorkomen. Vorig jaar waren dat er 4, en in 2014 zelfs 14.  
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Huisuitzettingen en huuropzeggingen vanwege huurachterstand 

 2016 2015 

Elburg 1 ontruiming 1 ontruiming, 1 huuropzegging  

Ermelo 2 ontruimingen 3 ontruimingen, 3 huuropzeggingen 

Harderwijk 3 ontruimingen, 2 huuropzeggingen 5 ontruimingen 

Oldebroek 1 huuropzegging - 

Totaal 6 ontruimingen, 3 huuropzeggingen 9 ontruimingen, 4 huuropzeggingen 

 
 
Huisuitzetting vanwege overlast of hennep-/drugsproblematiek 

In 2016 zagen we helaas een stijging in het aantal ontruimingen en opzeggingen met andere 

oorzaken dan huurachterstand. In deze situaties zeggen huurders soms zelf de huur op, om extra 

kosten te voorkomen of omdat ze weten dat een gerechtelijke procedure een ontruiming niet zal 

voorkomen. In totaal ging het om 3 ontruimingen en 8 huuropzeggingen, ten opzichte van 2 

ontruimingen en 4 huuropzeggingen in 2015. 

 

Bij hennep-/drugsproblematiek geldt in de verschillende gemeenten een convenant, waarbij de 

gemeente overgaat tot sluiting van de woning en wij vervolgens de huur beëindigen. De bewoner krijgt 

de keuze voor het opzeggen van de huur of een gerechtelijke procedure. Zo treden we samen met 

gemeenten, netbeheerder en politie op tegen deze vorm van criminaliteit die de leefbaarheid in de 

wijken niet ten goede komt en bovendien zorgt voor (brand)gevaarlijke situaties. 

 

Huisuitzettingen en huuropzeggingen vanwege overlast en hennep-/drugsproblematiek 

 Overlast Hennep/drugs 

Elburg 2 ontruimingen 2 huuropzeggingen 

Ermelo 1 ontruiming 2 huuropzeggingen 

Harderwijk - 3 huuropzeggingen 

Oldebroek - 1 huuropzegging 

Totaal 3 ontruimingen 8 huuropzeggingen 

 

Eind 2016 waren er nog 4 zaken in behandeling door de gemeente Harderwijk. Deze hebben zeer 

waarschijnlijk begin 2017 ook een opzegging of ontruiming tot gevolg. 

 

De stijging in huisuitzetting door overlast of hennep-/drugsproblematiek is zorgelijk, ook gezien de 

maatschappelijke kosten die ontstaan als mensen met problemen dakloos worden. We willen in 2017 

met onze partners bekijken of (verdergaande) preventieve maatregelen mogelijk zijn, en of we 

maatschappelijke kosten kunnen beperken door een andere manier van samenwerken of andere 

oplossingen. 
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3. Kwaliteit en duurzaamheid woningvoorraad 
 

Een goede kwaliteit van onze woningen draagt bij aan zowel het wooncomfort voor huurders, als het 

beperken van de belasting van wonen op het milieu. UWOON investeert in onderhouds- en 

energiemaatregelen, om daarmee de kwaliteit van het woningbezit op peil te houden en te verbeteren. 

 

3.1  Planmatig onderhoud 

 

UWOON inspecteerde in 2016 opnieuw een derde van het totale woningbezit. Daarmee actualiseren 

we onze onderhoudsbegroting. Ook stemmen we jaarlijks het planmatig onderhoud af op ons 

strategisch voorraadbeleid. In 2016 is grondig gekeken naar de strategie bij sommige complexen. 

Veel woningen blijven langer in exploitatie. Dat heeft een stijgend effect op de onderhoudsbegroting. 

In 2016 besteedde UWOON € 9,1 miljoen aan planmatig onderhoud (in 2015 was dat € 12,3 miljoen). 

In de begroting voor 2016 was een hoger bedrag opgenomen. Met name de flora- en faunawetgeving 

zorgde voor vertraging bij een aantal geplande onderhoudsprojecten. UWOON gaat projecten nog 

beter monitoren, zodat we dreigend uitstel tijdig signaleren en de voorgenomen werkzaamheden 

daadwerkelijk kunnen uitvoeren. 

 

Ketensamenwerking  

Een deel van het planmatig onderhoud is in 2016 uitgevoerd via ketensamenwerking. Bij deze 

werkwijze zitten UWOON, aannemers, onderaannemers, eventuele adviseurs én de betrokken 

bewoners in een vroeg stadium aan tafel om samen een plan voor te bereiden. Ook in de uitvoering is 

er nauwe samenwerking, bijvoorbeeld met betrekking tot huurderskeuzes voor het binnenonderhoud. 

 

Huurderskeuzes via aannemers of externe showroom 

UWOON heeft in 2016 afstand gedaan van de eigen showroom. Huurderskeuzes voor bijvoorbeeld 

frontkleuren van keukens of tegels vinden niet meer plaats bij UWOON, maar via aannemers of een 

externe showroom. Daarbij wordt meer gebruik gemaakt van internet om kleur- of meerwerkkeuzes 

voor binnenonderhoud te maken. Digitaal zijn er ook keuzemogelijkheden bij de vervanging van een 

badkamer, toilet of keuken. De eerste ervaringen van huurders met de nieuwe werkwijze zijn positief. 

 

Vraaggestuurd onderhoud 

In ons ondernemingsplan is beschreven dat we huurders en belanghouders meer invloed willen geven 

op ons beleid. Dat willen we onder meer doen door te zorgen dat huurders meer ‘baas in eigen huis’ 

kunnen zijn. In 2016 hebben we gekeken in welke situaties ‘vraaggestuurd onderhoud’ geschikt is. Het 

doel is om in 2017 een pilot voor vraaggestuurd onderhoud uit te voeren. 

 

Voorbeelden van onderhoudsprojecten in 2016 

 De Zeebuurt is een grote woonwijk in Harderwijk met veel woningen uit de jaren ’50 van de 

vorige eeuw. UWOON werkt gefaseerd aan het vernieuwen van grote delen van deze wijk. 

- Zeebuurt, deelproject Ir. Wortmanstraat  

In de Ir. Wortmanstraat zijn in 2016 12 woningen gerenoveerd. De woningen hebben een 

historische uitstraling, zodat het karakter van de Zeebuurt behouden blijft. Het project 

verliep in goede samenwerking met de bewoners en de gemeente. Eind 2016 zijn alle 

woningen opgeleverd. 

- Zeebuurt, deelproject Flevoweg 

Tegelijk met de 12 woningen aan de Ir. Wortmanstraat is voor 13 woningen aan de 

Flevoweg een renovatieplan gemaakt. De huurders van de Flevoweg konden zich niet 

vinden in dat plan. In 2016 kwam er in samenwerking met een werkgroep van bewoners 

een aangepast plan. De huurders staan daar achter en de renovatie start in 2017. 
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- Zeebuurt, deelproject Zeestraat en Laan 40-45 

UWOON is bezig met voorbereidingen voor de renovatie van 40 woningen. Begin 2017 

informeren wij de bewoners en laten hen participeren in de planvorming. 

 EMVI-project Harderwijk 

In navolging van 2015 hebben we ook in 2016 een EMVI-project uitgevoerd. Hierin beoordeelt 

UWOON niet alleen de kosten, maar ook zaken die voor huurders van belang zijn, zoals 

goede communicatie met en minimale overlast voor bewoners. Het ging om onderhoud aan 7 

woningen aan de Boerhavelaan en Julianalaan in Harderwijk. De Economisch Meest 

Voordelige Inschrijving is gegund aan een partij uit Harderwijk. Er zijn energetische en 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het isoleren van het dak, het vervangen van 

dakpannen en dakgoten, het opnieuw opmetselen van schoorstenen, het aanbrengen van 

spouwmuurisolatie, het aanbrengen van mechanische ventilatie en schilderwerk. De uitstraling 

van de woningen is veranderd, maar ook de energie-index is sterk verbeterd (vergelijkbaar 

met een energielabel A of B). 

 Hanzemeen, Revalmeen en Emdenmeen 

Via ketensamenwerking is planmatig onderhoud uitgevoerd aan 97 woningen. Voorafgaand is 

een bewonerscommissie gevormd, waardoor bewoners invloed hadden op de planvorming. In 

verband met de flora- en faunawetgeving konden niet alle werkzaamheden in 2015 worden 

uitgevoerd en liep het project door in 2016. Er is schilderwerk uitgevoerd, voegwerk en 

dakgoten zijn vervangen en vloeren, gevels en daken zijn geïsoleerd. Binnen is gekozen voor 

mechanische CO2-gestuurde ventilatie en een ClimaRad met CO2-sensor. De energie-index 

van de woningen is zo’n 4 stappen hoger, vergelijkbaar met een energielabel B. 

 Wittenhagen 

In goede samenwerking met de gemeente Harderwijk is de riolering in de wijk Wittenhagen 

vervangen. De gemeente verving de hoofdriolering in de straten en UWOON heeft de 

hemelwaterafvoeren van de huurwoningen afgekoppeld van de riolering. Daar waar nog 

gresbuisriolering zat, is deze vervangen door kunststof. 

 

3.2  Energetische maatregelen 

 

De energie-index drukt uit hoe energiezuinig een woning is. De energie-index verving per 1 januari 

2015 het energielabel. Bij mutaties stelt UWOON zelf de definitieve energie-index vast. Deze verschilt 

soms van de energie-index of het energielabel dat eerder bekend was. Uiteraard hebben 

aanpassingen aan woningen ook invloed op de energie-index. Zo kan het aanbrengen van 

mechanische ventilatie zorgen voor een beter en meer beheersbaar binnenklimaat, maar een 

verslechtering van de energie-index. Het isoleren van woningen draagt wel bij aan het verbeteren van 

de energie-index. UWOON wil dat iedere woning in 2024 een energie-index heeft van 1,8 of beter 

(voorheen: label C of beter) en gemiddeld een index van 1,21-1,40 (label B).  

 

In combinatie met planmatig onderhoud, voerden we in 2016 aan 

190 woningen energiebesparende maatregelen uit. Er is voor 

ruim € 610.000 aan investeringen in duurzaamheid gedaan. Dit 

resulteerde vooral in veel minder woningen met de slechtste 

energie-index. Door wijzigingen in regelgeving kan het overigens 

voorkomen, dat een woning een andere energie-index heeft 

gekregen zonder dat de woning is veranderd. Soms is dit gunstig 

en soms valt dat negatief uit. Dit verklaart bijvoorbeeld de daling 

van het aantal woningen met een index van 0,81 tot 1,2. Na 

verrekening van positieve en negatieve labelstappen, is er in 

2016 een positief saldo van 1531 labelstappen.  
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De stand van zaken is als volgt: 

 
 
 

Subsidie 

In 2016 is de verantwoording aangeleverd aan de Provincie Gelderland over de toegekende subsidie 

van € 2.329.654,- uit het Gelders Impulsplan. Daarmee kon UWOON in 2015 bij 337 woningen in 

Harderwijk en Ermelo extra duurzaamheidsmaatregelen toepassen. 

 

Energiecoaches 

In het najaar van 2016 zijn 6 vrijwillige energiecoaches opgeleid, in samenwerking met milieucentrum 

De Hortus en het Natuur- en Milieuplatform Ermelo. Huurders kunnen een afspraak met een 

energiecoach maken om thuis praktische tips en advies te krijgen over energiebesparing. Hieraan zijn 

voor huurders geen kosten verbonden. 

 

3.3  Asbestsanering 

 

UWOON hield in 2014 een asbestinventarisatie voor het totale woningbezit. In 2015 zijn de 

voorbereidingen getroffen, met daartoe gespecialiseerde bedrijven, om gelijktijdig met planmatig 

onderhoud asbest te gaan saneren. In 2016 is in overleg met de huurders gestart met het saneren. 

 

Bij onderhoudsprojecten inspecteren we alle woningen om te bepalen waar zich precies asbest 

bevindt en om welke soort het gaat. Een gecertificeerde saneerder verwijdert het asbest. Bewoners 

van geïnspecteerde woningen mogen op kosten van UWOON ook asbesthoudend materiaal laten 

verwijderen dat hun eigendom is, zoals vloerbedekking of dakbedekking van asbesthoudende 

golfplaten. Dit doen we uit zorg voor de gezondheid van bewoners, maar ook die van medewerkers 

die in de woningen werkzaam zijn. Bewoners ervaren dit aanbod positief. Wel is onze ervaring dat het 

relatief veel tijd kost om bewoners te overtuigen van de noodzaak tot saneren. Veel mensen zien op 

tegen de overlast van de werkzaamheden in de woning. 

 

In 2015 is bij ongeveer 350 woningen in Elburg, Ermelo en Harderwijk asbest gesaneerd. In 2016 

hebben we - op 150 adressen - 170 asbestbronnen gesaneerd. Daarvan waren 25 asbestbronnen 

eigendom van de bewoners. 

 

Daarnaast is in 2016 een asbestinventarisatie uitgevoerd bij ongeveer 330 woningen. De sanering 

daarvan start begin 2017. De geplande asbestinventarisatie voor 2017, bij ongeveer 350 woningen, is 

inmiddels ook gestart. Ons doel is om voor eind 2017 alle saneringen te hebben uitgevoerd die 

volgden uit het asbestbeleid van 2014. Na 2017 zal nog incidenteel gesaneerd worden, in combinatie 

met planmatig onderhoud of bij niet-planmatig onderhoud. 

 

3.4  Niet-planmatig onderhoud  

 

Huurders geven dagelijks bij UWOON reparatieverzoeken door, of melden verhuizingen. Een groot 

deel van het onderhoud dat daaruit volgt, wordt uitgevoerd door UWOON. Ons klantcontactcentrum 

plant in overleg met de bewoner een afspraak.  

Bij een huuropzegging controleren we ook de technische staat van de woning en bepalen we de 

energie-index. Verder toetsen we de woningwaardering en - indien van toepassing - de 

toegankelijkheid van de woning. Voor het huurdersonderhoud hebben huurders vaak een 

serviceabonnement afgesloten. Ook in die gevallen voert UWOON de herstellingen uit. 

  

Label A+ (EI 0.61-0.80) A (EI 0.81-1.20) B (EI 1.21-1.40) C (1.41-1.80) D (EI 1.81-2.10) E (EI 2.11-2.40) F (EI 2.41-2.70) G (EI 2.70 >=)

31-12-2015 18 1175 1776 2850 981 772 734 281

31-12-2016 18 1124 1710 2986 1028 1032 557 110

Verschil 0 -51 -66 136 47 260 -177 -171
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Reparatieverzoeken 

In 2016 waren er 9.505 reparatieverzoeken. Dat is minder dan de 10.360 in 2015. 

Het aantal reparatieverzoeken per vestiging: 

Elburg  2.072 

Ermelo  2.733 

Harderwijk 4.700 

 

De kosten per woning zijn licht gestegen. Deze gingen gemiddeld van € 187,- naar € 193,- per 

woning. De totale kosten liggen € 80.000,- hoger dan in 2015. In 2016 zijn echter ook bijzondere 

werkzaamheden verricht zoals elektraveiligheidskeuringen, en EBI-keuringen (eerste of bijzondere 

inspecties) en PI-keuringen (periodieke inspecties) voor woongebouwen met centrale ketelhuizen. 

Tevens worden de gasleidingen van deze ketelhuizen geïnspecteerd. Verder zijn binnen het niet-

planmatig onderhoud enkele grote asbestsaneringen en rioolvervangingen uitgevoerd.  

 

Serviceabonnement 

Eind 2016 namen 5.245 huurders deel aan ons serviceabonnement (2015: 5.306) De geboekte kosten 

voor reparaties binnen het serviceabonnement bedroegen in 2016 € 121.500 (2015: € 185.000). De 

daling is mede gerealiseerd dankzij onze onderhoudsdienst en ons klantcontactcentrum die scherp 

toezien op een juiste en efficiënte werkwijze. Door de gedaalde kosten stellen we het tarief in 2017 

naar beneden bij. 

 

Mutatieonderhoud 

Bij een mutatie controleert de wijkteamleider tijdens een voorinspectie de staat van de woning. Dan 

wordt ook afgestemd welke werkzaamheden eventueel nodig zijn, door de vertrekkende bewoner of 

door UWOON. Bij de eindoplevering controleert de wijkteamleider de gemaakte afspraken met de 

vertrekkende huurder. In 2016 maakte UWOON 495 woningen in orde voor een nieuwe huurder. 

Opvallend was het aantal vrijkomende oudere eengezinswoningen in Ermelo. Hierdoor zijn met name 

in Ermelo de kosten voor het mutatieonderhoud aanzienlijk hoger dan in 2015. 

Een opnieuw te verhuren woning die ouder is dan 15 jaar, wordt altijd gecontroleerd op veiligheid van 

technische installaties (elektra en gas). De wijkteamleider krijgt daarvan een rapportage. 

 

Verbeteringen in niet-planmatig onderhoud 

Zowel in beleid als in de uitvoering van niet-planmatig onderhoud zijn de nodige aanpassingen 

gedaan. In 2016 is het beleid toegankelijkheid geïmplementeerd, met de maatregelen die UWOON 

biedt om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Een nieuw standaard prijzenoverzicht voor niet-

planmatig onderhoud is gereed. Verder heeft een interne werkgroep via de LEAN-methode de 

doorlooptijd bij reparatieverzoeken aanzienlijk verkort. De werkgroep is nu bezig om ook de 

doorlooptijden te reduceren wanneer huurders aanpassingen aan de woning vragen 

(geriefsverbeteringen en zelf aangevraagde voorzieningen). 

 

In samenwerking met het bedrijfsbureau zijn de onderhoudscontracten voor centrale verwarming en 

mechanische ventilatie opnieuw aanbesteed via een Economisch Meest Voordelige Inschrijving 

(EMVI). Niet alleen de kosten wogen zo in het besluit, maar ook onderwerpen als kwaliteit, 

milieuvriendelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid. UWOON kan op deze manier rekening houden 

met doelstellingen die ook van belang zijn voor huurders, zoals energiebesparing en verduurzaming. 

Eind december 2016 tekende UWOON met Van der Sluis Technische Bedrijven een uniek contract 

met een duur van 20 jaar. Deze termijn sluit aan bij de gemiddelde levensduur van installaties. Door 

het contract hebben alle huurders vanaf 1 januari 2017 bij storingen, periodiek onderhoud of 

vervanging nog maar met één partij te maken. 

 

In 2016 is voor de medewerkers van de technische dienst (allrounders) een roulatiesysteem opgezet 

om de kennis van het totale woningbezit te vergroten. Zij kunnen daardoor breder en flexibeler worden 
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ingepland. Binnen het onderhoudsteam sturen we ook aan op een nog efficiëntere werkwijze, zowel 

bij onze eigen medewerkers als bij derden. 

 

In 2017 willen we nieuwe verbeteringen doorvoeren, zoals de centrale inkoop van materialen en het 

werken zonder voorraden. Ook onderzoekt UWOON de mogelijkheden om, met een plansysteem, de 

allrounders centraal inplannen. Zij kunnen hun administratie dan ook digitaal afhandelen. Daarna wil 

UWOON graag dat huurders hun reparatieverzoeken ook digitaal kunnen doorgeven en inplannen, 

door in te loggen op een portaal.  
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4. Wonen, welzijn, zorg 

 

Buiten de reguliere woonruimteverdeling huisvesten we mensen die om bijzondere redenen (soms 

dringend) woonruimte nodig hebben, en vaak ook extra begeleiding. Voorbeelden zijn 

vergunninghouders, vrouwen uit opvanghuizen en mensen met een verstandelijke of psychische 

beperking. UWOON vindt het belangrijk dat er woningen zijn voor mensen met een bijzondere 

(zorg)vraag die het op eigen kracht niet direct redden op de woningmarkt.  

 

4.1  Urgentieaanvragen 
 

Soms is er een dringende reden waarom mensen woonruimte nodig hebben en geen tijd om te 

wachten tot hun inschrijfduur voldoende is. De onafhankelijke, regionale urgentiecommissie besluit of 

iemand voorrang krijgt. Volgens een objectief vastgesteld kader maakt de commissie de vaak 

moeilijke afweging. Urgentie is mogelijk vanwege een aantal redenen: 

 medische urgentie 

 dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen nadat ouders scheiden of hun relatie 

verbreken 

 financiële problemen 

 huuropzegging door de verhuurder van legale - zelfstandige - woonruimte, gehuurd voor 

onbepaalde tijd (stadsvernieuwingsurgentie) 

 calamiteiten 

 

De regionale urgentiecommissie kende het afgelopen jaar 88 van de 150 aanvragen toe. Dit is een 

verdergaande daling in aanvragen en in het aantal afgegeven urgenties ten opzichte van 2015 (98 van 

168) en 2014 (107 van de 157). 

 

In 2016 verhuurde UWOON 27 van de vrijkomende woningen aan mensen met urgentie (17 in 

Harderwijk, 3 in Ermelo en 7 in Elburg). Daarnaast verhuurden we 2 woningen in Harderwijk aan 

mensen met stadsvernieuwingsurgentie. 

 

4.2  Vergunninghouders 
 

Als vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen, worden zij ‘vergunninghouder’. Zij gaan deel 

uitmaken van de Nederlandse samenleving. De rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel 

vergunninghouders een gemeente moet huisvesten. Het aantal is in verhouding met het aantal 

inwoners van een gemeente. De gemeente moet geschikte woonruimte vinden en maakt hiervoor in 

de meeste gevallen afspraken met woningcorporaties. 

 

Het aantal te huisvesten vergunninghouders lag in 2016 veel hoger dan in voorgaande jaren. Om 

deze mensen woonruimte te kunnen bieden, zijn we in overleg met de gemeenten op zoek gegaan 

naar alternatieven naast de reguliere woonruimte. Eén van de keuzes die we maakten, is het splitsen 

van grotere huurwoningen zodat daar meerdere vergunninghouders ‘op kamers’ kunnen wonen. 

Daardoor verminderen we ook de druk op de markt voor goedkopere, kleinere huurwoningen. Verder 

zijn we met de gemeenten op zoek gegaan naar mogelijke locaties voor het (tijdelijk) huisvesten van 

grotere groepen vergunninghouders. Het beschikbaar krijgen van geschikte locaties of transformatie 

van leegstaande gebouwen bleek niet gemakkelijk op korte termijn. De verkenning loopt door in 2017. 

Een concreet voorbeeld is wel het gebruik van een woongebouw in Ermelo, waar we begin 2017 aan 

acht vergunninghouders onderdak kunnen bieden. Ook zijn we samen met Omnia Wonen bezig met 

voorbereidingen voor tijdelijke huisvesting op het Struikterrein in Harderwijk. Die woningen zijn 

bedoeld voor vergunninghouders en spoedzoekers. 
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Het resultaat van de inspanningen in 2016 

Huisvesting vergunninghouders 

gemeente Taakstelling 
gemeenten  

aantal mensen door 
UWOON gehuisvest 

gebruikte aantal 
woningen 

waarvan gesplitste 
woningen 

Elburg 58 28 22 4 

Ermelo 67 21 21 2 

Harderwijk 116 35 33 4 

Totaal 241 84 76 10 

 

UWOON voelt zich verantwoordelijk om woningen te bieden voor het grootste deel van de 

gemeentelijke taakstelling. In deze regio zijn wij immers de grootste sociale verhuurder. Het aantal 

vergunninghouders dat door UWOON is gehuisvest in 2016 is groot, maar was niet groot genoeg om 

de gemeentelijke taakstellingen te realiseren. Gemeenten konden ook op andere manieren 

huisvesting regelen. Daarnaast zagen we in de laatste maanden van 2016 een flinke toename van 

gezinsherenigingen, die meetellen in het aantal gehuisveste vergunninghouders. Bij elkaar zorgde dit 

ervoor dat de gemeente Elburg toch de taakstelling heeft behaald. In Harderwijk en Ermelo is 2016 

met respectievelijk 13 en 32 personen achterstand afgesloten en moeten we ook in 2017 nog een 

flinke inspanning leveren om de vergunninghouders te huisvesten. 

 

4.3  Langer zelfstandig thuis wonen 

 

Een doelstelling uit ons ondernemingsplan is dat we ervoor willen zorgen dat mensen met een fysieke, 

verstandelijke of psychische beperking meer mogelijkheden krijgen om zelfstandig te blijven wonen. 

Wij willen meten hoeveel bewoners beperkingen ondervinden bij het zelfstandig wonen. Doel is dat op 

termijn 75 procent van deze mensen naar tevredenheid is geholpen. 

 

In de prestatieafspraken met de gemeenten is voor de komende jaren het volgende opgenomen:  

 We maken het mogelijk dat 3% van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan mensen 

met een zorgvraag. Er vindt nog onderzoek plaats of dit percentage voldoende is. 

 We werken mee aan flexibele, tijdelijke huisvestingsmogelijkheden. 

 We werken actief mee aan het uitbreiden van mogelijkheden rondom begeleid wonen. 

 We staan open voor nieuwe wooninitiatieven van bewoners en/of zorgorganisaties op het 

gebied van wonen en zorg. 

 We gaan in 2017 werken aan een WMO-convenant als dat nog niet aanwezig is. 

 

Toegankelijkheid verbeteren 

In het najaar van 2016 kregen 600 huurders die in de buurt van wijkvoorzieningen wonen, de 

mogelijkheid om door UWOON kleine aanpassingen te laten uitvoeren in hun woning. Het ging om 

eenvoudige maatregelen die de woning beter toegankelijk maken, zoals het weghalen van drempels, 

het ophogen of verbreden van straatwerk of het verplaatsen van een radiator voor een bredere 

doorgang. Daar toonden 40 huurders belangstelling voor. Onze ervaring is dat veel ouderen niet snel 

geneigd zijn om ‘voor te sorteren’ op de toekomst. De eerste resultaten stemmen dan ook tot 

tevredenheid. Ook in 2017 is er budget beschikbaar voor aanpassingen, hier gaan we in de 

communicatie aandacht aan besteden. 
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Tevredenheidsenquête 

In 2016 stuurden we zo’n 1.200 enquêtes naar huurders van 75 jaar of ouder, om te meten hoeveel 

oudere huurders problemen ondervinden bij het wonen. We ontvingen maar liefst 700 enquêtes 

retour. De belangrijkste resultaten: 

 87% is tevreden of zeer tevreden met de woning; slechts 1,3% is ontevreden 

 94% vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat er winkels in de buurt van de woning zijn 

 80% vindt openbaar vervoer in de nabijheid van de woning belangrijk 

 ongeveer 25% overweegt een verhuizing binnen 2 jaar; 16% wil dat om gezondheidsredenen. 

 

Door de maatregelen die we nemen - woningen beter toegankelijk maken, toegankelijke woningen 

bouwen, het stimuleren van een sociaal netwerk - hoopt UWOON de tevredenheid van mensen die 

belemmeringen ondervinden bij het wonen te vergroten. Over 2 jaar willen we de enquête herhalen. 

 

Prijsvraag voor betrokkenheid in wijken 

Eind 2016 schreven we een prijsvraag uit voor het verbeteren van de betrokkenheid in wijken. Met de 

prijsvraag willen we het sociaal vangnet in de wijk versterken. Het doel van een plan kan bijvoorbeeld 

zijn dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Het beste plan belonen wij met een financiële 

bijdrage. Uiteraard moeten de aanmeldingen voldoen aan de vereisten uit de Woningwet. Dat 

betekent onder meer dat voorstellen ten goede moeten komen aan de huurders van UWOON, via 

bijvoorbeeld achter-de-voordeuraanpak. De voorstellen moeten vóór 1 maart 2017 zijn ingediend. 

 

4.4  Uitstroom uit (tijdelijke) instellingen/begeleid wonen 
 

Regelmatig hebben we contact met zorgorganisaties. Onder meer door de extramuralisering zijn zij op 

zoek naar zelfstandige woningen voor hun cliënten, wel vaak met een bijbehorende 

ontmoetingsruimte. Ook deze woningzoekenden horen tot onze doelgroep. We zoeken dan ook 

mogelijkheden om aan de wensen van de zorgorganisaties tegemoet te komen. 

 

Kans2grow (Elburg) 

In 2014 besloten we in Elburg twee woningen beschikbaar te stellen voor de opvang van jonge 

moeders, voor een periode van drie jaar. EBC verzorgt met vrijwilligers de begeleiding. De 

huurovereenkomst eindigt op 1 september 2017. In het voorjaar van 2017 evalueren we het project. 

 

Stap voor stap wonen (Harderwijk) 

UWOON werkt samen met de gemeente Harderwijk (vanuit de regiofunctie), Omnia Wonen, het EBC, 

IrisZorg en Stichting Ontmoeting in het project ‘Stap voor stap wonen’. Het project is er voor mensen 

met een afstand tot de woningmarkt, bijvoorbeeld mensen vanuit de nachtopvang, die toe zijn aan een 

volgende stap in hun wooncarrière. UWOON en Omnia Wonen bieden woningen aan waarin mensen 

in stappen terug kunnen keren naar zelfstandig wonen. UWOON verhuurt drie verschillende woningen 

binnen dit project. Daarmee kunnen cliënten in elke fase van dit project bij UWOON terecht. De 

zorgpartners begeleiden de bewoners. 

 

Woningen voor opvang ex-verslaafden 

UWOON stelde ook in 2016 vier woningen beschikbaar aan het project begeleid wonen van IrisZorg 

Verslavingszorg. Zo hielpen we vier nieuwe cliënten op weg naar zelfstandig wonen. De mensen 

nemen de huurwoning na een geslaagde begeleiding over. Dit gebeurde in 2016 twee keer. 
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4.5  Bijzondere woonvormen 
 

Elburg 

UWOON verhuurt in de gemeente Elburg 92 woongelegenheden aan, of via zorginstellingen. 

Careander en EBC zijn met respectievelijk 35 en 28 woningen de grootste afnemers. Andere 

instellingen zijn GGZ Centraal (12), Stichting Philadelphia en Stichting InteraktContour (ieder 6), ’s 

Heeren Loo (4) en De Drie Notenboomen. Deze laatste organisatie heeft een Thomashuis met 5 

woningen, inclusief 1 woning voor het zorgpaar. 

 

UWOON realiseert in ’t Harde 24 zorgappartementen voor ’s Heeren Loo, waarvan 23 voor cliënten en 

1 voor begeleiding. Het gebouw is onderdeel van de nieuwbouw in Centrumplan ’t Harde en wordt 

opgeleverd in 2017. 

 

Ermelo 

UWOON verhuurt in de gemeente Ermelo 299 woongelegenheden aan, of via de volgende 

instellingen: Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe (89), ’s Heeren Loo (76), Bartiméus (62), 

GGZ (59), Stichting Sirach (7), Stichting ZorgNvrij (6). Daarnaast leverden we in 2016 aan De Drie 

Notenboomen een Thomashuis op, met woonruimte voor 9 mensen met een verstandelijke beperking. 

Voor De Drie Notenboomen was begin 2016 ook een Herbergier klaar, een woonvorm voor mensen 

met geheugenproblemen. 

 

In Ermelo is UWOON door de Zorggroep Noordwest-Veluwe gevraagd mee te denken over de 

herstructurering van locatie ‘De Dillenburg’ op de hoek van de Julianalaan en de Dennenlaan. 

 

Harderwijk 

UWOON verhuurt in de gemeente Harderwijk 239 woningen aan, of via diverse instellingen: 

Careander (99), Zorggroep Noordwest-Veluwe (72), IrisZorg (28), Fokus (14), Abbeyfield (10), ’s 

Heeren Loo (8), BMO (4), St. Noah (1), EBC (2), stichting Leger des Heils (1). 

 

Op verzoek van Careander bereidt UWOON een haalbaarheidsonderzoek voor, voor het ontwikkelen 

van zorgappartementen in combinatie met reguliere huurappartementen aan de Van Maerlantlaan in 

Harderwijk. 
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5. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed 
 

UWOON wil mensen laten wonen zoals zij dat zelf graag willen, met respect voor elkaars leefstijl. 

Onze waarde in de wijken ligt in signaleren, verbinden en faciliteren. Wij benoemen wat we doen, 

waarin we goed zijn en wat we voor huurders en onze partners kunnen betekenen, maar ook wat we 

van hen verwachten om tot resultaat te komen. Samen met partners en huurders zoeken we naar 

mogelijkheden om elkaars kwaliteiten het beste te benutten. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en 

betere samenwerking op kleine en grote schaal. Enkele voorbeelden komen in dit hoofdstuk aan bod. 

 

5.1  Leefbaarheid 

 

We zijn er trots op dat we in 2016 mooie stappen hebben gezet. We zijn efficiënter en effectiever door 

meer preventief te werken en samenwerking te zoeken met (hulpverlenende) partijen. Daardoor 

konden we de nodige tijd besteden aan nieuwe uitdagingen in onze wijken. Een voorbeeld daarvan is 

de toename van wijkbewoners met een psychiatrische aandoening, als gevolg van gewijzigd 

overheidsbeleid. Mensen worden minder snel opgenomen en wonen langer zelfstandig thuis. 

Buurtbemiddeling Harderwijk geeft als voorbeeld dat 50% van de meldingen te maken heeft met 

psychiatrie. Eerder was dit circa 25%. Dit bracht meer ernstige overlast met zich mee, maar ook 

vervuiling en vereenzaming. We blijven ons ook in 2017 inzetten voor een meer preventieve aanpak 

bij overlast en bij huurachterstand, om problemen zo vroeg mogelijk aan te pakken. Vroegsignalering 

helpt daarbij. Medewerkers zijn getraind om signalen op te vangen en te interpreteren. Medewerkers 

met klantcontact ‘achter de voordeur’ zijn bijvoorbeeld getraind hoe zij dementie kunnen herkennen. 

Bij huurachterstanden gaan we tijdig, samen met Stimenz, bij huurders op huisbezoek. Mensen met 

multiproblematiek komen hierdoor sneller bij hulpverleners terecht en we kunnen realistische 

betalingsregelingen treffen. 

 

Hennepconvenant 

UWOON was in 2014 medeondertekenaar van een hennepconvenant voor de regio Oost-Nederland. 

Andere deelnemers zijn gemeenten, woningcorporaties, politie, Openbaar Ministerie en netbeheerder 

Liander. Het doel is sneller illegale hennepkwekerijen te vinden en te ontmantelen en zo ook 

(brand)gevaar en leefbaarheidsproblematiek te voorkomen. Door het regionale convenant is er een 

betere samenwerking en meer duidelijkheid en eenheid, onder meer richting de rechtbank. In 2016 

zijn meerdere hennepplantages ontmanteld. In Harderwijk en Ermelo sluit de gemeente de woning en 

ontbinden wij hierop het huurcontract. In Elburg is de samenwerking ook goed; de gemeente kiest er 

daar echter nog niet voor om een woning te sluiten. 

 

We zien in 2016 een stijging van hennep-/drugsproblematiek. In 2015 werden drie plantages 

ontmanteld. In het afgelopen jaar hebben bewoners in acht gevallen hun huur opgezegd om een 

ontruiming te voorkomen. Dat we mensen vragen om de huur op te zeggen, is conform het convenant. 

Zo voorkomen zij een juridisch proces waar veel kosten mee gemoeid zijn. Wel moeten deze huurders 

eventuele herstelkosten betalen en kunnen zij in onze regio (voorlopig) geen andere woning huren.  

 

Vroegsignalering psychiatrie  

De sociale problematiek in wijken leek in 2015 al complexer te worden. Dat hebben we in 2016 nog 

duidelijker ondervonden. Door veranderde regelgeving blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Ook 

zijn minder bedden beschikbaar voor mensen met een psychiatrische aandoening. De toenemende 

GGZ-problematiek in onze wijken zien we onder meer terug in het project buurtbemiddeling. Circa 

50% van de meldingen heeft hiermee te maken. Eerder was dat het geval bij ongeveer een kwart van 

de meldingen. 
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We weten uit ervaring dat vroeg signaleren vaak grotere problemen voorkomt. Daarom zijn we in 2015 

al gestart met een pilot met Stichting Ontmoeting in Harderwijk, die we in 2016 hebben doorgezet. 

Dankzij korte lijnen pakken we overlast snel en adequaat aan en konden we in meerdere gevallen 

erger voorkomen. 

 

UWOON kan als verhuurder de bewoners aanspreken op gedrag. Als de overlast stopt, kunnen 

hulpverleners indien nodig de zorg voortzetten. De hulpverlener beweegt de bewoner tot ander gedrag 

en zoekt naar een oplossing in nauwe samenwerking met ketenpartners zoals wijkagenten, GGD, 

EBC, Iriszorg, GGZ Centraal en ZorgDat. 

 

Gedragsaanwijzing bij overlast 

Helaas komt het voor dat door gedrag van bewoners de leefbaarheid achteruit gaat en omwonenden 

daar last van hebben. In 2016 zijn we gestart met het gebruik van gedragsaanwijzingen. Daarmee 

proberen we aan de overlastgever duidelijk te maken wat er van hem/haar verwacht wordt. De 

gedragsaanwijzing is een laatste waarschuwing om een mogelijke gang naar de rechtbank te 

voorkomen. Extra voordeel hiervan is dat de buurt concreet merkt dat UWOON werkt aan het stoppen 

van de overlast. Ook hulpverleners betrekken we in de procedure. Een gedragsaanwijzing kan de 

hulpverlener zelfs ondersteunen: we kunnen daarin hulp verplicht stellen en zo voorkomen dat iemand 

geen hulp accepteert, terwijl die wel nodig is. In veel gevallen is een gang naar de rechter voorkomen 

en is de overlast beheersbaar of niet meer aanwezig. In situaties waarin we toch bij de rechter 

kwamen, was er waardering voor de gedragsaanwijzing om te proberen erger te voorkomen. 

 

Sociaal-vangnetoverleg (SVO) 

UWOON maakt onderdeel uit van het sociaal-vangnetoverleg in Elburg, Ermelo en Harderwijk. Hierin 

werken meerdere organisaties op de Noord-Veluwe samen, om mensen met problemen zo snel 

mogelijk te helpen. GGD Noord- en Oost Gelderland zorgt voor de coördinatie vanuit het meldpunt 

Maatschappelijke Zorg. De partijen zitten eens in de zes weken om de tafel. Zo zijn er korte lijnen en 

kan snel hulp worden geboden als dat noodzakelijk is. Denk aan het voorkomen van schulden, het 

goed begeleiden van kinderen uit probleemgezinnen of het signaleren en aanpakken van GGZ-

problematiek. 

Eind 2016 is per gemeente gekeken welke verbeteringen nog mogelijk zijn in de samenwerking. Als 

gevolg hiervan wordt het SVO in Ermelo per 1 januari 2017 opgeheven en toegevoegd aan het sociaal 

team. Welke partijen aansluiten bij het sociaal team en hoe vaak, wordt nog onderzocht. 

 

Deelnemers aan het overleg kunnen onder andere zijn: Stimenz, Icare, Tactus verslavingszorg, 

Stichting Ontmoeting, GGZ Centraal, Sociale Dienst Veluwerand, Politie, IrisZorg, Steunpunt Huiselijk 

Geweld, Bureau Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, MEE Veluwe en de woningcorporaties 

 

Bewonerscommissies 

De buurtbeheerders van UWOON overleggen gemiddeld twee keer per jaar met de 

bewonerscommissies die actief zijn in onze woongebouwen. Belangrijke onderwerpen van gesprek 

zijn veiligheid en onderhoud. Door goed contact weten de bewonerscommissies onze 

buurtbeheerders ook buiten het reguliere overleg te vinden bij kwesties die spelen in het woongebouw 

of bij bewoners. Dit zorgt voor een beter leefklimaat voor onze huurders in de woongebouwen en 

wijken. 
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Bewonerscommissies en huurdersverenigingen zijn actief in de volgende woongebouwen: 

Elburg Ermelo Harderwijk 

 Hart van Thornspic 

 Palaver 

 Baron van Lynden 

 Weegakker 

 IJsvogel 

 Vijverhof 

 Parc Viventra 

 Burg. Langmanstraat 

 Groot Horloo 

 Specht-/Eksterstraat 

 De Verbinding 

 De Zeven Akkers 

 Albert Verweijplein 

 Kortekamp 

 Weidewaard 

 De Drie Clusters 

 P.C. Boutenslaan 

 Goeman Borgesiuslaan 

 

UWOON is ook actief binnen meerdere buurtteams. Verder werken onze buurtbeheerders bij 

verschillende wooncomplexen nauw samen met de toezichthouders. Wij vinden de samenwerking met 

deze betrokken bewoners zeer waardevol en belangrijk voor de leefbaarheid. 

 

5.2  Leefbaarheidsprojecten in gemeenten 

 

Buurtbemiddeling 

Buurtbemiddeling is al jaren een belangrijk instrument bij de aanpak van problemen tussen bewoners. 

Vrijwillige bemiddelaars zoeken samen met de betrokkenen, op basis van eigen kracht, naar een 

oplossing. Hiermee is de kans op een duurzame oplossing het grootst. Om deze reden zien partijen er 

actief op toe dat bewoners eerst zelf met elkaar in gesprek gaan, soms met buurtbemiddeling, voordat 

professionele partijen in actie moeten komen. Verschillende instanties coördineren Buurtbemiddeling. 

In de gemeenten waarin UWOON werkzaam is, zijn dat: 

 Elburg: een externe projectleider die werkt in meerdere gemeenten 

 Ermelo: Stichting Welzijn Ermelo  

 Harderwijk: ZorgDat 

 

Vestiging Aantal bemiddelingen  Gemeld door UWOON  Geslaagd 

Elburg*  70    12    45 

Ermelo  26    12    20 (2 lopen nog) 

Harderwijk 90    36    61 (2 lopen nog) 

*cijfers Elburg zijn inclusief gemeente Oldebroek en Nunspeet 

 

Het aantal geslaagde zaken is in 2016 iets gezakt: 69% ten opzichte van 72,5% in 2015. De jaren 

daarvoor is het cijfer echter aanmerkelijk gestegen. Nog steeds een mooi resultaat van burgerkracht! 

 

Buurtinitiatieven 

We willen bewonersinitiatieven waar mogelijk in al onze wijken stimuleren. Steeds vaker proberen we 

bewoners te enthousiasmeren en ondersteunen, om samen met andere bewoners initiatieven van de 

grond te laten komen. UWOON stelt bijvoorbeeld materialen ter beschikking als huurders aan de slag 

willen met groenonderhoud of schoonmaak in hun wijk of gebouw. Waar mogelijk koppelen we ze aan 

andere instanties en medehuurders. Mooie voorbeelden zijn een binnenplein aan de Revalmeen in 

Harderwijk dat bewoners zelf opknappen, of het uitbreiden van tuinen aan de Eksterstraat in Ermelo. 

Er zijn tal van mogelijkheden voor bewoners om samen activiteiten te organiseren (van barbecues tot 

opruimacties) die de leefbaarheid en de saamhorigheid bevorderen. De Stromenwaard in Harderwijk 

is daarvan een mooi voorbeeld. 

 

Een ander mooi voorbeeld is Burendag; een landelijk initiatief dat het contact tussen buren stimuleert 

en bijdraagt aan een sterkere sociale samenhang. De welzijnsorganisaties helpen bewoners bij dit 

evenement. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts kunnen deze dag (ook financieel) steunen. UWOON 

ondersteunde het succesvolle evenement op verzoek van bewoners met onder andere het uitlenen 

van springkussens, tenten en statafels.  
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Elburg 

 

Wijkactiviteiten 

Voor verschillende initiatieven in Elburg stelde UWOON springkussens, partytenten en andere 

materialen beschikbaar. De organisatie was vaak in handen van Stichting Wiel, soms van 

zorgorganisaties of inwoners. UWOON faciliteert de activiteiten omdat daarmee het onderlinge contact 

tussen inwoners verbetert. Dit komt de leefbaarheid in de wijken ten goede. Het ging onder andere om 

een huttenbouwfeest in Molendorp, een buitenspeeldag bij een basisschool in Doornspijk, een 

jaarmarkt in en op het terrein van Hart van Thornspic, een burenbijeenkomst bij het gebouw Baron 

van Lynden en een feest op de Orgelkampstraat waar eerdere frustraties samen zijn omgezet in 

goede contacten. Mede dankzij de verbindende inzet van UWOON is het woongebouw Hart van 

Thornspic getransformeerd in een wijkontmoetingscentrum, waar WZU Veluwe samen met stichting 

Wiel activiteiten organiseert en dorpsbewoners welkom zijn voor ontmoeting en kop koffie of thee. 

 

Doe’th 

Sinds 2015 is er in Elburg het sociaal team Doe’th. UWOON is in de ‘tweede ring’ bij dit project 

betrokken, als partij die vroegtijdig mogelijke problemen en kansen in de wijk signaleert. De 

(zorg)professionals van dit team pakken die dan verder op. Een mooi voorbeeld van het benutten van 

elkaars krachten. 

 

Ermelo 

 

Wijkteams Ermelo 

Het wijkteam is in 2015 gesplitst in twee teams die gezamenlijk de wijken bedienen: 

 Het Sociaal Team biedt individuele professionele ondersteuning bij (complexe) problemen. 

 Het Leefbaarheidsteam biedt ondersteuning aan inwoners die samen met anderen iets 

positiefs willen doen voor een prettige buurt, wijk en/of Ermelo. 

De teams zijn nog steeds dé ingang voor alle inwoners die passende ondersteuning voor hun vraag 

zoeken. UWOON signaleert in de ‘tweede ring’ problemen en kansen en verbindt die met de 

hulpverleners/zorgprofessionals uit de wijkteams. In 2016 zijn die verbanden steeds vaker en beter 

gelegd. Vanaf 2017 wordt het sociaal vangnetoverleg onderdeel van het sociaal team. 

 

Wijkschouw 

Net als in andere jaren nam UWOON deel aan de wijkschouwen. Samen met buurtbewoners, 

gemeente en betrokken maatschappelijke partners bekijken we de wijk. Zo melden bewoners 

makkelijker problemen, en kunnen we snel en adequaat knelpunten aanpakken. 

 

Emaus College  

UWOON besteedde ook in 2016 werk uit aan het Emaus College. Deze organisatie begeleidt jongeren 

met gedragsproblemen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 23 jaar. De jongeren hebben vaak 

vervelende en teleurstellende ervaringen achter de rug, hebben in andere instellingen gezeten of 

kennen een nare thuissituatie. Zij volgen een opleiding en krijgen via Kwadrant Emaus een zinvolle 

dagbesteding. Ze krijgen door te werken weer een plaats in de maatschappij. UWOON draagt daar 

graag een steentje aan bij. 

 

Brandpreventie 

Landelijk gezien stijgt het aantal branden in huiselijke kring. In samenwerking met de brandweer in 

Ermelo informeerden we op verschillende manieren bewoners, om ze bewust te maken van de 

gevaren. Ook biedt de brandweer onze huurders een gratis brandveiligheidscheck aan en gaan we 

samen, en waar nodig met de gemeente, naar een bewoner toe als we signaleren dat een woning 

gevaarlijk of vol is. 
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Samenwerken in complexen 

Het faciliteren van een op te starten huurderscommissie is in 2016 opgepakt. Op deze wijze ontstond 

er betere communicatie, grotere verbondenheid en goede samenwerking met andere omwonenden. 

 

Tuinen Eksterstraat 

In de Eksterstaat ontstond de mogelijkheid om tuinen te vergroten. In samenwerking met alle 

bewoners en jongeren van welzijnswerk is dit aangepakt, zijn de tuinen mooier en is het onderlinge 

contact verbeterd. 

 

Harderwijk 

 

Wijkschouw 

Ook in Harderwijk neemt UWOON al jaren deel aan de wijkschouwen, om samen met buurtbewoners, 

gemeente en betrokken maatschappelijke partners knelpunten in de wijk te verbeteren. 

 

Wijkactiviteiten 

UWOON ondersteunt waar mogelijk activiteiten die de saamhorigheid onder bewoners vergroten. We 

zijn geen organisator, maar stellen bijvoorbeeld ruimte of materialen beschikbaar. In 2016 deden we 

dat onder andere bij: 

 Kinderactiviteiten in Het Clusterhuis op woensdagmiddagen 

 Wekelijkse activiteiten voor huurders in het Harderwijkhuis 

 Gezamenlijke schoonmaakacties van kinderen en volwassenen op nationale schoonmaakdag 

 Kinderactiviteiten in het Hoekie (een garage aan de P.C. Boutenslaan) op woensdagmiddagen 

 Speldagen op scholen in de wijk 

 Buurtbarbecues 

 Het aanbrengen van kerstversiering bij de entrees van diverse complexen (of we stimuleerden 

bewoners dit te doen) 

 De Bosbox voor kinderen in de Stromenwaard, twee keer per week (bemand door vrijwilligers 

en bewoners, met ondersteuning van ZorgDat en de sportbuurtcoach) 

 

Huttenbouwfeest 

Met meer dan vijfhonderd jonge deelnemers was dit wederom een groot succes. UWOON zorgt voor 

de houten pallets waarmee gebouwd wordt. UWOON en ZorgDat verzorgen ook de op- en afbouw 

van het feest. 

 

Reclassering 

Reclassering Nederland verwees ook in 2016 weer meerdere mensen met een werkstraf naar 

UWOON. Zij verwijderen zwerfvuil, doen veeg- of schoffelwerk of verzorgen schoonmaakwerk rond de 

complexen.  

 

Samenwerking Vluchtelingenwerk: ‘Werken in wijken’ 

Nieuw is de samenwerking tussen de gemeente Harderwijk, Vluchtelingenwerk, ZorgDat en UWOON 

bij het zoeken van een nuttige dagbesteding voor vluchtelingen in de gemeente. Dit draagt bij aan een 

betere integratie en acceptatie van deze mensen in de samenleving. UWOON draagt daarbij ideeën of 

opdrachten aan. Vele mooie initiatieven hebben in 2016 plaatsgevonden waarbij buurten mooier en 

schoner zijn geworden. 
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Tuinonderhoud Stichting de Ontmoeting 

Ook in 2016 pakten dak- en thuislozen van Stichting de Ontmoeting weer veel tuinen en openbaar 

groen rond gebouwen van UWOON aan. Zij hielpen bewoners die door lichamelijke klachten of 

ouderdom niet in staat zijn hun tuin zelf te onderhouden. Ook achterpaden in complexen zijn 

schoongemaakt en er was weer een succesvolle actie ‘winteroplossingen’. Bezoekers van de 

Ontmoeting schilderden in appartementencomplexen en brandgangen.  

 

Leefbaar Goeman Borgesiuslaan 

In 2016 zijn bewoners en professionele partijen gezamenlijk een initiatief gestart om de leefbaarheid 

te bevorderen. Een eerste bijeenkomst met alle bewoners om tot mooie inzichten en ideeën te komen, 

staat gepland in het eerste kwartaal van 2017. Bewoners zijn met uitnodigingen, persoonlijke 

gesprekken en enquêtes bezig om te komen tot een mooie invulling van de eerste bijeenkomst. 

 

Pilot camerabewaking 

Bij enkele complexen zien we helaas een toename van vervuiling. We werken samen met bewoners 

om dit tegen te gaan. Regelmatig spreken bewoners de wens uit voor cameratoezicht. UWOON heeft 

daar geen ervaring mee en is niet per definitie voorstander. Als proef zijn we in 2016 gestart met 

cameratoezicht bij een complex, om samen te bekijken of dit werkt. De eerste resultaten zijn positief. 

We evalueren in 2017 of dat stand houdt. Opvallend was dat in het complex voor het eerst in jaren 

geen schade ontstond met oud en nieuw. Bij omliggende complexen was dit (opnieuw) wel het geval. 

 

5.3  Sponsoring 

 

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. Deze verbiedt sponsoring door woningcorporaties. 

Daarom heeft UWOON haar lopende contracten per 1 juli 2015 opgezegd. Nieuwe sponsorcontracten 

gaan wij sindsdien niet meer aan. 
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6. Onze organisatie  
 

UWOON kan goed presteren dankzij goede medewerkers en een juiste inrichting van de organisatie. 

We werken vanuit onze missie, visie en kernwaarden. Kwaliteit leveren en effectief werken moet 

vanzelfsprekend zijn. Als maatschappelijke organisatie zoeken we bij investeringen en uitgaven altijd 

naar een evenwicht tussen financieel en maatschappelijk rendement. Hoe efficiënter wij onze 

bedrijfsvoering inrichten, hoe meer ruimte we hebben voor onze maatschappelijke doelstellingen. Het 

HRM-beleid speelt een belangrijke rol in het behalen van organisatiedoelstellingen. Het is gericht op 

continuïteit, optimale productiviteit, en het verkrijgen en behouden van kennis en vaardigheden. Ook 

besteden we structureel aandacht aan een gezonde en veilige werkomgeving. 

 

6.1  Medewerkers 

 

PERSONEELSBESTAND 
(peildatum 31-12-2016) 

2016 
 

2015 
 

verschil 2016-2015 

gemiddeld fte in loondienst in kalenderjaar 82,43 89,2 -6,77 fte 

gemiddeld aantal medewerkers in kalenderjaar 99,17 108 -8,83 personen 

  
   

aantal fte in loondienst op peildatum* 80,2 86,7 -6,50 fte 

aantal medewerkers in loondienst op peildatum*  96 103 -7 personen 

  
   

aantal man in loondienst op peildatum* 47 (49%) 50 (48,5%) -3 personen (-0,4%) 

aantal vrouw in loondienst op peildatum* 49 (51%) 53 (51,5%) -4 personen (-0,4%) 

  
   

aantal 0-uren 2 (2,1%) 1 (1,0%) 1,00 (1,1%) 

deeltijd 40 (41,7%) 44 (42,7%) -4,00 (-1,1%) 

voltijd 54 (56,3%) 58 (56,3%) -4,00 (-0,1%) 

  
   

gemiddelde arbeidsduur van deeltijdwerkers**;  23,6 23,6 
 

gemiddelde arbeidsduur allen; excl. 0-uren 30,6 30,6 
 

* Exclusief stagiairs en inclusief tijdelijke inzet ter vervanging van arbeidsongeschikte medewerkers 

** exclusief 0-uren medewerkers 

 

INLEENPERSONEEL 2016 2016 2015 

wegens arbeidsongeschiktheid (inclusief zwangerschapsverlof)* 0% 0% 

in afwachting vervulling vacature* 64,70% 97% 

overig* 35,30% 3% 

  
  

totale kosten inleenpersoneel als % van begrote loonkosten regulier personeel 2,12% 1,52% 

* als percentage van de totale kosten voor inleenpersoneel in rapportagejaar 
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LEEFTIJDSOPBOUW UWOON* 

(peildatum 31-12-2016) 

 
* als percentage van totale personeelsbestand 

 

ZIEKTEVERZUIM  2016 2015 verschil 
2016-2015 

gemiddelde 
2012-2016 

ziekteverzuim totaal * 4,40% 4,07% 0,3% 3,7% 

gemiddelde duur in kalenderdagen (lang verzuim) 23,7 22 1,7 17,9 

frequentie (lang verzuim) 1,05 1,1 -0,1 1,1 

Ziekteverzuim kort**  1,09% 1,25% 0,0 1,2% 

* uitgedrukt in kalenderdagen 

** uitgedrukt in kalenderdagen, verzuim tot één week. 

 

VERLOOP 2016 2015 verschil 
2016- 2015 

gemiddelde 
2012-2016 

verlooppercentage*  12,1% 11,1% 1,0% 7,6% 

* aantal medewerkers uit dienst/gemiddeld aantal medewerkers (in rapportagejaar) 

 

In-, door- en uitstroom 

De notitie ‘Optimaliseren organisatie en dienstverlening UWOON’ leidde in 2016 helaas tot gehele of 

gedeeltelijke boventalligheid van 10 medewerkers. Met alle medewerkers konden we in overleg 

komen tot herplaatsing, of een einde dienstverband met wederzijds goedvinden. Door de reorganisatie 

ontstonden ook vacatures voor twee nieuwe functies die via externe werving zijn vervuld.  

 

In 2017 passen we onze functiebeschrijvingen aan van taakgericht naar resultaatgericht. Ook 

vernieuwen we de strategische personeelsplanning uit 2012. Daarin besteden we aandacht aan 

resultaatgericht werken, een grotere invloed van uitvoerende professionals op beleid en 

bedrijfsvoering, en het intensiveren van onze inspanningen voor een duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers. 

 

Arbo 

Veilig en gezond werken is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Daarom zorgt UWOON 

in samenspraak met de OR voor een actueel Arbobeleid. We verlangen ook van aannemers en 

leveranciers die voor ons werken dat zij een adequaat beleid voeren voor het veilig en gezond werken 

van hun medewerkers. 
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In 2015 hebben we de uitgebreide risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) afgerond. Ernstige risico’s 

zijn niet aanwezig. Op enkele punten waren beheersmaatregelen nodig. Die zijn vrijwel allemaal in 

2016 uitgevoerd. In 2017 doen we opnieuw een RI&E. Ook doen we in 2017 een meting naar 

psychosociale arbeidsbelasting en bieden we medewerkers een Periodiek Medisch Onderzoek aan. 

 

In 2016 deden medewerkers 16 meldingen van agressie en onacceptabel gedrag door klanten. In 

2015 waren dat nog 21 meldingen. Daarmee is 2016 het eerste jaar waarin het aantal 

agressiemeldingen is gedaald. Navraag leert dat niet het aantal agressiesituaties afneemt, maar de 

melding daarvan. In 2017 zullen we opnieuw aandacht vragen voor het belang van melden van 

agressiesituaties. Dat doen we onder meer in de (jaarlijkse) trainingen in het omgaan met en 

voorkomen van agressie. 

 

Het verzuimcijfer binnen UWOON was in 2016 met 4,4 procent iets hoger dan in 2015 (4,07%). We 

zien een tendens van een licht stijgend verzuimpercentage en iets toenemende verzuimduur. Een 

directe oorzaak daarvoor is niet gevonden. Geen van de verzuimsituaties heeft een directe relatie met 

de werksituatie. 

UWOON handhaaft haar beleid dat gericht is op preventie van verzuim door onder meer actief 

aandacht te besteden een goede werk-privébalans. Met tijdelijk arbeidsongeschikte medewerkers 

komen we in iedere situatie tot een persoonlijke re-integratiestrategie, gericht op een spoedige en 

duurzame werkhervatting. 

 

Scholing  

Voor een dienstverlenende organisatie is het cruciaal dat medewerkers de kwaliteit van hun werk 

vasthouden of verbeteren. Daarom investeert UWOON in scholing, waarbij we de balans zoeken 

tussen bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke ambities. Met medewerkers bespreken we jaarlijks welke 

opleidingen nodig en wenselijk zijn voor het realiseren van onze bedrijfsdoelen en persoonlijke 

loopbaanontwikkeling. Voor persoonlijke ontwikkeling is er voor onze medewerkers een individueel 

loopbaanontwikkelingsbudget; een uitwerking van cao-bepalingen. 

 

Stage 

Wij dragen graag bij aan de beroepsvorming van mensen, ook als we daarbij geen direct belang 

hebben. In 2015 gaven we zeven personen van verschillend opleidingsniveau een stageplaats. In 

2016 waren dat drie personen. Omdat onder andere de organisatieveranderingen aandacht en inzet 

vergden, was minder capaciteit beschikbaar voor de begeleiding van stagiairs. 

 

Integriteit 

UWOON werkt in een publiek taakveld. Ons beleid moet transparant en integer zijn, en het is terecht 

dat ons handelen kritisch wordt gevolgd. Dat doen we ook zelf. UWOON heeft een integriteitscode 

met richtlijnen voor gewenst gedrag en een meldregeling voor overtredingen hiervan. UWOON heeft 

ook een interne integriteitscommissie, die bestaat uit medewerkers van diverse afdelingen. In 2016 

hebben zij de integriteitscode geactualiseerd. 

De integriteitscode is openbaar en te vinden op www.uwoon.nl. Sinds 2011 gebruiken we het 

geautomatiseerde meldsysteem SpeakUp. Met dat systeem kunnen medewerkers anoniem meldingen 

doen over frauduleus, onethisch of onwettig gedrag van anderen. In 2016 was er een melding over 

vermeend niet integer handelen door UWOON, die betrekking had op interne aangelegenheden. De 

melding is onderzocht door BING en bleek ongegrond. 
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6.2  Ondernemingsraad  

 

Binnen UWOON werd in 2016 verdere uitwerking gegeven aan het Ondernemingsplan 2015-2019. In 

maart rondde de OR het advies op de notitie Herijking Dienstverlening UWOON af. De ingezette 

vernieuwing en veranderingen eisten een grote inzet van alle medewerkers. 

 

Communicatie achterban 

De Kouterdag, de jaarlijkse achterbanbijeenkomst waarbij de OR input vraagt vanuit de achterban, 

werd in 2016 geannuleerd, omdat er helaas onvoldoende bespreekpunten werden aangedragen. De 

OR informeerde de achterban voornamelijk via intranet. Medewerkers stelden hun vragen en 

opmerkingen rechtstreeks aan de OR via mail. 

 

OR-verkiezingen 

De huidige zittingstermijn loopt tot 24 januari 2017. In september 2016 startte het verkiezingstraject. 

Alle OR-leden treden af, drie van hen stellen zich weer herkiesbaar. Eind december staat de teller in 

totaal op zeven kandidaten. Evenveel kandidaten als zetels, waardoor er geen verkiezingen nodig zijn 

in 2017. 

 

Algemeen 

De OR bestond in 2016 uit: 

 Mark de Jager (voorzitter, commissie Personeelsbeleid) 

 Bert Smits (vice-voorzitter, commissie Arbo) 

 Helen de Jonge (commissie Personeelsbeleid) 

 Mieke Vierwind (commissie Financiën)  

 Monique Willems (commissie Communicatie)  

 Patrick Vos (commissie Financiën) / per 1-5-2016 vacature 

 Wendy Eghuizen (commissie Arbo)  

 Anneke Vos ondersteunt als ambtelijk secretaris de OR 

 

Onderwerpen waaraan de OR veel tijd en energie besteedde zijn: 

 Adviesaanvraag Herijking dienstverlening UWOON 

 Arbo: 

o Herzien Plan van Aanpak RI&E 

o Rol van Arbo coördinator en preventiemedewerker 

o Aanstelling nieuwe bedrijfsarts 

 Communicatie / werkplezier 

 

De OR schreef in 2016 zeven vergaderingen uit. Met het bestuur vonden daarnaast vier 

overlegvergaderingen plaats. De OR sprak ook met het MT en de Raad van Commissarissen.  

 

OR-Speerpunten voor 2017 

 Werkplezier 

 Inzetbaarheid en duurzaamheid werknemers  

 In de nieuwe samenstelling (volledige capaciteit, 7 personen) het verder ontwikkelen van ons 

‘OR-vakmanschap’ 
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7. Governance  
 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, doelstellingen, strategie, het beleid en 

de daaruit voortvloeiende resultaten. Ook de continuïteit van de organisatie, risicobeheersing, 

financiën en het naleven van wet- en regelgeving voor woningcorporaties behoren tot de taken. De 

taken van het bestuur zijn geformuleerd in de statuten en het bestuursreglement. De voortgang van 

activiteiten en financiële monitoring leggen we vast in tertiaalrapportages, die het bestuur bespreekt 

met de Raad van Commissarissen (RvC). 

 

Eisen vanuit de Woningwet aan bestuur en toezicht 

De Woningwet stelt eisen aan de geschiktheid van bestuurders en leden van de RvC. Bij 

(her)benoemingen geldt een ‘fit en propertest’. Een positief advies van de minister is nodig voordat 

een bestuurder of toezichthouder kan worden benoemd. Het bestuur en de RvC volgen verder 

verplicht jaarlijkse scholing (permanente educatie: PE). In 2016 zijn het RvC-reglement en 

bestuursreglement volledig aangepast aan de eisen uit de Woningwet. Ook zijn in het Reglement 

Financieel Beleid en Beheer voorschriften opgenomen met betrekking tot de uitgangspunten van 

financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern 

toezicht op het beheer. Ook worden regels gesteld aan beleggingen en derivaten.  

 

Governancecode 

UWOON onderschrijft de principes van de Governancecode Woningcorporaties van Aedes (te vinden 

op www.uwoon.nl). Bestuur en RvC realiseren hiermee op herkenbare en transparante wijze de 

maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen. Een open samenwerking en informatie-

uitwisseling, en een cultuur binnen UWOON van vrije meningsuiting, kan het handelen, beleid en de 

besluitvorming versterken. 

 

Pilot Governance 

Na een pilot constateerde de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) begin 2015 dat de 

governance bij UWOON voldoende is. Enkele bepalingen uit de governancecode zijn niet nageleefd: 

de RvC had geen overleg met de accountant zonder aanwezigheid van de bestuurder, en UWOON 

rapporteerde niet in het jaarverslag over de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountant. Aan 

deze punten voldoen we nu. 

 

7.1  Risicobeheersing 

 

Er zijn risico’s (onzekere gebeurtenissen) die een nadelig effect kunnen hebben op het behalen van 

organisatiedoelstellingen. Dat kan financiële schade opleveren, maar bijvoorbeeld ook imagoschade 

als er fouten zijn gemaakt of regels zijn overtreden. Hier zijn de belangrijkste risico’s voor UWOON en 

de maatregelen voor risicobeheersing beschreven. 

 

Strategie 

 

Politieke ontwikkelingen 

De afgelopen jaren heeft een aantal politieke ontwikkelingen invloed gehad op de afwegingen die door 

UWOON worden gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld het beslag op de kasstroom door de 

verhuurdersheffing, ingrepen in het huurbeleid, toenemende invloed van gemeenten en huurders en 

de invoering van de Woningwet per 1 juli 2015. Op deze ontwikkelingen hebben we als 

woningcorporatie weinig tot geen invloed, maar zij hebben wel hun weerslag op onze geldmiddelen en 

de beleidskeuzes die we maken. 
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Maatschappelijke ontwikkelingen 

Hoewel de economie weer aantrekt, blijft de betaalbaarheid van het wonen een belangrijk 

aandachtspunt. Nog steeds heeft een aanzienlijk aantal huurders moeite met het betalen van de huur 

en overige (woon)lasten. In overleg met de huurdersorganisaties heeft UWOON in 2016 een nieuw 

huurbeleid vastgesteld, met betaalbaarheid als basis. De wettelijke vereisten voor passend toewijzen 

uit de Woningwet vormden het kader. Met ons nieuwe huurbeleid zorgen we voor voldoende 

beschikbaarheid van betaalbare woningen in onze portefeuille. 

  

Woningwet 

De Woningwet maakt het speelveld van corporaties duidelijker. Het legt corporaties ook meer regels 

op ten aanzien van het bouwen, beheren en het verhuren van woningen. Door de verplichting om 

woningen passend toe te wijzen, bestaat het risico dat er onvoldoende goedkope woningen zijn voor 

het grote aantal mensen in de laagste inkomensgroep. Ook het huisvesten van urgent 

woningzoekenden en vergunninghouders zet extra druk op de beschikbaarheid van woningen met een 

huur tot de aftoppingsgrens van de huurtoeslag.  

De invloed van belanghouders op het te voeren beleid wordt groter. We willen een constructieve 

samenwerking realiseren door onze belanghouders tijdig te betrekken bij besluitvormingsprocessen. 

 

Om te voldoen aan de eisen uit de Woningwet, voerden we in 2016 de volgende activiteiten uit: 

 Voor onze DAEB- en niet-DAEB-activiteiten is een ontwerp-scheidingsvoorstel opgesteld, om 

te komen tot een administratieve scheiding. Het voorstel is voorgelegd aan de gemeenten en 

huurdersorganisaties. Deze gaven een positieve zienswijze op het voorstel. Het ontwerp is 

tijdig ter goedkeuring ingediend bij de Autoriteit Woningcorporaties. 

 De statuten van UWOON zijn aangepast en door de Autoriteit Woningcorporaties 

goedgekeurd. De nieuwe statuten zijn 15 december 2016 notarieel vastgelegd. 

 Er is een Reglement Financieel Beleid en Beheer (RFBB) opgesteld. Deze is op 20 oktober 

2016 goedgekeurd door de Autoriteit Woningcorporaties. 

 Het reglement RvC en het bestuursreglement zijn aangepast zodat deze aansluiten op de 

nieuwe statuten en het RFBB. 

 

De Woningwet heeft ook gevolgen voor de interne organisatie, zoals aanpassing van de planning- en 

controlcyclus aan de nieuwe termijnen van de externe verantwoording en herinrichting van de 

administratie. Dit is deels in 2016 uitgevoerd en loopt door in 2017. Naar aanleiding van de 

Woningwet en de gestelde eisen aan invulling van de controlfunctie, is begin 2017 een Business 

Controller aangesteld.  

 

Operationele activiteiten 

 

Projectontwikkeling 

De omvang en complexiteit van projecten bepalen het risico. Het effect van risicobeheersing is het 

grootst in het begin van een project. Risico’s worden het meest optimaal beheerst door vanaf het 

begin te sturen op zo min mogelijk afhankelijkheden en op faseerbaarheid binnen het project. Het 

investeringsstatuut is hierbij leidend. Om de risico’s gedurende het project te monitoren maakt 

UWOON gebruik van een risico-inventarisatieformulier. Daarbij wordt gekeken naar omgevingsrisico’s 

(zoals politiek en maatschappelijk draagvlak, afzetmogelijkheden) en projectrisico’s (zoals financiering 

en GREX). Op basis van deze risicoanalyse worden indien nodig risicobeperkende maatregelen 

genomen, bijvoorbeeld door bij eigen koop-/huurprojecten risicodragende bouwpartners te zoeken, 

waarna UWOON turn-key de sociale huurwoningen afneemt. Overeenkomstig het investeringsstatuut 

kent UWOON een gefaseerd besluitvormingstraject rondom projectontwikkeling en realisatie. Elke 

fase wordt afgesloten met een besluit door de bestuurder. Het bestuursmandaat bepaalt of voor het 

betreffende besluit voorafgaande goedkeuring van RvC nodig is. Begin 2017 wordt het 
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bestuursmandaat geactualiseerd, rekening houdend met de vernieuwde statuten en reglementen 

binnen de voorschriften van de Woningwet.  

 

In 2016 hebben we de eerste stappen gezet in het formuleren van onze visie op goed 

opdrachtgeverschap. Onderdeel hiervan is een visie op het verder terugbrengen van 

investeringskosten voor nieuwbouw én de totale onderhoudskosten gedurende de levensduur van 

woningen. Hiermee beogen we, op woning(complex)niveau, een betrouwbare exploitatieopzet te 

formuleren, op basis waarvan zowel het financiële (minimale) rendement als de onderhoudsstrategie 

bepaald kan worden. De visie vormt mede de basis voor een nieuw investeringsstatuut, dat we in 

2017 willen vaststellen. 

 

Grondposities 

UWOON heeft nog een beperkt aantal grondposities. De kansen en risico’s van deze grondposities 

worden twee keer per jaar door bestuur en MT besproken aan de hand van een notitie grondposities. 

De verschillende opties worden besproken, waarbij afstoten nadrukkelijk wordt overwogen. Jaarlijks 

wordt de boekwaarde van de posities getoetst aan de te verwachten opbrengstwaarde. Waar nodig is, 

of wordt, afgewaardeerd.  

 

Lean 

Het gebruik van de Lean-methode bij procesverbetering biedt onvermoede kansen op efficiëntie en 

vergroten van werkplezier. In 2016 zijn de processen bij facturering, dagelijks onderhoud en het 

verhuurmutatieproces onder de loep genomen. Door kritisch naar onze processen te kijken ontdekken 

we mogelijkheden om de efficiency te vergroten, vergroten we de slagkracht als organisatie en zijn we 

in staat beter te anticiperen op ontwikkelingen. Ook krijgen we een beter beeld van de mogelijke 

risico’s in onze bedrijfsvoering en oplossingen hiervoor (het verwijderen van de ‘blinde vlek’). 

Overigens blijven we in het Lean-proces alert op het - gelijktijdig met de procesverbetering - behouden 

of verbeteren van een adequate risicobeheersing. 

 

Financiële risico’s  

 

Renterisico 

Als gevolg van het feit dat een groot gedeelte van het materieel vast actief gefinancierd is met vreemd 

vermogen, wordt er door UWOON te allen tijde renterisico gelopen. Ten minste eenmaal per jaar, in 

combinatie met de meerjarenbegroting, brengt UWOON de verwachte renterisico’s in een 

meerjarenperspectief in beeld. Deze renterisico’s kunnen voortvloeien uit de bestaande leningen- en 

beleggingsportefeuilles en de liquiditeitsplanning. De renterisico’s worden beoordeeld in relatie tot de 

geldende spreidingsnormen en de actuele rentestructuur en de rentevisie van derden. Op basis 

hiervan wordt besloten welke acties worden ondernomen om renterisico’s in te dekken of het 

renteresultaat verder te optimaliseren. Voor het indekken van renterisico’s gelden de richtlijnen 

conform ons treasurystatuut. Het treasurystatuut is één van de pijlers van het Reglement Financieel 

Beleid en Beheer. Begin 2017 wordt het statuut geactualiseerd.  

 

Financieringsrisico / liquiditeitsrisico 

UWOON heeft geen significante concentraties van kredietrisico. UWOON maakt gebruik van 

meerdere banken, teneinde over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Eventueel worden 

nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten, waarbij overigens wel 

medewerking van het WSW noodzakelijk zal zijn.  

 

Interne en externe verslaggeving 

Voor de financiële sturing van de organisatie is een betrouwbare interne en externe verslaggeving van 

belang. Binnen UWOON worden de strategische en organisatiedoelen, hun onderlinge verbanden en 

eventueel te treffen maatregelen die gekoppeld zijn aan risico’s, gemonitord én verantwoord in de 

tertiaalrapportage. Deze rapportage is een sturings- en verantwoordingsdocument. UWOON monitort 
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hierin in hoeverre de operationele doelstellingen (KPI’s) en de strategische doelstellingen worden 

gerealiseerd. Daarnaast gebruiken we maandrapportages om tijdig (bij)sturing te geven binnen de 

diverse afdelingen. 

 

Om onze doelstellingen ook in de toekomst te kunnen blijven realiseren, wordt bij de 

meerjarenbegroting een aantal scenario’s uitgewerkt. Hierin komen strategische doelstellingen, wet- 

en regelgeving, financiële ruimte en risico’s samen. Behalve de risico’s en haalbaarheid brengen de 

scenario’s de ontwikkeling van financiële kengetallen in beeld: interest dekkingsratio, 

lening/investeringsratio, loan-to-value, solvabiliteit en direct rendement. 

 

UWOON is zich bewust van de risico’s en onzekerheden die invloed kunnen hebben op de 

verslaggeving. Deze komen vooral naar voren bij de bepaling van de marktwaarde en bedrijfswaarde 

van ons bezit.  

De marktwaarde bepalen wij middels het voorgeschreven ‘Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde 2016’. Voor het bedrijfsonroerend goed (BOG/MOG) en de intramurale zorg hanteren we 

de fullvariant van het handboek. Voor het overige bezit de basisvariant. 

De uitgangspunten voor de waardering op bedrijfswaarde komen voort uit onze meest recente 

meerjarenbegroting. In de waarderingsgrondslagen bij de jaarrekening worden de uitgangspunten 

uitgebreid toegelicht. 

 

UWOON heeft Deloitte als accountant voor controle op de jaarrekening, interne beheersing en 

compliance-vereisten uit hoofde van wet- en regelgeving. Het algemeen beeld van de accountant is 

dat bestuur en management het belang en de noodzaak van een toereikende interne beheersing 

onderschrijven, niet alleen in woorden maar ook in gedrag. In de managementletter 2016 zijn voor de 

komende periode de volgende aandachtspunten benoemd op het gebied van interne (financiële) 

beheersing: 

 Frauderisico-analyse; opzet 2015 verder uitwerken als onderdeel van risicomanagement. 

 Aanvulling van het intern controleplan met risico’s en beheersmaatregelen per proces. 

 Extra aandacht voor de juistheid en volledigheid van de basisgegevens ten behoeve van de 

waardering vastgoed in exploitatie. 

 

UWOON onderschrijft de geconstateerde punten en neemt maatregelen om deze op te pakken. 

 

Wet- en regelgeving 

Onze sector heeft in toenemende mate te maken met extra regelgeving en de daarbij behorende 

administratieve druk op de organisatie. Een voorbeeld hiervan is de inkomenstoets. Deze is al een 

aantal jaren oud is, maar verandert regelmatig. Daarnaast is per 1 januari 2016 de passendheidstoets 

van toepassing. Het juist toetsen en toewijzen zorgt voor een verhoogd risico, waarbij ook toewijzing 

van woningen van UWOON door derden een aandachtspunt is en blijft.  

 

Wet Datalekken 

Sinds 1 januari 2016 bestaat de nieuwe Wet Meldplicht Datalekken. UWOON heeft hiermee te maken 

omdat zij werkt met persoonsgegevens van gevoelige aard. Hierbij is het risico aanwezig dat door 

onjuist handelen deze gegevens in onbevoegde handen komen. Dit kan leiden tot financiële en 

imagoschade.  

Om deze risico’s te beheersen hebben wij in 2016 ons Beleid Wet datalekken vastgesteld. Hierin is 

beschreven welke persoonsgegevens wij vastleggen en welke preventieve technische en 

organisatorische maatregelen er zijn om verlies of onrechtmatige verwerking te voorkomen. De 

maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van 

persoonsgegevens te voorkomen. 

Omdat het gedrag van de medewerker in het omgaan met vertrouwelijke informatie cruciaal is, 

schenken we veel aandacht aan training en bewustmaking van onze medewerkers op dit onderwerp.  
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Juridische en fiscale risico’s 

De fiscale wet- en regelgeving is complex en kan daardoor juridische risico’s opleveren. UWOON 

wordt ondersteund door externe fiscaal specialisten, in aanvulling op de intern aanwezige basiskennis. 

In 2016 is overleg gevoerd met de belastinginspecteur over de actuele ontwikkelingen in het fiscale 

dossier van UWOON en over de definitieve afhandeling van een verzoek tot teruggave BTW. 

 

Risicomanagement 

In 2016 stond de verdere uitwerking van risicomanagement op de agenda. In april vond een eerste 

brainstormsessie plaats met bestuur, MT en auditcommissie, ondersteund door een extern 

adviesbureau. Hierin is besproken hoe we risicomanagement binnen UWOON vorm willen geven, en 

ook de doelstelling en onze definitie van risico. De invloed van houding, gedrag, waarden en normen 

binnen een organisatie is aan bod geweest. In een tweede sessie zijn de risico’s op strategisch niveau 

voor UWOON benoemd. Als vervolg zullen we toetsen of er al voldoende beheersmaatregelen zijn 

voor de benoemde risico’s, of dat verdere actie gewenst is.  

In een aantal stappen moet het uiteindelijk resultaat zijn dat risico niet alleen op strategisch niveau 

een onderwerp van gesprek is, maar binnen heel UWOON. Daarnaast is het geen statisch geheel. 

Door interne en externe veranderingen kunnen risico’s wijzigen. In 2017 wordt het risicomanagement 

verder uitgewerkt, waarbij ten aanzien van de maatregelen het volgende onderscheid is te maken: 

 Maatregelen ter vermijding van het risico 

 Maatregelen ter beheersing van het risico 

 Maatregelen om het risico over te dragen 

 Acceptatie van het risico 

 

Op het gebied van ‘soft controls’ is al een aantal instrumenten beschikbaar zoals de integriteitscode 

en –commissie, alsook een klokkenluidersregeling. Er is permanente aandacht voor integriteit tijdens 

werkoverleggen. 

 

Accountant 

Volgens de Governance Code is de benoemingstermijn van de externe accountant maximaal acht 

jaar. Ook is in de code verplicht gesteld dat ten minste eenmaal in de vier jaar het functioneren van de 

externe accountant geëvalueerd wordt. Deloitte is sinds 2012 werkzaam als accountant voor 

UWOON. Bestuur en RvC hebben in 2016 het functioneren van onze accountant geëvalueerd. De 

accountant is voor een periode van 4 jaar herbenoemd. 

 

Risicobeheersing 

De belangrijkste componenten van het interne risicobeheersing- en controlesysteem in 2016 waren: 

 systeem van periodieke monitoring via maand- en tertiaalrapportages 

 goedkeuren van de meerjarenbegroting 2017-2026 en de jaarrekening 2015 door de RvC 

 scenario’s meerjarenbegroting zijn uitgewerkt, waarin strategische doelstellingen, wet- en 

regelgeving, financiële ruimte en risico samen komen 

 aanbestedingsbeleid 

 investeringsstatuut 

 risicomatrix projecten per besluitvormingsfase 

 vastlegging van procedures 

 een overzicht met taken en verantwoordelijkheden per functie 

 het goedkeuren van het treasuryjaarplan 2017 door RvC 

 het bespreken van de voortgang van de implementatie van verbeterpunten die uit diverse 

controles naar voren zijn gekomen, in het MT en de auditcommissie 

 uitvoering van diverse verbijzonderde interne controles op onder andere toewijzingen, 

aanbestedingen, huurverhoging en huurmutaties en verkopen  
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7.2  Bestuur 

 

Mevrouw ir. M.C.F. (Moniek) van Balen-Uijen (1967) is sinds 2005 bestuurder bij UWOON. 

 

Benoemingstermijn  

De bestuurder is voor onbepaalde tijd benoemd. De Raad van Commissarissen van UWOON heeft 

daarvoor gekozen omdat zij continuïteit in de besturing van de organisatie van belang acht. 

 

Beoordeling  

De remuneratiecommissie hield in december het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder. 

Een verslag hiervan staat in paragraaf 7.2 Verslag van de Raad van Commissarissen, onder de titel 

‘Jaargesprek met bestuurder’. 

 

Nevenactiviteiten en netwerken 2016 

 voorzitter directeurenoverleg corporaties Regio Noord-Veluwe 

 lid raad van advies Bouwkunde ROC Landstede 

 lid stuurgroep Maatschappelijke zorg 

 

De bestuurder was in 2016 niet betrokken bij transacties waarin tegenstrijdige belangen zouden 

kunnen spelen. 

 

Verantwoording PE-punten 

In de Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in 

drie jaar tijd 108 PE-punten moeten behalen (ultimo 2017). Dit is gebaseerd op 108 

studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. De bestuurder 

behaalde in 2016 129 PE-punten. 

 

Honorering 

Het salaris van de bestuurder past binnen de sectorbrede beloningscode voor bestuurders van 

woningcorporaties. Met betrekking tot het WNT is het overgangsrecht van kracht. Het salaris bestaat 

uit een vast inkomen, pensioen en overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak met 

een cataloguswaarde tot maximaal 35% van het jaarsalaris. Daarnaast geldt een 

representatievergoeding van € 80,- per maand.  

De beloning van mevrouw ir. M.C.F. van Balen-Uijen bedroeg € 127.109,- bruto; de pensioenlasten 

bedroegen € 19.718,- en de vergoedingen € 1.999,-. De arbeidsovereenkomst bevat geen afspraken 

over een bijzondere uitkering bij beëindiging dienstverband. 

 

Bestuursthema’s in 2016 

De aanpassing van onze dienstverlening en organisatie op toekomstige opgaven en de implementatie 

van de Woningwet vergden in 2016 de nodige inspanning, naast de dagelijkse dienstverlening en het 

uitwerken van de ambities uit ons ondernemingsplan. Een aantal geplande activiteiten voor 2016 is 

nog niet uitgevoerd of loopt achter op schema. Zo is nog niet gekwantificeerd met welk percentage we 

de totale woonlasten van huurders willen verminderen in de periode 2015-2018, via het terugdringen 

van de energielasten. Voor het realiseren van tijdelijke woonruimte is één kansbesluit genomen 

(Struikterrein Harderwijk), waar ons doel drie was. Een pilot ‘positieve krachten’, om bij te dragen aan 

langer zelfstandig wonen, is nog niet uitgevoerd. Wel is hiervoor een prijsvraag uitgeschreven. Verder 

hebben we nog geen nieuwe strategieën bepaald om onze doelen te bereiken. 
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Ondernemingsplan 

Ambitie 1: Bijdragen aan lagere energielasten voor onze huurders en zo hun totale woonlasten 

verminderen. 

 Via planmatig onderhoud maken we onze woningen energiezuiniger, zoals beschreven in 

hoofdstuk 3. 

 Er zijn 6 vrijwillige energiecoaches opgeleid, die huurders thuis praktische tips en advies 

kunnen geven over energiebesparing. 

 

Ambitie 2: Meer kans op een woning naar wens binnen de mogelijkheden van de huurder.  

 In 2016 is het nieuwe woonruimtebemiddelingssyteem ingevoerd, met daarin de mogelijkheid 

om woningen te verloten. Hierdoor krijgen spoedzoekers meer kans op een woning. Zij 

hoeven niet te wachten totdat ze voldoende inschrijftijd hebben opgebouwd. 

 Verder zijn diverse locaties onderzocht voor het realiseren van tijdelijke woonruimte. Het 

Struikterrein in Harderwijk biedt kansen. In 2017 zoeken we verder naar, en ontwikkelen we 

waar mogelijk, tijdelijke locaties. 

 In ons voorraadbeleid zijn woningen aangewezen die we, zodra de huidige huurder vertrekt, 

gaan splitsen in twee woningen. In 2016 zijn 10 woningen gesplitst in onzelfstandige 

woonruimte om het aanbod te vergroten. Verder zijn in woongebouw Het Drieluik in Ermelo 

zijn 8 zelfstandige woonruimtes klaargemaakt om te verhuren aan spoedzoekers. 

 We monitoren de slaagkans van woningzoekenden. Vanwege (de wijzigingen in) de regionale 

woonruimteverdeling, zijn de eerste resultaten bekend in september 2017.  

 

Ambitie 3: Mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking meer mogelijkheden 

bieden om zelfstandig te kunnen wonen. 

 Onder huurders van 75 jaar en ouder is een tevredenheidsmeting gehouden, die UWOON 

gebruikt als nulmeting. We verstuurden 1.200 enquêtes; 700 daarvan zijn ingevuld. De 

meeste 75-plussers zijn alleenstaand. 77% van de respondenten wil de komende 2 jaar 

beslist niet verhuizen. De belangrijkste reden om wel te willen verhuizen is de gezondheid en 

de verwachte behoefte aan zorg. 87% is tevreden met de huidige woning. 22% geeft aan dat 

met zwaardere aandoeningen het lastig wordt om in de huidige woning te blijven wonen. 

 UWOON bood 600 huurders de mogelijkheid om kleine aanpassingen aan hun woning te 

laten uitvoeren, om de woning beter toegankelijk te maken. Daar maakten 40 huurders tot nu 

toe gebruik van. 

 In 2017 gaan we verder met het aanpassen van woningen op verzoek van huurders. Verder 

gaan we de toegankelijkheid van elf woongebouwen in de buurt van voorzieningen 

verbeteren, door elektronische toegangsdeuren. We gaan daarnaast onderzoeken wat 

huurders kan bewegen om de stap tot verhuizen te maken. 

 We schreven een prijsvraag uit voor projecten die het sociaal vangnet in wijken versterken. De 

sluitingsdatum is 1 maart 2017. Helaas hebben we nog geen aanmeldingen ontvangen. 

 

Ambitie 4: Huurders en belanghouders meer betrekken bij de eigen woning of woonomgeving en meer 

invloed geven op onze dienstverlening. 

 In 2016 hebben we gekeken in welke situaties ‘vraaggestuurd onderhoud’ geschikt is. Het 

doel is om in 2017 een pilot uit te voeren. 

 In 2016 is UWOON gestart met een corporatieraad, die belangrijke thema’s uit de 

samenleving op de agenda kan zetten.  

 

Corporatieraad 

Bij UWOON startte in 2016 een corporatieraad. Deze bestaat uit 15 tot 25 mensen die op basis van 

hun achtergrond en ervaring een bijdrage leveren aan de maatschappelijke agenda van UWOON. 

Bedoeling is dat ‘de rauwe maatschappelijke werkelijkheid’ van betrokken burgers via de 

corporatieraad op onze agenda komt. De raad bestaat uit mensen die vanuit hun achtergrond weten 
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wat er speelt en die met relevante informatie komen waarover wij niet altijd beschikken. Zo maken een 

leerplichtambtenaar, ondernemers en een jongerenwerker deel uit van de corporatieraad. De raad 

vergadert vier tot vijf keer per jaar. We verwachten dat dit experiment ons verder helpt bij het vullen 

van onze ‘blinde vlek’. Door signalen uit de achterban te delen in de corporatieraad en met UWOON 

kan de samenleving invloed op ons uitoefenen. 

Thema’s die de corporatieraad in 2016 noteerde en in 2017 verder zal uitwerken, zijn: ouderen, 

jongeren en mensen met psychiatrische problematiek. 

 

Risicomanagement 

In 2016 zijn we gestart met de verdere uitwerking van risicomanagement, beschreven in paragraaf 7.1 

van dit verslag. 

 

Woonruimtebemiddeling 

Samen met Omnia Wonen, deltaWonen en Woningstichting Putten en met de gemeenten in onze 

regio kozen we in 2015 voor eenvoudiger toewijzingsregels bij huurwoningen. De corporaties werkten 

vervolgens aan de invoering van een gezamenlijk, regionaal woonruimtebemiddelingssysteem. Sinds 

eind juni 2016 draait het nieuwe systeem in combinatie met de vernieuwde website 

www.hurennoordveluwe.nl. Dit biedt meer gemak en overzicht voor woningzoekenden en biedt hen 

meer invloed op hun slaagkans. De mogelijkheid tot dagelijks adverteren beperkt voor de corporaties 

onnodige leegstand. 

 

De samenwerking met de drie andere corporaties is geborgd door een samenwerkingsovereenkomst. 

Het systeem is ontwikkeld door Zig Websoftware en de gezamenlijke uitvoering van de 

woonruimteverdeling is ondergebracht bij Enserve. Deze organisatie is het aanspreekpunt voor de vier 

corporaties bij alle vragen over de woonruimteverdeling en het systeem. Uitgangspunt is dat de 

meeste vragen online (via een digitaal formulier of chatfunctie) afgehandeld worden door Enserve. De 

corporaties blijven zelf telefonisch en persoonlijk de woningzoekenden te woord staan.  

In verband met de kosten van aanschaf en beheer wordt aan woningzoekenden een jaarlijkse bijdrage 

gevraagd van € 15. Doel is in 3 jaar tijd de investering terug te verdienen, naast de dekking van de 

jaarlijkse kosten voor het systeem en voor de uitbestede dienstverlening. Uit de stand van zaken eind 

2016 (het aantal ingeschreven, betalende woningzoekenden) lijkt dat doel realistisch. 

 

Met de huurdersraden spraken wij over een aparte module voor spoedzoekers, om deze groep sneller 

aan een woning te helpen. Wethouders vragen de corporaties om met een voorstel te komen voor een 

uniforme toepassing van de lotingsmodule. Dit onderwerp staat op de agenda voor 2017. Daarbij 

vragen we de huurdersorganisaties om advies. 

 

Aanpassing in dienstverlening en reorganisatie 

Het ondernemingsplan en veranderde externe opgaven, vormden aanleiding voor een onderzoek naar 

onze dienstverlening. De vraag was of de dienstverlening nog voldoende aansloot bij onze missie, 

visie en kernwaarden. Het leidde tot een herijking van onze dienstverlening, passend bij de 

toekomstige maatschappelijke opgaven. Een deel van onze dienstverlening en functies organiseren 

we op een andere manier en bepaalde (onderdelen van) activiteiten voeren we niet langer uit. Eind 

januari 2016 gaf de OR advies over deze voorgenomen reorganisatie. Hierop volgend is de notitie 

‘Optimaliseren organisatie en dienstverlening UWOON’ vastgesteld op 7 maart 2016. Op dat moment 

was er ook overeenstemming met de vakbonden over het sociaal plan, in verband met de personele 

consequenties. Tien medewerkers waren helaas geheel of gedeeltelijk boventallig. Vanaf 1 juli 2016 

zijn de veranderingen uitgevoerd. 

 

Verbeteren met Lean-methode 

UWOON begon in 2015 met Lean als methodiek om onze werkprocessen te verbeteren. Lean is een 

werkwijze waarbij overbodige processtappen geschrapt worden en meer onderling wordt 

samengewerkt. Het uiteindelijke doel is verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. 
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Zes medewerkers volgden een speciale opleiding en zijn binnen UWOON de ambassadeurs van de 

Lean-methode. Zij begeleiden kernteams, die de methode toepassen op verschillende werkprocessen. 

De betrokken medewerkers zijn zeer enthousiast over de vorderingen. Bovendien benutten we op 

deze manier ook nog meer hun kennis. In 2016 hebben we de volgende resultaten behaald: 

 

 Reparatieverzoeken 

Het doel is reparatieverzoeken zo snel en goed mogelijk op te lossen. Door een 

geoptimaliseerd belscript plannen we werkzaamheden van de eigen dienst beter in. Het aantal 

lopende werkopdrachten (uit te voeren reparaties) is sterk gedaald. Ook is de doorlooptijd 

teruggebracht van 8,6 dagen naar 6,8 dagen. 

 Aanvragen van Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) 

De interne procedure is aangepast, waarbij zaken digitaal worden vastgelegd en afgehandeld. 

Huurders hebben nu eerder duidelijkheid of ze een woningaanpassing kunnen uitvoeren. De 

doorlooptijd bij een aanvraag is van 2 tot 3 weken teruggebracht naar 1 tot 2 werkdagen. 

 Facturatie 

Voor een snellere en eenvoudigere afhandeling van facturen is aan leveranciers gevraagd om 

met verzamelfacturen te werken. Eigen medewerkers is verzocht te zorgen voor vervanging 

bij langere afwezigheid en consequent dagelijks de facturen af te handelen. Het aantal 

facturen is gereduceerd van ongeveer 9.200 facturen in 2015 naar 7.600 facturen in 2016. De 

gemiddelde doorlooptijd ging van 10 tot 12 dagen naar 6 dagen. 

 Verhuurmutatie 

Wanneer iemand de huur opzegt, willen we de woning zo snel mogelijk weer beschikbaar 

krijgen voor een nieuwe huurder. Het nieuwe, regionale woonruimtebemiddelingssysteem 

heeft daaraan een positieve bijdrage geleverd. Het is nu mogelijk om dagelijks vrijgekomen 

woningen te adverteren, in plaats van wekelijks. Zo kunnen we eerder een nieuwe huurder 

vinden. Het percentage aansluitende verhuur is gestegen van 48% in 2015 tot 69% in 2016. 

Hierbij is nog geen rekening gehouden met beïnvloedbare (geen kandidaat huurder) of niet-

beïnvloedbare redenen (sluiting van de woning door de gemeente in verband met hennep-/ 

drugsproblematiek). De afdeling Wonen gaat in 2017 verder aan de slag met dit werkproces. 

 

Nieuwe Woningwet 

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De invoering verloopt gefaseerd, met 

verschillende ingangsdata. Inmiddels is ook een ‘Veegwet’ ingediend bij de Tweede Kamer, met 

daarin oplossingen/aanvullingen voor de eerste ervaren knelpunten. 

De implementatie van de wet was in 2016 een terugkerend onderwerp op de agenda van bestuur, MT 

en RvC. De Woningwet vergde veel van de organisatie en leverde de nodige administratieve 

aanpassingen op. Een interne projectgroep heeft de implementatie van de verschillende onderwerpen 

opgepakt, waaronder: 

 Opstellen van het Financieel Reglement Beleid en Beheer 

 Opstellen nieuwe statuten, RvC-reglement en bestuursreglement  

 Opstellen Scheidingsvoorstel DAEB/Niet-DAEB activiteiten 

 Uitvoering marktwaardering van ons bezit 

 

Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB 

Eind december heeft UWOON het ‘Ontwerp Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB’ ingediend bij de 

Autoriteit woningcorporaties. In de scheiding van DAEB en niet-DAEB zijn ons ondernemingsplan en 

onze vastgoedsturing leidend. Onze woningvoorraad past qua omvang en samenstelling - waaronder 

het toekomstig huurniveau - bij de volkshuisvestelijke opgave in ons werkgebied. We willen onze 

gereguleerde woningvoorraad dus behouden en op termijn op beperkte schaal uitbreiden via 

nieuwbouw. Een deel van de voorraad willen we vernieuwen (door verkoop, of sloop gevolgd door 

nieuwbouw) of verbeteren (beter geschikt maken voor mensen met een beperking en verbeteren van 

duurzaamheid). Voor eventuele woonopgaven in het geliberaliseerde segment en overige opgaven, 
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zoals bedrijfsmatig onroerend goed en parkeren, zien wij geen taak voor onszelf. De scheiding van 

activiteiten staat de realisatie van ons ondernemingsplan en portefeuillestrategie niet in de weg. 

 

De wet biedt verschillende mogelijkheden om de scheiding vorm te geven. Wij komen niet in 

aanmerking voor het zogenoemde ‘verlicht regime’. Vanuit de wens om de Woningwet efficiënt te 

implementeren, kiest UWOON voor een administratieve scheiding van DAEB en niet-DAEB. Dit heeft 

geen gevolgen voor onze huurders, zowel huurders van woningen als van overig vastgoed. De 

gemeenten en de huurdersorganisaties in ons werkgebied gaven allen een positieve zienswijze op het 

Ontwerp Scheidingsvoorstel. 

 

De scheiding leidt tot twee zelfstandig financierbare, economisch levensvatbare vastgoedportefeuilles. 

We houden als stichting een gezonde financiële positie. Ook de financiële ratio's van beide 

portefeuilles voldoen aan de eisen die wij daaraan stellen en die door de Autoriteit woningcorporaties 

in het beoordelingskader zijn gesteld. 

 

Vergaderingen MT 

Het MT vergadert eens per 2 weken. Hierbij is de bestuurder aanwezig. Besluitvormingsstukken 

worden vooraf voor advies aan de betreffende MT-leden voorgelegd. De MT-leden hebben in alle 

gevallen positief advies gegeven op de definitieve bestuursvoorstellen. 

 

7.3  Verslag Raad van Commissarissen 

 

De RvC houdt toezicht op het bestuur, de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de 

met haar verbonden ondernemingen. Zij adviseert het bestuur en fungeert als klankbord. De RvC is 

bovendien werkgever van het bestuur. De RvC houdt onder meer toezicht op: 

 de realisatie van doelstellingen, volkshuisvestelijke opgaven, strategie en de risico’s die de 

activiteiten van de corporatie met zich meebrengen 

 de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen en het 

kwaliteitsbeleid 

 de integriteit van de organisatie. 

 

UWOON stelde in 2011 een integriteitscode vast, in combinatie met een meldregeling. De RvC 

bespreekt met de bestuurder periodiek de naleving van de code en hoe UWOON omgaat met het 

thema integriteit. In 2016 is de integriteitscode herzien, na bespreking met en advies van de RvC. 

 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC staan in de statuten en zijn verder 

uitgewerkt in een reglement. In 2016 zijn de statuten, het RvC- en het bestuursreglement aangepast 

op de vereisten uit de Woningwet. Een profielschets beschrijft daarnaast de gewenste deskundigheid 

en achtergrond van de leden. Het reglement en de profielschets staan op www.uwoon.nl. 

 

Toezichtkader 

Het toezichtkader bestaat uit: 

 Wet- en regelgeving en Governancecode Woningcorporaties  

 Statuten, reglement RvC en bestuursreglement 

 Reglement financieel beleid en beheer, treasurystatuut, investeringsstatuut 

 Het ondernemingsplan 2015-2018  

 Het strategisch voorraadbeleid en andere beleidskaders 

 De jaarlijkse bedrijfsbegroting, de investeringsbegroting en het jaarplan 

 De belangrijkste bevindingen uit de externe controle-rapportages van onze accountant 

 Prestatieafspraken met de gemeenten 

 De gesprekken die de RvC voert met de business controller, onafhankelijke accountant, 

ondernemingsraad en huurdersraden  
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Profielschets leden Raad van Commissarissen 

UWOON heeft een profielschets voor de selectie van RvC-leden, als waarborg dat de RvC voldoende 

kennis heeft van strategie, financiële risicobeheersing, realisering van de volkshuisvestelijke taken en 

projectontwikkeling. Ieder RvC-lid heeft voldoende bestuurlijke kwaliteiten en deskundigheden. De 

voorzitter voldoet daarnaast aan een aantal specifieke eisen. De RvC functioneert als één college met 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

De huurdersbelangenorganisaties trekken - conform een convenant - gezamenlijk op met de RvC bij 

de werving, selectie en benoeming van alle nieuwe RvC-leden. In 2017 wordt deze werkwijze passend 

gemaakt aan de Woningwet. 

 

Samenstelling Raad van Commissarissen 

De RvC van UWOON bestaat uit vijf leden, ieder met een eigen specifiek kennisgebied. Er is een 

rooster van aftreden voor de leden van de RvC. Zoals de Governancecode voorschrijft, is de 

maximale zittingsduur acht jaar. 

 

De heer drs. ing. C.H.P. Oosterwijk (voorzitter) 

Geboortejaar • 1951 

Functie  • Partner BMC 

• Vennoot DichterbijKunst 

• Auteur 

Nevenfuncties • Lid van de raad van advies van Staatsbosbeheer 

• Lid van de RvC van Wooninc., woningcorporatie in Eindhoven 

• Vicevoorzitter van de RvC van Woonmensen, Apeldoorn (tot 01-11-2016) 

Lidmaatschap • Lid van remuneratiecommissie UWOON 

Expertise • Governance 

  • Vastgoedontwikkeling 

 

De heer drs. G.W. Hop RA (vicevoorzitter) 

Geboortejaar • 1968 

Functies • Directeur eigenaar Rexcom Holland BV  

  • Directeur eigenaar Konnex Global Enterprise BV 

Nevenfunctie • n.v.t. 

Lidmaatschap • Voorzitter van auditcommissie UWOON 

Expertise • Ondernemerschap 

  • Financieel 

 

De heer ing. W.L. Sederel MMO (lid) 

Geboortejaar • 1959 

Functie  • Kantoordirecteur Rabobank Randmeren te Harderwijk 

Nevenfuncties • Vicevoorzitter in het college van het Burger Weeshuis te Harderwijk 

• Penningmeester Stichting Centrummanagement Harderwijk 

• Penningmeester Energiecoöperatie Endura te Harderwijk 

Lidmaatschap • Lid van auditcommissie UWOON 

Expertise • Financieel 

 

Mevrouw mr. M.N. Kroes (lid)  

Geboortejaar  • 1954 

Functie  • Werkzaam bij LPD b.v. 

Nevenfuncties • Lid raad van toezicht Het Oversticht 

Lidmaatschap • Voorzitter van vastgoedcommissie UWOON  

Expertise • Volkshuisvesting  

• Lokale overheid 

• Juridisch, wet- en regelgeving  
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De heer ing. A.R. Hanlo (lid vanaf 1 april 2016) 

Geboortejaar • 1954 
Functies • Geassocieerd adviseur Bureau de Bont 

• Oud-directeur ingenieursbureau 
Nevenfuncties  • Lid Commissie van Arbitrage Raad van Arbitrage Metaalnijverheid en -Handel 

• Voorzitter Stichting BouwTalent OVG 
• Penningmeester Stichting Cele lezingen 
• Voorzitter Rotary Zwolle 

Lidmaatschap  • Voorzitter van remuneratiecommissie UWOON 
• Lid van vastgoedcommissie UWOON 

Expertise • Woningbouw & vastgoed 
  • Duurzaamheid & Energie 
  • Management & HRM 
 

Alle commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en 

wonen geregeld themabijeenkomsten bij. 

 

Activiteiten van leden mogen de onafhankelijkheid van de RvC niet aantasten. Bij de heer Sederel zou 

belangenverstrengeling kunnen optreden. Dit is onderkend en besproken bij zijn aantreden als RvC-

lid. Eventuele zaken met Rabobank liggen buiten de directe invloedsfeer van de commissaris. Het 

algemene beleid is dat wij geen zaken doen met bedrijven die gelieerd zijn aan de commissarissen. 

Commissarissen onthouden zich in een dergelijke situatie van stemming. Als leden van de Raad van 

Commissarissen van UWOON dienen zij enkel en alleen het belang van UWOON. 

 

Geen van de commissarissen was ooit in dienst van de corporatie of heeft direct of indirect een band 

met toeleveranciers of afnemers. Ook verleent niemand direct of indirect andere diensten dan die 

voortvloeien uit het RvC-lidmaatschap of onderhoudt buiten het commissariaat een band met 

UWOON. In het verslagjaar waren RvC-leden niet betrokken bij transacties met tegenstrijdige 

belangen. 

Stagiaire RvC 
Binnen de Raad van Commissarissen was de mogelijkheid voor 1 commissaris in opleiding. Daar is in 

2016 gebruik van gemaakt. Deze commissaris is formeel geen lid van de RvC en heeft geen 

stemrecht. De focus van deze stagiaire lag op het thema huurdersparticipatie. De stage is eind 2016 

beëindigd in verband met een nieuwe werkkring van de stagiaire. 

 

Rooster van aftreden 

De heer Oosterwijk was per 1 januari 2016 aftredend en herbenoembaar. De RvC-leden stonden 

achter een herbenoeming van de heer Oosterwijk. Hij heeft de procedure voor herbenoeming met de 

fit en propertest doorlopen, die resulteerde in een positieve zienswijze van de Autoriteit 

woningcorporaties. De heer Oosterwijk is voor vier jaar herbenoemd als voorzitter van de RvC.  

 

In 2016 ontstond een vacature voor een nieuwe commissaris. De vacature is gepubliceerd op onze 

website en openbaar gesteld in diverse media. Voor de vacature is een profielschets opgesteld. De 

werving en selectie vond plaats door de selectiecommissie, bestaande uit drie leden van de RvC en 

de voorzitters van de drie huurdersraden. 

De commissie was unaniem in de voordracht voor de heer Hanlo; een kandidaat met onder meer veel 

ervaring op het gebied van woningbouw en vastgoed, duurzaamheid en energie. Het bestuur en de 

ondernemingsraad adviseerden positief op de voordracht. De heer Hanlo volgde de fit en propertest. 

Ook hier was de zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties positief. De heer Hanlo is per 1 april 

2016 benoemd voor een periode van 4 jaar. Hij volgde na zijn benoeming een introductieprogramma 

waarin de relevante aspecten van de functie aan bod kwamen. 
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Rooster van aftreden 2016 

Naam   1e benoeming  herbenoemd/herbenoembaar aftredend 

C.H.P Oosterwijk 01-01-12  01-01-16  01-01-20 

G.W. Hop  01-12-10  01-12-14  01-12-18 

W.L. Sederel  01-01-14  01-01-18  01-01-22 

M.N. Kroes  01-03-15  01-03-19  01-03-23 

A.R. Hanlo  01-04-16  01-04-20  01-04-24 

 
Verantwoording PE-punten 

Intern toezichthouders van corporaties die lid zijn van de Vereniging van Toezichthouders in 

Woningcorporaties (VTW) moeten in twee jaar tijd 10 PE-punten behalen. Dit is gebaseerd op tien 

studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. De 

commissarissen van UWOON behaalden het volgende aantal educatiepunten: 

 

Commissarissen Aantal behaalde PE-punten 2015/2016 

C.H.P. Oosterwijk 11 

G.W. Hop 12 

W.L. Sederel 10 

M.N. Kroes 15 

A.R. Hanlo 12 

 
Jaargesprek met bestuurder 
In het afgelopen jaar zijn goede resultaten geboekt en vele noodzakelijke activiteiten afgerond in het 

kader van de Woningwet. Er zijn goede prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten en de 

bestuurder zet zich in voor de grotere inbreng van de huurders, huurdersorganisaties en partners van 

UWOON. De bestuurder is betrokken bij de lokale en regionale ontwikkelingen en kent de 

stakeholders, hetgeen van strategisch belang is. Ook de ingezette reorganisatie is in 2016 afgerond. 

UWOON is in control en de bedrijfsvoering is op orde. De RvC is over de prestaties van UWOON - in 

lijn met die van de benchmark en externe beoordelaars - zeer tevreden. Met name hecht de RvC grote 

waarde aan de A-score op het huurdersoordeel in de benchmark. 

 

Vooruitkijkend naar 2017 en verder bespraken de RvC en de bestuurder de wens om meer ruimte te 

geven aan innovatieve activiteiten en om daar in het nieuwe jaar veel aandacht aan te besteden in de 

interactie tussen RvC en Bestuur. Daarnaast heeft de RvC met de bestuurder gesproken over de 

veranderingen voortvloeiend uit de Woningwet en de opgave die UWOON heeft bij het huisvesten van 

verschillende doelgroepen.  

UWOON is één van de corporaties die meedoen aan het experiment van een corporatieraad; een 

breed gezelschap uit de samenleving dat gevraagd en ongevraagd gaat adviseren over 

maatschappelijk relevante thema’s. De RvC volgt met belangstelling wat deze raad ons zal brengen. 

 
Vergaderingen 2016 
De voorzitter van de RvC en de bestuurder bereiden de vergaderingen van de RvC voor. De 

agendering is gebaseerd op actualiteiten, statutaire bepalingen over bestuursbesluiten die de raad 

vooraf moet goedkeuren en afspraken over periodieke informatie om de ontwikkelingen in het bedrijf 

en in de branche te volgen. Ook onderhoudt de RvC periodiek contact met de accountant, de 

ondernemingsraad en de huurdersorganisaties. De voorzitter van de RvC en bestuurder spraken 

elkaar gedurende het jaar regelmatig in voortgangsoverleg.  

 

De RvC kwam in 2016 zes keer bijeen voor een reguliere vergadering. Er zijn drie extra vergaderingen 

gepland voor belangrijke besluitvorming op 26 april, 1 augustus, en 19 december. Bij alle 

vergaderingen was de bestuurder aanwezig.  
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De raad gaf goedkeuring aan de volgende bestuursbesluiten: 

 Huurbeleid (7 maart) 

 Portefeuillestrategie Vastgoedsturing (7 maart) 

 Ontwikkelbesluit J.P. Heijelaan te Harderwijk (18 april) 

 Jaarstukken UWOON 2016 (26 april) 

 Bod op woonvisies gemeenten Elburg, Ermelo en Harderwijk (27 juni) 

 Definitieve besluitvorming Woonruimteverdeling samen met Omnia Wonen, deltaWonen en 

Woningstichting Putten (27 juni) 

 Reglement Financieel Beheer en Beleid (1 augustus: goedkeuring onder voorwaarde van 

goedkeuring door de Autoriteit woningcorporaties; die goedkeuring is 18 oktober ontvangen) 

 Statutenwijziging (1 augustus voorlopige goedkeuring in verband met toetsing en goedkeuring 

door Autoriteit woningcorporaties, 29 september definitieve goedkeuring statuten) 

 Begroting 2017 (14 november) 

 Treasuryjaarplan 2017 en daarmee de financieringsvoorstellen voor 2017 (14 november)  

 Principe-bouwbesluit voor realisatie project Kerklaan-Postlaantje Ermelo (19 december) 

 Ontwikkelbesluit Struikterrein Harderwijk ten behoeve van tijdelijke woonvoorzieningen  

(19 december). 

 

Verder kwamen in de vergaderingen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: 

 25 januari: de werving van een nieuwe commissaris, de herbenoeming van de heer C.H.P. 

Oosterwijk en de kwartaalrapportage 2015-Q4.  

 7 maart: het honorarium van de RvC-leden in 2016: er is een gematigde verhoging ten 

opzichte van 2015. Gesproken is over de herijking van de integriteitscode. De RvC adviseerde 

een integriteitstoets te doen, om te onderzoeken hoe het onderwerp Integriteit binnen 

UWOON beleefd wordt. De grondposities van UWOON zijn besproken. De RvC nam kennis 

van de inhoud van jaarverslag 2015 van de Klachtenadviescommissie, met name de kwesties 

die UWOON betroffen. De reorganisatie bij UWOON die per 7 maart definitief is; het traject 

daar naar toe is regelmatig besproken met de raad.  

 18 april: benoeming van de heer A.R. Hanlo als commissaris per 1 april 2016. Het nieuwe 

rooster van aftreden per 1 april 2016 is vastgesteld. Bespreking van de Jaarstukken 2015 in 

bijzijn van de externe accountant. De raad stemde in met de jaarrekening van Driesprong 

Ontwikkeling B.V. (UWOON heeft daarin een 50% deelneming).  

 27 juni: besproken werd de tertiaalrapportage 2016-T1. Met de nieuwe samenstelling van de 

RvC is de taakverdeling binnen de RvC vernieuwd. De invulling van de controlfunctie is 

toegelicht door bestuurder. UWOON tracht deze functie gezamenlijk met drie andere 

corporaties in te vullen. Verder kwamen aan de orde de statutenwijziging, het concept 

reglement Financieel Beleid en Beheer en een toelichting op het Scheidingsvoorstel 

DAEB/Niet-DAEB bezit dat eind 2016 gereed moest zijn. De RvC stemde in met de keuze 

voor een administratieve scheiding.  

 29 september: Het concept Scheidingsvoorstel DAEB/Niet-DAEB is besproken. De RvC ging 

akkoord met de opzet, waarna bestuurder het naar de betrokken instanties kon sturen voor 

hun zienswijze op de voorgenomen administratieve scheiding. Naar aanleiding van een 

opmerking van de Autoriteit woningcorporaties zijn de statuten op één punt aangepast. De 

RvC ging hiermee akkoord. De aanpassing van de reglementen van RvC en bestuur aan de 

nieuwe statuten, is besproken.  

 14 november: Bespreking van de tertiaalrapportage 2016-T2. Aanstelling van een 

businesscontroller.  
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Overige bijeenkomsten 

 Op 7 februari is de RvC in een bijeenkomst met het MT geïnformeerd over het nieuwe 

Huurbeleid en de Portefeuillestrategie Vastgoedsturing, ter voorbereiding op de 

besluitvorming daarover in de vergadering van 7 maart.  

 Op 26 maart werd tijdens een minisymposium afscheid genomen van commissaris W.C. 

Verbaan, die wegens gezondheidsredenen eind 2015 zijn functie neerlegde. De heer Verbaan 

presenteerde zijn adviesrapport over Vastgoedontwikkelingen. Genodigden waren naast 

bestuur en MT-leden, de ondernemingsraad van UWOON en de huurdersorganisaties. 

 De RvC volgde op 26 april onder externe begeleiding een training met het bestuur over het 

onderwerp Communicatie. 

 Op 27 juni vond een themagesprek plaats met bestuur en MT over creatieve manieren om - al 

dan niet tijdelijk - het woningaanbod te vergroten. 

 De raad had eenmaal informeel overleg met de ondernemingsraad zonder aanwezigheid van 

de bestuurder. Er was zorg over de hoge werkdruk bij een groep medewerkers. De bestuurder 

heeft dit grotendeels opgelost met permanente en tijdelijke invulling. 

 Er was eenmaal informeel overleg met de huurdersorganisaties zonder aanwezigheid van de 

bestuurder. Besproken onderwerpen waren de betaalbaarheid van de huren, het initiatief van 

huurders om zonnepanelen te laten plaatsen en de afhandeling van reparatieverzoeken. De 

indruk bestaat dat de afhandeling van een aantal klachten te lang duurt. Dit onderwerp is ook 

in het overleg met de bestuurder besproken. 

 In wisselende samenstelling bezochten de commissarissen de algemene jaarvergaderingen 

van de huurdersorganisaties en bezochten ze opleveringen van projecten van UWOON. 

 

Vooruitblik naar 2017 

De RvC heeft nagedacht over een bijdrage aan de inhoudelijke prioriteiten en strategie voor UWOON 

waarbij de RvC zich heeft gespiegeld aan mondiale ontwikkelingen zoals klimaatverandering en 

vluchtelingenstromen, regionale kansen en mogelijkheden, en onze veranderende visie op de invulling 

van verschillende behoeften van mensen op het gebied van wonen, zorg en buurtbeleving. We zien dit 

tevens als opmaat voor onze inhoudelijke bijdrage aan een nieuw op te stellen ondernemingsplan. 

 
Commissies  

De RvC werkt met drie commissies die de besluitvorming voor de RvC voorbereidt en zich verder 

verdiept in specifieke aspecten van het toezicht: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de 

vastgoedcommissie. 

 

Remuneratiecommissie  

De remuneratiecommissie behandelt het werkgeverschap en governance. Sinds de invoering van de 

Woningwet kan de voorzitter van de RvC geen voorzitter meer zijn van deze commissie. Daarom is in 

2016 de samenstelling van de remuneratiecommissie gewijzigd. De commissie bestaat sindsdien uit 

de heer Hanlo (voorzitter) en de heer Oosterwijk (lid). 

De commissie heeft nog in de oude samenstelling de werving en selectie van de nieuwe commissaris 

uitgevoerd. Dit traject heeft, na een positief doorlopen fit en propertest, geresulteerd in de benoeming 

van de heer Hanlo per 1 april 2016. Ook de herbenoeming van de heer Oosterwijk als voorzitter van 

de RvC is na een positieve fit en propertest geëffectueerd. 

 

De remuneratiecommissie is vijf keer bijeen geweest. De commissie werd door de bestuurder op de 

hoogte gehouden van de externe ontwikkelingen en de interne reorganisatie. Het contact met MT-

leden en de OR was eveneens een onderwerp van aandacht. Ook het bezoldigingsbeleid en de 

arbeidsvoorwaarden voor het bestuur stonden op de agenda. Deze formele ronde resulteert in het 

jaargesprek met de bestuurder door de commissie, die voor het eerst voorgezeten werd door de heer 

Hanlo. Over de werktijden en overige arbeidsvoorwaarden heeft de commissie - met instemming van 

de voltallige RvC - een voorstel besproken met de bestuurder.  
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Auditcommissie  

De Auditcommissie bestaat uit de heer Sederel (lid) en de heer Hop (voorzitter). De commissie 

rapporteert aan de RvC en adviseert het bestuur onder meer over haar bevindingen op het gebied van 

financiën, de interne beheersing, het risicoprofiel, treasury en de werkzaamheden en aanbevelingen 

van de accountant. De Auditcommissie kwam in 2016 vier keer bijeen en heeft eenmaal zonder 

aanwezigheid van het bestuur gesproken met de externe accountant. 

 
De belangrijkste onderwerpen die de Auditcommissie heeft behandeld zijn: 

• Managementletter UWOON 2015 

• Jaarplan Control 

• Jaarstukken 2015 

• Kwartaalrapportage 2015 Q4 

• Tertiaalrapportages 2016: T1 en T2 

• Reglement financieel beleid en beheer 

• Scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB 

• Begroting 2017 

• Treasuryjaarplan 2017 

 

In 2016 is het functioneren van de externe accountant beoordeeld. Aandachtspunten waren planning 

en communicatie: de tijd voor de jaarrekeningcontrole was erg krap en UWOON verwacht een 

proactieve communicatie, mede gezien de snel veranderende wet- en regelgeving. 

De accountant is gevraagd naar de visie op de rol van de controller binnen UWOON, en hoe de 

accountant tijdens de controle omgaat met de rol van de treasury-adviseur van UWOON bij het 

treasuryjaarplan. De accountant toetst de deskundigheid en onafhankelijkheid van de adviseur.  

De intentie is uitgesproken om nog vier jaar door te gaan met de samenwerking. UWOON wint geen 

andere adviezen in bij de accountant. Mede hierdoor is volstrekte onafhankelijkheid van de accountant 

gewaarborgd.  

 

Bij het opstellen van de begroting 2017 zijn opnieuw de effecten van verschillende scenario’s op de 

kengetallen doorgerekend. Bij deze verschillende scenario’s blijft UWOON aan de belangrijkste 

normen voldoen. De financiële prestaties van UWOON zijn zeer degelijk en bieden een goede basis 

voor de uitvoering van de maatschappelijke taken, nu en in de toekomst.  

 

Vastgoedcommissie  

De vastgoedcommissie werd op 27 juni 2016 opnieuw ingesteld en bestaat uit de heer Hanlo (lid) en 

mevrouw Kroes (voorzitter). De commissie richt zich op bouw- en renovatieprojecten en is in 2016 

tweemaal bijeen geweest. De commissie heeft zich onder andere verdiept in de vraag waar zij haar 

aandacht in algemene zin het beste op kan richten en in twee concrete bouwprojecten. De commissie 

meent dat het - in het belang van huurders en woningzoekenden - vanuit de woonlastenbenadering 

gewenst is zoveel mogelijk te profiteren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 

en energiezuinigheid. 

 

Vergoedingen Raad van Commissarissen 
 

De commissarissen ontvangen een vaste vergoeding. De vergoedingen zijn bepaald met 

inachtneming van de ‘VTW-beroepsregel Bezoldiging Commissarissen’. Daarnaast declareren de 

commissarissen de kosten voor opleidingen die ze in het belang van UWOON volgen. 

 

De VTW-beroepsregel biedt aanzienlijke ruimte voor opwaartse bijstelling van de vergoedingen, 

vanwege de grotere verantwoordelijkheid, vakkennis, inzet en aansprakelijkheid sinds de invoering 

van de nieuwe Woningwet (2015). De RvC bekijkt jaarlijks of, en in welke mate er sprake kan zijn van 

opwaartse bijstelling. Tijdens de RvC-vergadering van 7 maart 2016 is besloten tot een verhoging van 

de vergoeding voor 2016 met 4%. Bij de zelfevaluatie over 2016 bekijken we of, en zo ja in hoeverre, 
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van een verdere verhoging sprake moet zijn in de lijn van onze besluitvorming daarover in 2015. 

Daarbij is het standpunt is ingenomen om per jaar een stapje te zetten in de richting van het VTW-

maximum. De doelstelling ligt daarbij op de middellange termijn.  

 

De commissarissen hebben als standpunt dat commissie- en ander niet-regulier werk geen extra 

vergoeding mag genereren. Reiskosten worden minimaal vergoed. 

 

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd (excl. BTW): 

 

 Als lid van de Raad van Commissarissen 

Functie Naam 2015* 2015** 2016 

Voorzitter C.H.P. Oosterwijk € 12.645 € 13.210 € 13.738 

Lid M.N. Kroes €   7.025 €   7.333 €   9.152 

Lid G.W. Hop €   8.430 €   8.800 €   9.152 

Lid W.L. Sederel €   8.430 €   8.800 €   9.152 

Lid A.R. Hanlo - - €   6.864 

Lid W.C Verbaan €   8.430 €   8.800  

Totaal  € 44.960 €  46.943 €  48.058 

*Vergoeding zoals vermeld in de Jaarstukken 2015 (bedragen gelijk aan 2014). 

** Vergoeding zoals met terugwerkende kracht vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 19 oktober 

2015. Deze verhoging is in 2016 uitbetaald. In de jaarrekening 2016 is deze vergoeding opgenomen in 

de tabel 2016, conform de WNT. 

 

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen 

In het voorjaar van 2016 heeft de RvC onder begeleiding van de heer De Kroon van het bureau 

Diemen en Van Gestel het jaar 2015 geëvalueerd. Hierover is in de Jaarstukken van 2015 verslag 

gedaan. Het ging vooral over de stijl van communicatie, de kunst van het vragen stellen en de 

onderlinge communicatie. De verdeling van expertises over de verschillende leden van de raad en 

binnen de commissies kwam uitgebreid aan de orde. Met de komst van de heer Hanlo is de vacature 

van de heer Verbaan opgevuld, waardoor ook de kennis en kunde op het gebied van vastgoedbeheer 

en projectontwikkeling weer op sterkte is.  

De zelfevaluatie van 2016 vond zonder externe begeleiding plaats. Hierbij concludeerde de RvC dat, 

meer dan kennis, het de komende periode vooral gaat over vaardigheden, netwerken, reflectie en het 

ontwikkelen van een sterk adviesprofiel. Met de bestuurder willen we vaker en meer diepgaand van 

gedachten wisselen over de gewenste activiteiten in de komende jaren, onder meer gericht op 

participatie, duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van wonen en 

wijkontwikkeling. We stellen vast dat de sfeer binnen UWOON bepaald wordt door wederzijds respect 

en waardering voor elkaars functioneren. Tevredenheid mag echter geen reden zijn tot het laten 

vieren van de teugels en een mindere betrokkenheid op de lokale maatschappelijke 

verantwoordelijkheid die bij alle leden als doorslaggevend voor hun handelen wordt gezien. 

 

Cees Oosterwijk, voorzitter 

 
7.4  Verantwoording 

 

Deloitte controleerde deze jaarrekening en keurde die goed, zoals blijkt uit de controleverklaring van 

de onafhankelijke accountant opgenomen onder de Overige gegevens op pagina 118. 

Wij kunnen ons met deze stukken verenigen en stellen de jaarrekening 2016 vast. Vaststelling door de 

RvC strekt het bestuur tot volledige decharge. 
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8. Algemeen financiën 
 

8.1  Algemeen 

 

UWOON heeft geen winstoogmerk, maar gebruikt financiële voordelen uitsluitend in het belang van de 

volkshuisvesting. Waarborgen van de financiële continuïteit en een goede financiële sturing staan 

centraal. De kern van het financieel beleid is een adequaat vermogensbeheer en risicobeheersing bij 

de bedrijfsprocessen. 

 

8.2  Financiële positie 

 

Beleidsmatige analyse van het verschil tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde  

Met ingang van het boekjaar 2016 zijn corporaties conform de Woningwet verplicht hun vastgoed te 

waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering is gemaakt in overeenstemming met 

het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Tot en met 2015 hanteerde UWOON de 

waardering op historische kostprijs of lagere bedrijfswaarde. 

De verandering van waarderingsgrondslag betekent dat het beeld van de jaarrekening wezenlijk 

verandert met een belangrijk positieve impact op resultaat en vermogen. Dit is echter slechts een 

boekhoudkundige aanpassing. 

.  

Als gevolg van de verplichte overgang van de waardering van de activa in exploitatie van historische 

kostprijs naar marktwaarde in verhuurde staat, neemt het eigen vermogen per ultimo 2015 toe tot 

€ 750,4 miljoen, waarvan € 580,7 miljoen herwaarderingsreserve. In de jaarrekening (hoofdstuk 9.4) is 

dit uitgewerkt en toegelicht. 

 

De overgang naar marktwaarde leidt dus tot een forse stijging van het gepresenteerde eigen 

vermogen van UWOON, doordat de marktwaarde in verhuurde staat aanzienlijk hoger is dan de 

bedrijfswaarde of de historische kostprijs. UWOON zal echter het gepresenteerde eigen vermogen 

nooit (volledig) realiseren dan wel liquide maken. Vanuit onze de primaire doelstelling, richten we ons 

niet op het uitponden van het bezit en het toepassen van marktconforme huren, terwijl de 

marktwaarde in verhuurde staat daar wel van uitgaat. Of in andere woorden; als woningcorporatie 

vinden wij het onze verantwoordelijkheid een lager financieel rendement te accepteren als daar 

volkshuisvestelijke opbrengsten tegenover staan. 

UWOON exploiteert haar vastgoed op basis van volkshuisvestelijke overwegingen. De 

verdiencapaciteit op basis van onze beleidskeuzes vertaalt zich in de waarde van ons vastgoed: de 

bedrijfswaarde. Bij de marktwaardewaardering is het toekomstig beleid van UWOON van beperkte  

invloed. 

 

Het verschil tussen marktwaarde en bedrijfswaarde laat zich in grote lijnen verklaren door: 

 

- Afwijking in beschikbaarheid;  

In de bedrijfswaarde wordt gerekend met het des)investeringsbeleid vanuit onze 

Portefeuillestrategie en Voorraadbeleid. De marktwaarde houdt geen rekening met het beleid 

van UWOON maar gaat uit van de hoogste waarde bij een 15-jarige exploitatie of een 

uitpondscenario. 

De benodigde beschikbaarheid ten behoeve van de volkshuisvestelijke opgave is in de 

marktwaarde niet van belang. 

 

 

- Afwijking in betaalbaarheid; 

De marktwaarde gaat bij mutatie uit van de markthuur, de maximaal haalbare huur. In de 
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bedrijfswaarde hanteren wij de streefhuur die hoort bij ons huurbeleid. In ons huurbeleid 

houden we rekening met de bereikbaarheid van de voorraad voor onze doelgroep. 

 

- Afwijking in parameters 

In de marktwaarde worden de indices voorgeschreven en komt de disconteringsvoet uit het 

handboek. In de bedrijfswaarde worden voor de eerste vijf jaar eigen parameters gebruikt en 

vervolgens parameters  volgens het WSW.  

- Afwijkingen in normbedragen/levensduur 

De eigen normen van de corporatie voor beheer- en exploitatiekosten wijken af van de 

gemiddelde normen uit de marktwaarde. Daarnaast ontstaat er een verschil doordat de 

gemiddelde levensduur van het bezit o.b.v. de bedrijfswaarde 2016 afwijkt van de 15 jaar 

levensduur van de marktwaarde 2016 en de gehanteerde restwaardes verschillen. 

- Afwijkingen in (des)investeringen 

In de marktwaarde wordt geen toekomstig beleid veronderstelt. In de bedrijfswaarde wordt 5 

jaar verkopen meegenomen. 

 

 
 

Van de som van de afwijkingen vanwege beschikbaarheid en betaalbaarheid, € 446,9 miljoen, heeft 

€ 443,3 miljoen betrekking op DAEB-bezit en € 3,6 miljoen op niet-DAEB bezit. 

 

8.3  Jaarresultaat  

 

Vergelijkende cijfers 2015 

Het jaarresultaat 2015 bedroeg volgens het jaarverslag 2015 € 5,9 miljoen positief. De stelselwijziging 

2016 inzake marktwaardering kent de verplichting om ook de vergelijkende cijfers 2015 aan te 

passen. Door onder meer de herwaardering van de activa, het niet langer afschrijven op die activa en 

wijzigingen in het resultaat verkopen bestaand bezit, is het jaarresultaat 2015 getransformeerd naar 

€ 12,2 miljoen positief. Benadrukt wordt dat dit slechts een boekhoudkundige aanpassing is. 

 

Presentatie winst- en verliesrekening 

Met ingang van het verslagjaar 2016 presenteert UWOON het jaarresultaat volgens de zogenaamde 

functionele indeling van de winst- en verliesrekening. Dit heeft geen invloed op het jaarresultaat, maar 

wel op de presentatie. 

Het belangrijkste onderdeel vinden wij het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille. Dit geeft het 

directe rendement uit de verhuur van het vastgoed weer. Uit dit resultaat worden de kosten voor 

organisatie, leefbaarheid en financiering gedekt; per saldo het resultaat van onze kernactiviteit. 

 

Resultaat 2016 

Het verslagjaar is afgesloten met een positief resultaat van  € 60,1 miljoen na belastingen. In 2015 

behaalden we een resultaat van € 12,2 miljoen (na stelselwijziging). Voor 2016 was een negatief 

jaarresultaat van € 4,3 miljoen begroot. In de begroting 2016 was de stelselwijziging niet opgenomen. 

bedragen * € 1.000 Waarde Waardemutatie %

Marktwaarde 2016 1.029.765     

- afwijking beschikbaarheid 834.747 -195.018 -19%

- afwijking betaalbaarheid 582.817 -251.930 -24%

- afwijking parameters 554.172 -28.645 -3%

- afwijking normen/levensduur 513.760 -40.412 -4%

- afwijking (des)investeringen 513.142 -618 0%

Bedrijfswaarde 2016 513.142       
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Onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen het 

jaarresultaat volgens de jaarrekeningen 2016 en 2015 en het jaarresultaat volgens de begroting 2016. 

 

 
 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 

Het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille in 2016 is ongeveer € 6,6 miljoen hoger dan 2015. 

De huuropbrengsten over 2016 zijn ongeveer € 1,6 miljoen hoger dan over 2015 als gevolg van 

nieuwbouw en reguliere huurverhoging en aanpassingen bij mutatie. 

De lasten zijn over 2016 ongeveer € 5,0 miljoen lager dan over 2015. Dit wordt in grote lijnen 

veroorzaakt door: 

 geringere kosten planmatig onderhoud als gevolg van: 

- minder projecten vanuit (initiele) begroting € 4,3 miljoen- 

- aanbestedingsresultaten en saldo meer/minderwerk € 1,1 miljoen 

 meer verhuurderheffing -/- € 0,7 miljoen 

 minder toegerekende organisatiekosten tbv exploitatie € 0,2 miljoen 

 

Vergelijking met de begroting 2016 

Ten opzichte van de begroting 2016 is het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille ruim € 7,2 

miljoen hoger. 

Omschrijving Jaarrekening Begroting 1) Jaarrekening

*€ 1.000 2016 2016 2015

(na stelselw ijziging)

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 34.225                   26.982            27.587               

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.165                    461                306                   

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 

vastgoedportefeuille 176                       -29                 1.517                 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 44.766                   -16.126           -2.725                

Netto resultaat overige activiteiten 1                           100                95                     

Overige organisatiekosten -1.828                   -1.960            -2.260                

Leefbaarheid -682                      -616               -663                  

Resultaat voor financiering en belastingen 77.823                   8.812             23.857               

Saldo financiele baten en lasten -8.867                   -8.833            -8.316                

Waardeverandering terugkoopverplichting VoV 35                         -                 -4                      

Waardeverandering financiele instrumenten -1.714                   -39                 310                   

Resultaat voor belastingen 67.277                   -60                 15.847               

Belastingen -6.826                   -4.226            -3.611                

Resultaat deelnemingen -270                      -                 -                    

Resultaat na belastingen 60.181                   -4.286            12.236               

1)   De begroting 2016 is nog opgesteld volgens het categorale model van de winst- en verliesrekening. Voor de 

vergelijkbaarheid is de begroting omgebouwd naar de functionele indeling. Hierbij is aansluiting gezocht bij de 

verdeelsleutels conform de jaarrekening 2016.
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 De huuropbrengsten zijn in lijn met de begroting. De huurderving is iets lager dan begroot. Per 

saldo is de opbrengst € 0,2 miljoen hoger dan begroot. 

 De onderhoudslasten zijn € 6,5 miljoen lager dan begroot. Hiervan is € 1,3 miljoen vervallen of 

herbegroot in latere jaren, € 1,7 miljoen aanbestedingsresultaat en minderwerk. Een bedrag 

€ 3,5 miljoen loopt door naar 2017. 

 De overige directe operationele lasten van het bezit zijn ongeveer € 0,5 miljoen lager dan 

begroot. 

Ten opzichte van de marktwaarde in verhuurde staat per 1 januari 2016 (€ 971,0 miljoen) is het netto 

resultaat exploitatie vastgoedportefeuille over 2016 3,0 procent. Over 2015 was dit 2,9 procent bij een 

marktwaarde in verhuurde staat van € 959,1 miljoen per 1 januari 2015.  

De opbouw van het saldo van het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille minus 

organisatiekosten, leefbaarheid en financiering (het resultaat kernactiviteiten) is als volgt: 

 

 

Het gerealiseerde resultaat onze kernactiviteit 2016 ligt in lijn met de resultaten uit 2015, rekening 

houdend met de reeds genoemde verloop van het planmatig onderhoud. De omvang van het resultaat 

biedt de financiële ruimte om te blijven investeren in ons bezit en om onze financieringen af te lossen. 

 

Vastgoed in ontwikkeling 

Het netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling heeft volledig betrekking op verkopen 

nieuwbouw koopwoningen in de gemeente Ermelo.  

 

 
 

De verkoopprojecten kenden een zeer lange voorbereidings- en verkooptijd als gevolg van slechte 

marktomstandigheden en diverse programma-aanpassingen sinds het verwerven van de 

grondposities. Dit leidde tot lagere opbrengsten, meer onvoorziene rentekosten en extra in- en externe 

kosten ten behoeve van ontwikkel- en verkoopactiviteiten. In voorgaande jaren is daarom al voor € 4,4 

miljoen afboekingen gedaan.  

  

Omschrijving Jaarrekening Begroting Jaarrekening

*€ 1.000 2016 2016 2015

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 34.225                   26.982            27.587               

Overige organisatiekosten -1.828                   -1.960            -2.260                

Leefbaarheid -682                      -616               -663                  

Per saldo 31.715                   24.406            24.664               

Financieringslasten -8.867                   -8.833            -8.316                

Resultaat kernactiviteit (voor belastingen) 22.848                   15.573            16.348               

Omschrijving aantal Stichtingskosten Verkoopopbrengst Resultaat Resultaat

*€ 1.000 boekjaar 2016 in boekjaren voor 2016

Trefpunt fase 1b 10 2.029                        1.480                          151                     -700                             

Trefpunt fase 3a1 26 5.382                        5.140                          358                     -600                             

Trefpunt fase kavels 14 5.333                        3.941                          433                     -1.669                          

Vlishoek 12 2.932                        1.627                          135                     -1.441                          

Resultaat verkocht vastgoed in 

ontwikkeling 62 15.677                      12.189                        1.077                  -4.409                          

Het resultaat boekjaar 2016 is exclusief de toegerekende organisatiekosten ad € 88.000
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Verkopen bestaand bezit 

In 2016 zijn 3 woningen verkocht (2015: 19 woningen) aan zittende bewoners. De gemiddelde netto-

opbrengst bedroeg € 217.000. Er waren voor 2016 geen verkopen bij mutatie begroot. Verkopen aan 

zittende bewoners worden niet begroot. 

 

Waardeveranderingen 

De jaarlijkse waardering van het bezit en het onderhanden werk leidt tot een mutatie 

waardeverandering die via het resultaat wordt verwerkt. Het gaat hier om niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen, een boekhoudkundige verwerking. De waardeverandering wordt pas 

gerealiseerd bij verkoop of sloop van het bezit. De waardeveranderingen zijn in hoge mate bepalend 

voor het jaarresultaat, maar  hebben geen effect op de kasstromen. 

Conclusies ten aanzien van de ontwikkeling van de marktwaarde kunnen slechts op het niveau van de 

totale woningportefeuille worden getrokken. De toegepaste methodiek van de basisversie van het 

door de overheid voorgeschreven “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” leent zich niet 

voor waardesturing op het niveau van individuele complexen. 

De mutatie in de marktwaarde op portefeuilleniveau als gevolg van waardeveranderingen bedroeg in 

2016 € 52,7 miljoen positief (+5,4%). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door wijzigingen in de 

disconteringsvoet en in de leegwaarde. In het verlengde hiervan zijn ook de markthuren hoger.  

Bij de begroting 2016 was nog geen sprake van marktwaardering. Het hierboven weergegeven 

begrote bedrag voor 2016 bestaat uit afschrijvingen op vastgoed in exploitatie en overige 

waardeveranderingen (onrendabele toppen). Analyse van het verschil heeft daarom geen 

toegevoegde waarde. 

 

Overige organisatiekosten 

De overige organisatiekosten zijn de kosten van het bedrijf ( kosten voor bestuur en beheer van de 

organisatie, huisvesting, ondersteuning, facilitaire zaken, administratie, communicatie en 

automatisering) voor zover deze niet zijn toegerekend aan de andere activiteiten. De afwijking ten 

opzichte van de begroting is beperkt. 

 

Bedrijfskosten 

UWOON heeft een sterke focus op gematigde bedrijfskosten. De afgelopen jaren hebben we actief 

gewerkt aan vermindering van de personeels- en organisatiekosten. Ondanks de toenemende 

administratieve lastendruk van de afgelopen jaren lukt het ons om goed greep te houden op de 

kosten. 

De afname van de salariskosten zijn het gevolg van afname van het aantal formatieplaatsen en een 

lagere bijdrage pensioenpremie. Het aantal formatieplaatsen is in 2016 met 6,8 fte afgenomen (2015: 

-/-3,9 fte). 

Ten opzichte van 2015 dalen de overige personeelslasten vanwege het wegvallen van kosten voor 

outplacement. 

 

 

 

Omschrijving Jaarrekening Begroting Jaarrekening

*€ 1.000 2016 2016 2015

Afschrijvingen 392                       458                394                   

Salarissen/soclasten/pensioen 5.394                    5.753             5.802                 

Overige personeelslasten 501                       685                785                   

Overige bedrijfslasten (beheerkosten) 1.790                    1.776             1.906                 

Totaal 8.077                    8.672             8.887                 
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Belastingen 

Voor de aangiftes vennootschapsbelasting zijn de onderstaande jaren nog niet definitief afgewikkeld: 

 

Belastingjaar Belastbare winst Verschuldigde 

vennootschapsbelasting 

Status aangifte 

2016 € 18,8 miljoen € 4,7 miljoen Prognose 

2015 € 12,7 miljoen € 3,2 miljoen Definitief 

2014 € 13,8 miljoen € 3,4 miljoen Definitief 

2013 € 13,6 miljoen € 3,4 miljoen Definitief 

De Belastingdienst heeft tot en met 2012 definitieve aanslagen opgelegd. 

 

De vpb-last voor 2016 komt uit op € 6,8 miljoen: €4,7 miljoen acute belastinglast, € 2,1 miljoen mutatie 

in de belastinglatenties. De mutatie in de latenties worden voornamelijk veroorzaakt door vermindering 

van het aantal te verkopen woningen vanuit het gewijzigde strategisch voorraadbeleid. 

In de begroting is rekening gehouden met een belastinglast van € 4,2 miljoen. 

 

8.4 Kasstromen 
 

Voor onze financiele bedrijfsvoering zijn onze kasstromen het belangrijkste sturingsinstrument. Het 

verloop van de kasstromen in 2016 is onderstaand verkort weergegeven. 

 

 
 

Ook in 2016 hebben we ruim 20% van onze inkomsten besteed aan lokale en landelijke belastingen 

en heffingen. Daarmee is dit de grootste uitgavenpost.  

De inkomsten uit verkopen nieuwbouw koopwoningen is in 2016 toegenomen. Het herstel in 

vertrouwen in de koopwoningmarkt is hier mede de oorzaak van. In 2016 is minder uitgegeven aan 

investeringen nieuwbouwhuur en woningverbetering. Er zijn diverse projecten in voorbereiding 

waarvan de uitvoering naar verwachting in 2017 start. Dan komt ook de uitgavenstroom op gang. 

Dit resulteerde erin dat de middelen ingezet konden worden voor de aflossing van leningen, zodat 

hiervoor geen herfinanciering moest worden aangetrokken. Per saldo nam het saldo liquide middelen 

met bijna € 2 miljoen toe. 

KASSTROMEN 2016 2015

*€ 1000

Huren en servicekosten 61.083                   59.619               

Rente ontvangsten 81                         49                     

Overige ontvangsten 155                       1.135                 

61.319            60.803               

Onderhoudsuitgaven 10.414                   15.906               

Personeelskosten 5.656                    6.184                 

Overige bedrijfskosten 5.134                    5.132                 

Leefbaarheid 201                       175                   

Belastingen en heffingen 13.840                   12.769               

Rente uitgaven 9.306                    9.832                 

44.551            49.998               

Kasstroom uit operationele activiteiten 16.768               10.805               

Inkomsten uit verkoop bestaand bezit 846                       3.204                 

Inkomsten uit nieuwbouw 7.541                    5.835                 

Inkomsten overig -                        214                   

8.387             9.253                 

Uitgaven investeringen nieuwbouw huur 3.512                    7.698                 

Uitgaven investeringen woningverbetering 2.560                    7.406                 

Uitgaven investeringen nieuwbouw koop 4.759                    2.419                 

Uitgaven overige investeringen 343                       663                   

11.174            18.186               

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.787                -8.933                

Aflossingen op leningen -12.051                  -8.229                

Inkomsten uit  nieuwe leningen -                        10.000               

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -12.051              1.771                 

Mutatie in de liquide middelen 1.930                 3.643                 
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8.5  Investeringen huurprojecten 

 

In 2016 heeft UWOON de volgende huurprojecten opgeleverd: 

 

Nieuwbouw 

 

Project Aantal 

Totale 

stichtingskosten 

Bedrijfswaarde ult 

2016 

Marktwaarde ult 

2016  

Thomashuis, Ermelo 1 € 1.457.000 € 1.889.000 € 1.210.000 1) 

Herbergier, Ermelo 1 € 2.839.000 € 4.516.000 € 2.771.000 1) 

egw Amaliahof, Ermelo 10 € 1.878.000 € 1.232.000 € 1.309.000 2) 

 

Renovatie 

Project Aantal 

Totale 

renovatiekosten 

Bedrijfswaarde ult 

2016 

Marktwaarde ult 

2016 

Zeebuurt, Harderwijk fase 2 21 € 2.541.000 € 2.451.000 € 2.276.000  2) 

Zeebuurt, Harderwijk fase 3 27 € 3.303.000 € 2.830.000 € 2.891.000  2) 

 

1) marktwaarde op basis van Handboek modelmatig waarderen marktwaarde: full-versie 

2) marktwaarde op basis van Handboek modelmatig waarderen marktwaarde: basis-versie 

 

Bij projecten waarvoor een definitief bouwbesluit is genomen, treft UWOON een voorziening voor het 

onrendabele deel van de investering. Ten laste van het resultaat 2016 is geen dotatie geboekt voor 

nieuwe projecten.  

 

8.6  Treasury 
 

Interne organisatie 

Basis voor de treasuryactiviteiten binnen UWOON is het Reglement Financieel Beleid en Beheer en 

het bijbehorende Treasurystatuut. Jaarlijks wordt, gelijktijdig met de begroting, een treasuryjaarplan 

opgesteld waarin voor ten minste vijf jaar volgend op het laatst afgesloten boekjaar, streefwaarden en 

prestatie-indicatoren opgenomen worden, die betrekking hebben op treasury. Deze worden in relatie 

tot de in die jaren te verwachte financiële situatie en financiële risico’s vastgelegd. In de begroting en 

treasuryjaarplan zijn de sturingsvariabelen t.a.v. treasury opgenomen. 

De activiteiten zijn gericht op (rente)risicospreiding, het voorzien in de financieringsbehoefte en 

beperken van de gemiddelde vermogenskostenvoet.  

 

Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen, formuleren en het vaststellen van het 

treasurybeleid. Het treasurystatuut behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 

De bevoegdheid van het Bestuur om alle besluiten te nemen op het terrein van het financierings-, 

beleggings- en financiële derivatenbeleid is niet gedelegeerd aan andere medewerkers. Het Bestuur is 

naast het nemen van besluiten rond het vermogens- en liquiditeitsbeheer eveneens bevoegd om 

uitgaven te doen en maatregelen te treffen voor zover dat past binnen de goedgekeurde begroting. 

UWOON heeft een treasurycommissie die minimaal drie keer per jaar bijeenkomt of zoveel vaker als 

nodig is. De Treasurycommissie is een adviesorgaan dat het Bestuur gevraagd en ongevraagd 

adviseert over uit te voeren transacties en overige treasuryvraagstukken. Van iedere bijeenkomst 

wordt een verslag en besluitenlijst gemaakt. Het treasurybeleid wordt periodiek besproken in een 

treasurycommissie. De commissie bestaat uit de manager Bedrijfsvoering, de teamleider Financiële 

zaken en een extern deskundige. De administratieve organisatie en de daarmee verweven 

maatregelen van interne beheersing zijn gericht op het waarborgen van de betrouwbaarheid van de 

informatieverschaffing op het gebied van het financierings-,beleggings- en financiële derivatenbeleid. 
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Zij omvatten zowel preventieve als repressieve maatregelen van interne beheersing. 

De treasuryfunctie van UWOON is organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Bedrijfsvoering. 

 

Periodiek wordt in de tertiaalrapportage verantwoording afgelegd over voortgang en uitvoering van het 

treasuryjaarplan. De rapportage wordt besproken in de auditcommissie. Daarnaast neemt de 

controlerend accountant kennis van de tertiaalrapportages.  

 

Financiering 

Risicobeheersing van de leningportefeuille gebeurt vooral door te streven naar een gelijkmatige 

verdeling van de rente-exposures (de som van de renteconversies en de (her)financierings-behoefte) 

over de jaren heen. Als norm voor rente-exposure hanteert UWOON dat maximaal 15% van het 

rentedragend vermogen een rente-exposure mag ondergaan in enig jaar. 

 

 
 

Treasuryactiviteiten in 2016 

In 2016 heeft UWOON de nodige aandacht geschonken aan het financieringsmanagement.  

Op 2 mei 2016 is een roll-overlening van de NWB met een renteverrekening op basis van 3 maands 

Euribor met een opslag van 0,01%, contractueel afgelost. Het schuldrestant op aflossingsdatum 

bedroeg € 5.000.000,-. 

Op 28 december 2016 is een lening van de NWB afgelost. Dit betreft een annuïtaire lening met een 

eindaflossing ad. € 1.145.000,- gebaseerd op een periode van 30 jaar. 

Het totaalbedrag aan reguliere en verplichte eindaflossing van leningen bedroeg in 2016 

€ 11.843.000,-. In 2016 waren er géén leningen met een openstaande renteconversie.  

In 2016 was er sprake van een spreadherziening bij twee bestaande leningen. 

Op 1 juli 2016 is de spread van de BNG-fixe-basisrentelening ad € 7.500.000,-- per 12 juli 2016 

gefixeerd. De spread voor de huidige periode bedroeg op basis van 3 jaar: 0,20%. De nieuwe 

spreadperiode is 5 jaar en tot 12 juli 2021 bedraagt de afgesproken spread 0,275% per jaar, met als 

grondslag een basisrente van 3,285%. 

Op 28 september 2016 is de spread van de BNG-fixe-basisrentelening ad € 7.500.000,-- per 4 oktober 

2016 gefixeerd. De spread voor de huidige periode bedroeg op basis van 3 jaar: 0,20%. De nieuwe 

spreadperiode is 3 jaar en tot 4 oktober 2019 bedraagt de afgesproken spread 0,10% per jaar, met als 

grondslag een basisrente van 3,305%. 

 

Derivaten 

Conform het UWOON-Treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan in situaties 

waarin sprake is van renterisicoreductie. Met andere woorden: derivaten mogen gehanteerd worden 

als defensief instrument. Het speculatief gebruik van derivaten is te allen tijde verboden. Indien 
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renterisico gereduceerd kan worden op een meer ‘traditionele’ on-balancewijze (financiële transacties 

die in de balans worden opgenomen, bijvoorbeeld leningen met uitgestelde storting) geniet dit de 

voorkeur. 

Er moet steeds een verband bestaan tussen de opbouw van de leningenportefeuille, beleggingen 

en/of nieuw aan te trekken middelen en de inzet van rente-instrumenten. Deze instrumenten dienen 

een fixerend karakter te hebben. Aan een besluit om rente-instrumenten in te zetten ligt te allen tijde 

een schriftelijke onderbouwing ten grondslag die is afgestemd op de rentevisies van financiële 

instellingen. De kosten die samenhangen met het gebruik van deze instrumenten zullen in de 

besluitvorming worden betrokken. UWOON zal onder geen beding gebruik maken van derivaten met 

een open-eindekarakter. Het speculatieve karakter van dergelijke instrumenten is in strijd met de aard 

van de toegelaten instelling en de daarvoor geldende regels. 

 

Per 2 mei 2016 is een derivaat, die gekoppeld was aan de op dezelfde datum afgeloste NWB roll-

overlening, contractueel beëindigd. 

Hiermee heeft UWOON, behoudens de onderstaand toegelichte Embedded derivaten, geen andere 

derivaten in gebruik. 

Embedded derivaten 

UWOON heeft binnen haar bestaande leningenportefeuille twee extendible leningen waarin een 

zogenaamd embedded derivaat (swaption) is opgenomen. Deze binnen de leningcontracten 

ingesloten rentederivaten (swaptions) zijn niet door UWOON maar door de bank afgesloten om de 

afspraken binnen de leningcontracten na te komen. 

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft in december 2013 RJ-uiting 2013-15 inzake ontwerp 

Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) gepubliceerd. Dit leidde ertoe dat ineffectiviteit en 

verliezen als gevolg van (embedded) derivaten verwerkt moeten worden in de balans en winst- en-

verliesrekening.  

 

 
 

Beleggingen 

UWOON beschikt niet over beleggingen met een beleggingshorizon langer dan 1 jaar. Kortlopend zijn 

overtollige middelen geplaatst op een spaarrekening bij de RABO-bank en in rekening-courant bij de 

BNG. In beide gevallen zijn de saldi direct opvraagbaar. 

 

Cashmanagement 

Het werkkapitaal is met € 1,7 miljoen toegenomen  tot -/- € 5,8 miljoen. In het werkkapitaal zijn de 

aangegane verplichtingen voor de lopende nieuwbouwprojecten en het planmatig onderhoud nog niet 

opgenomen. Bij elkaar is hiermee € 25,9 miljoen gemoeid. In het werkkapitaal is de 

aflossingsverplichting van de leningportefeuille voor het komende jaar opgenomen. Deze verplichting 

bedraagt € 11,0 miljoen. 

 

Voor het opvangen van tijdelijke liquiditeitstekorten beschikt UWOON over rekening-courant krediet bij 

de BNG. De faciliteit is in 2016 teruggebracht van € 4,0 miljoen naar € 1,0 miljoen. 
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8.7  Financiële kengetallen 

 

UWOON heeft de financiële randvoorwaarden voor het financieel beleid vastgelegd in een financieel 

sturingskader. Het kader bevat een aantal kengetallen en normen, die met name zijn gebaseerd op 

kasstromen. De normen zullen ten minste iedere 4 jaar worden geactualiseerd. Qua termijn wordt 

hiermee aangesloten bij de actualisatiefrequentie van het Treasurystatuut. 

 

De geprojecteerde kengetallen voor de komende vijf jaar zijn gebaseerd op de interne 

meerjarenbegroting 2017 die op 14 november 2016 door de Raad van Commissarissen is vastgesteld. 

In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen een DAEB-tak en niet-DAEB-tak. Beide takken 

dienen zelfstandig levensvatbaar te zijn. Om de levensvatbaarheid vast te kunnen stellen en te 

kunnen monitoren, maken we gebruik van financiële kengetallen met bijbehorende normen. 

De intern gehanteerde normen komen overeen met de normen zoals die door de externe 

toezichthouders worden gehanteerd. De splitsing van activiteiten (scheidingsbalans) is gebaseerd op 

het eind 2016 ingediende scheidingsvoorstel.  

De kengetallen over het jaar 2016 betreffen zowel de DAEB als de niet-DAEB activiteiten. 

 

 
 

 
 

Toelichting op de tabellen: 

 

Interest dekkingsratio (ICR) 

De ICR geeft inzicht in de liquiditeit van UWOON. UWOON stuurt op de ICR, omdat deze financiële 

ratio inzicht geeft in hoeverre we in staat zijn om de rentelasten te betalen aan de banken vanuit onze 

operationele kasstromen. Verder is de ICR één van de belangrijkste ratio’s waar het WSW en de 

externe vermogensverschaffers op letten bij de financiering van de reguliere activiteiten en projecten. 

UWOON hanteert een minimumnorm van 1,4 en 1,8 voor respectievelijk de DAEB en niet-DAEB-tak. 

Dit sluit aan bij de norm die WSW/Aw hanteren als absoluut minimum.  

DAEB-bezit Norm 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kasstroomgerelateerd

1. Interest dekkingsratio (ICR) > 1,4 2,80           1,80         2,26         2,34         2,23         2,50         

2. Debt Service Coverage ratio (DSCR) > 1 1,82           1,94         1,90         1,89         1,98         2,03         

Vermogensdoelstellingen

3a. Loan to Value (obv bedrijfswaarde) < 75% 45,1% 48,7% 48,2% 47,6% 46,4% 46,0%

3b.Dekkingsratio (obv marktwaarde bruto verhuurde staat) < 70% 23,3% 25,8% 26,1% 25,9% 25,4% 25,1%

4a. Solvabiliteit (obv bedrijfswaarde) > 20% 53,5% 54,1% 53,7% 54,9% 55,3% 56,4%

4b. Solvabiliteit (obv marktwaarde verhuurde staat) > 20% 76,1% 74,6% 74,1% 74,4% 74,7% 75,3%

4c. Solvabiliteit (obv volkshuisvestelijke bestemming) > 20% 59,2% 58,3% 59,0% 59,1% 60,3%

Rendementsdoelstellingen

5. Direct rendement (obv marktwaarde verhuurde staat) 3,0% 2,0% 2,6% 2,7% 2,5% 2,7%

niet-DAEB-bezit Norm 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kasstroomgerelateerd

1. Interest dekkingsratio (ICR) > 1,8 2,68         6,59         4,02         3,84         4,45         

2. Debt Service Coverage ratio (DSCR) > 1 3,04         1,78         1,09         1,03         1,24         

Vermogensdoelstellingen

3a. Loan to Value (obv bedrijfswaarde) < 75% 41,5% 38,9% 36,2% 32,9% 30,1%

3b. Dekkingsratio (obv marktwaarde bruto verhuurde staat) < 70% 37,4% 34,1% 31,1% 28,2% 25,5%

4a. Solvabiliteit (obv bedrijfswaarde) > 40% 62,7% 65,2% 67,7% 70,3% 72,8%

4b. Solvabiliteit (obv marktwaarde verhuurde staat) > 40% 59,1% 61,7% 64,4% 67,1% 70,1%

Rendementsdoelstellingen

5. Direct rendement (obv marktwaarde verhuurde staat)
regionaal 

gemiddelde
3,9% 6,1% 5,5% 5,3% 5,6%
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In de begrotingsperiode voldoet UWOON aan de normen. De lagere waarde in 2017 (DAEB) wordt 

veroorzaakt door de overloop van kosten planmatig onderhoud (€ 3,5 miljoen) vanuit 2016.  

 

Debt-Service Coverage Ratio (DSCR) 

Ook dit is een liquiditeitsratio. De ratio geeft aan in welke mate UWOON de rentelasten en aflossingen 

kan voldoen uit de operationele kasstromen. De berekeningswijze is conform de door het WSW 

gehanteerde methodiek. Hierbij wordt uitgegaan van een theoretische jaarlijkse aflossing van de 

schuldrestant verminderd met de cumulatieve verkopen in de komende 5 jaren en een genormeerde 

restwaarde van het bezit.  

De WSW-norm is gesteld op 1. UWOON voldoet hier (ruimschoots) aan. 

 

Loan to Value (bedrijfswaarde) 

Loan to Value legt een verband tussen de waarde van de materiële vaste activa in exploitatie (op 

basis van bedrijfswaarde) en de nominale schuldpositie. Het meet in hoeverre de kasstroom 

genererende capaciteit van de portefeuille op lange termijn, gemeten aan de hand van de 

bedrijfswaarde van de portefeuille vastgoed in exploitatie, in een gezonde verhouding staat tot de 

schuldpositie. Onrendabele investeringen en geplande verkopen beïnvloeden dit kengetal sterk.  

In de komende jaren blijft UWOON ruim binnen de gestelde norm. 

 

Dekkingsratio (marktwaarde) 

De dekkingsratio geeft de verhouding van de schuld en de waarde van het onderpand weer. De 

waarde van het onderpand wordt bepaald op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. 

In de komende jaren blijft UWOON ruim binnen de gestelde norm. 

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de vermogenspositie van UWOON weer. Ze is gebaseerd op de marktwaarde in 

verhuurde staat. De Aw houdt in de DAEB-tak rekening met een zgn. beklemming op het eigen 

vermogen. Deze beklemming ontstaat doordat rekening wordt gehouden met de publieke taak van de 

corporatie: “het verhuren van woningen aan doelgroepen van beleid” en daarmee samenhangend de 

focus op doorexploitatie van de portefeuille i.p.v. uitponden. In de berekening van de solvabiliteit wordt 

het beklemde deel van het eigen vermogen zowel uit de teller als de noemer verwijderd. 

UWOON voldoet ruimschoots aan de norm. 

 

Direct rendement 

Het direct rendement op basis van marktwaarde geeft een weergave van de operationele 

verdiencapaciteit van de vastgoedexploitatie. Hiertoe wordt de kasstroom uit operationele activiteiten, 

gecorrigeerd voor betaalde en ontvangen rente en voor vennootschapsbelasting, getoetst aan de 

marktwaarde in verhuurde staat. 

Als ondergrens voor het direct rendement wordt veelal aansluiting gezocht bij de gewogen gemiddelde 

kapitaalskosten. De vastgoedportefeuille moet voldoende rendement opleveren voor het bekostigen 

van zowel de rentelast op het vreemd vermogen als ten minste een inflatiecorrectie op het eigen 

vermogen.  

Voor de DAEB-tak heeft de Aw geen (minimum)norm gesteld. Wel kan een te hoog rendement op de 

activiteiten die voor staatssteun in aanmerking komen leiden tot overcompensatie. In dat geval zal 

ontvangen staatssteun terugbetaald moeten worden. 

Het rendement blijft de komende jaren rond het gewenste niveau. De speelruimte wordt echter 

beperkter. De belangrijke kasstromen voor huur, onderhoud en rente, kunnen we beïnvloeden. 

Daartegenover staan kasstromen uit belastingen en heffingen die niet beïnvloedbaar zijn, maar wel 

een toenemend beslag op de inkomsten leggen.  

Met een rendement tussen 2% en 3% verwachten wij de reële waarde van ons eigen vermogen in 

stand te kunnen houden om onze doelstellingen op het gebied van sociale huisvesting te kunnen 

halen. Tevens is het rendement zodanig dat naar verwachting geen gevaar voor overcompensatie 

bestaat.  
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Als de niet-DAEB-tak niet marktconform presteert, vloeit minder geld terug naar de DAEB-tak dan in 

potentie mogelijk is. Om te controleren of op deze wijze geen maatschappelijk vermogen weglekt, 

toetst de Aw het direct rendement. De signalering vindt plaats op basis van vergelijkende cijfers van 

alle corporaties. Indien het direct rendement van de niet-DAEB-tak significant lager is dan een 

regionaal gemiddelde kan dit reden zijn voor nader onderzoek.  

 

Gelet op de onzekerheid, die inherent is aan toekomstige informatie, dienen de begrotingscijfers met 

de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Met name wijzigingen in de planning voor 

nieuwbouw en mutaties in de geraamde verkopen van bestaand bezit, kunnen behoorlijke 

verschuivingen veroorzaken. De algehele financiële positie van UWOON kan, zoals uit het verloop 

van de reserves blijkt, voor de jaren 2017 - 2026 voldoende gezond worden genoemd. 

  

8.8  Bedrijfswaarde 

De bedrijfswaarde wordt opgesteld conform RJ 121. De waarde is gekoppeld aan het voortgezette 

gebruik van het actief en de daaruit te verwachten kasstromen. De bedrijfswaarde wordt opgesteld 

vanuit de beleidsuitgangspunten van UWOON, rekening houdend met de ‘best practice’ vanuit de 

sector. Dit houdt o.a. in dat:  

 huurharmonisatie ná het 5
e
 jaar niet wordt ingerekend; 

 verkopen ná het 5
e
 jaar niet worden ingerekend; 

 indirecte overige exploitatielasten alleen worden toegerekend voor zover zij een relatie hebben 

met de exploitatie van het vastgoed (hierdoor worden o.a. de projectontwikkelingsactiviteiten niet 

meegenomen in de exploitatiekosten); 

 de minimale restant levensduur 15 jaar bedraagt, tenzij er in het Strategisch Voorraadbeleid van 

een kortere restant levensduur wordt uitgegaan. 

 

Basis voor de kasstromen is de in november 2016 intern geformaliseerde meerjarenbegroting 2017-

2026. 

In 2016 is de bedrijfswaarde met € 36,1 miljoen afgenomen van € 549,2 miljoen ultimo 2015 tot 

€ 513,1 miljoen ultimo 2016. 

De mutatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

(x € 1 miljoen) 

 

Autonome ontwikkeling       € 13,2 

Voorraadmutaties       €   2,6 

Parameterwijzigingen            -/-   € 28,7 

Beleidswijzigingen            -/-   € 23,1 

waarvan: 

 aanpassingen in strategisch voorraadbeleid       -/-    € 22,7 

 wijzigingen in bedrijfslasten     €   1,1 

 wijziging verhuurderheffing          -/-    €    3,2 

 wijzigingen in verkoop/sloopbeleid    €   1,7 

 

8.9  Verbindingen 

 

UWOON kent een nevenstructuur bestaande uit een 50%-deelneming in Driesprong Ontwikkeling 

B.V.; 50%-partner is Bemog Projectontwikkeling B.V. Doel van Driesprong Ontwikkeling B.V. is 

projectontwikkeling rond het gebied Driesprong in Ermelo. 

 

8.10 Overig 
 

Oordeelsbrief Autoriteit Woningcorporaties 2015 
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Op 24 november 2016 ontvingen wij de jaarlijkse Oordeelsbrief van de Autoriteit Woningcorporaties. 

De hierin opgenomen beoordeling van UWOON op het zestal toezicht terreinen, geven geen 

aanleiding tot interventies vanuit de Autoriteit.  

 

Borgbaarheid WSW 

Op basis van de financieringsbehoefte voor de komende 3 jaren stelt het WSW vast wat de hoogte 

van het borgingsplafond per jaar is. Het borgingsplafond is het maximale bedrag aan geborgde 

leningen dat een corporatie op enige moment in het betreffende kalenderjaar mag hebben bij het 

WSW. 

De borgbare activiteiten vanuit de meerjarenbegroting 2017 passen binnen dit borgingsplafond. 

 

Corporatie Benchmark/CiP: 

Onderstaand zijn een aantal kengetallen weergegeven volgens de definities van de Corporatie 

Benchmark. UWOON let scherp op de ontwikkeling van de kosten. Dit komt o.a. tot uiting in relatief 

beperkte netto bedrijfslasten. De daling ten opzichte van 2015 is vooral het gevolg van het wegvallen 

van eenmalige reorganisatiekosten. 

Ter vergelijking zijn de gemiddelden voor de grootteklasse 5000-10.000 vhe weergegeven. 

 

Per  verhuureenheid        UWOON    Landelijk cf Aedes/CiP 

     2016  2015  2015 

 

Netto kasstroom   € 3.944  € 3.560  € 3.513 

Netto kasstroom na correctie voor 

rente e.d    € 1.827  € 1.363  € 1.644 

Netto bedrijfslasten geschoond  €    769  €    824    €    853 

Gem. huurprijs gereguleerd bezit €    533  €    516    €    502 
Verhuureenheid: gemiddeld aantal (gewogen) verhuureenheden per begin en ultimo verslagjaar. 

 

 

Netto kasstromen 

Netto bedrijfslasten per vhe; de onderhoudslasten en de erfpacht in mindering gebracht op de 

huuropbrengsten, opbrengsten vergoedingen, overige bedrijfsopbrengsten en geactiveerde productie. 

Zonder aftrek van de overige posten zoals ontvangen en uitgegeven rente, overheidsbijdragen, 

vennootschapsbelasting en heffing bijzondere projectsteun en sanering. 

 

Netto kasstroom na correctie voor rente e.d 

Netto bedrijfslasten, de onderhoudslasten en de erfpacht in mindering gebracht op de 

huuropbrengsten, opbrengsten vergoedingen, overige bedrijfsopbrengsten en geactiveerde productie, 

na aftrek van de overige lasten zoals rente-uitgaven, vennootschapsbelasting en de heffingen 

 

Ontwikkeling kasstromen en bedrijfslasten 

De ‘Bedrijfslasten geschoond’ geven de door de corporatie beïnvloedbare lasten weer. Dit betekent 

dat heffingen, OZB en verzekeringen buiten beschouwing zijn gelaten.  
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8.11  Kengetallen 

 

Gegevens bezit        2016  2015 

 

In exploitatie: 

- woningen        8.614  8.614 

- overige woongelegenheden excl intramuraal       102       75 

- overige woongelegenheden intramuraal       387     395 

- maatschappelijk onroerend goed          13        11 

- garages/parkeerruimten         384     384 

- bedrijfsruimten en overige verhuureenheden         18       19 

 

Totaal         9.518  9.498 

 

In aanbouw: 

- woningen              24       34 

- overige woongelegenheden                      12 

 

Verhuur:     

Mutatiegraad (aantal toewijzingen/gem.aantal woningen)  5,7 %  6,7% 

Gemiddelde huurverhoging woongelegenheden per 1 juli in %  0,93 %  2,15% 

Huurachterstand uitgedrukt in % van de huren en vergoedingen  0,76  0,75 

(jaartotaal) 

Huurderving uitgedrukt  in % van de huren en vergoedingen  0,63  0,63 

(jaartotaal) 

 

Financiële continuïteit     

 

Interest dekkingsratio            2,8       2,1 

DSCR              1,8       1,7 

Loan to Value (bedrijfswaarde)         45,1% 44,3% 

Dekkingsratio (marktwaarde verhuurde staat)       23,3% 25,0% 

Solvabiliteit (obv bedrijfswaarde)     53,5%  54,9% 

Solvabiliteit (obv marktwaarde)      76,1%  74,0% 

Liquiditeit (current ratio)            0,7       0,7 

Werkkapitaal ( x € 1.000,=)               -/- 5.842          -/-  7.561 

Gem. rente vreemd vermogen         3,9%    4,0% 

  



Jaarstukken 2016 
Pagina 74 

 

  



Jaarstukken 2016 
Pagina 75 

 

Jaarrekening 

  



Jaarstukken 2016 
Pagina 76 

 

9. Jaarrekening 
9.1 Balans per 31 december 2016 

 

 
  

(na resultaatbestemming) Alle bedragen x € 1.000

ACTIVA Ref.

VASTE  ACTIVA

Materiële vaste activa

DAEB vastgoed in exploitatie 1.004.080             945.401                

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 25.685                  25.610                  

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen productie 3.764                   10.125                  

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 3.675                   1.842                   

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4.133                   5.775                   

Totaal materiële vaste activa 9.5.1 1.041.337             988.753                

    

Financiële vaste activa

Deelnemingen -                       -                       

Latente belastingvordering 7.291                   9.234                   

Overige vorderingen 751                      777                      

Totaal financiële vaste activa 9.5.2 8.042                   10.011                  

Totaal vaste activa 1.049.379             998.764                

VLOTTENDE  ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 461                      152                      

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 1.020                   518                      

Overige voorraden 184                      162                      

Totaal voorraden 9.5.3 1.665                   832                      

Onderhanden projecten 9.5.4 -                       2.323                   

Vorderingen

Huurdebiteuren 9.5.5 464                      445                      

Gemeenten 9.5.6 1                          11                        

Overige vorderingen 9.5.7 1.768                   727                      

Rekening Courant deelnemingen 9.5.8 544                      804                      

Overlopende activa 9.5.9 596                      535                      

Totaal vorderingen 3.373                   2.522                   

Liquide middelen 9.5.10 11.365                  9.435                   

Totaal vlottende activa 16.403                  15.112                  

TOTAAL  1.065.782             1.013.876             

31-12-2016 31-12-2015

(Herrekend)
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Alle bedragen x € 1.000 Alle bedragen x € 1.000

PASSIVA Ref.

EIGEN  VERMOGEN

Overige reserves 9.5.11 184.846                169.733                

Herwaarderingsreserve 9.5.12 625.759                580.691                

Totaal eigen vermogen 810.605                750.424                

VOORZIENINGEN

Voorziening latente belastingverplichtingen 9.5.13 -                       -                       

Voorziening onrendabele investeringen 9.5.14 387                      496                      

Voorziening reorganisatiekosten 9.5.15 159                      294                      

Totaal voorzieningen 546                      790                      

LANGLOPENDE  SCHULDEN

Leningen overheid 9.5.16 255                      274                      

Leningen kredietinstellingen 9.5.16 220.056                231.111                

Overige schulden embedded derivaten leningen 9.5.16 8.421                   6.746                   

Terugkoopverplichting woningen Verkocht onder Voorwaarden 9.5.17 3.654                   1.856                   

Waarborgsommen 9.5.18 -                       1                          

Totaal langlopende schulden 232.386                239.988                

Onderhanden projecten 9.5.5 -                       -                       

KORTLOPENDE  SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 11.095                  11.825                  

Schulden aan gemeente 43                        18                        

Schulden aan leveranciers 2.783                   1.673                   

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekering 3.350                   2.412                   

Overige schulden -                       -                       

Overlopende passiva 4.974                   6.746                   

Totaal kortlopende schulden 9.5.19 22.245                  22.674                  

TOTAAL  1.065.782             1.013.876             

31-12-2016 31-12-2015

(Herrekend)
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9.2 Winst- en verliesrekening over 2016 

 

 

  

Functioneel model Alle bedragen x € 1.000

2016 2015

Ref. (Herrekend)

Huuropbrengsten 9.6.1 59.023                                               57.454                                               

Opbrengsten servicecontracten 9.6.2 1.830                                                 1.844                                                 

Lasten servicecontracten 9.6.3 2.085-                                                 2.099-                                                 

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 9.6.4 9.657-                                                 9.183-                                                 

Lasten onderhoudsactiviteiten 9.6.5 12.631-                                               18.170-                                               

overige directe operationele lasten exploitatie bezit 9.6.6 2.255-                                                 2.259-                                                 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 34.225                                               27.587                                               

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling 9.6.7 12.344                                               1.906                                                 

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 9.6.8 11.267-                                               1.724-                                                 

Toegerekende organisatiekosten 9.6.9 88                                                     124                                                   

Toegerekende financieringskosten -                                                    -                                                    

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.165                                                 306                                                   

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 9.6.10 654                                                   3.457                                                 

Toegerekende organisatiekosten 9.6.10 27-                                                     26-                                                     

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille op moment van verkoop 9.6.10 451-                                                   1.914-                                                 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 176                                                   1.517                                                 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 9.6.11 2.288-                                                 3.905-                                                 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 9.6.12 47.054                                               1.180                                                 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden9.6.13 35                                                     4-                                                       

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 9.6.14 -                                                    -                                                    

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 44.801                                               2.729-                                                 

Opbrengst overige activiteiten 9.6.15 1                                                       95                                                     

Kosten overige activiteiten 9.6.15 -                                                    -                                                    

Netto resultaat overige activiteiten 1                                                       95                                                     

Overige organisatiekosten 9.6.18 1.828-                                                 2.260-                                                 

Leefbaarheid 9.6.19 682-                                                   663-                                                   

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 9.6.20 1.714-                                                 310                                                   

Opbrengst van vorderingen die tot vaste activa behoren en van effecten 9.6.20 510                                                   1.375                                                 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9.6.20 -                                                    -                                                    

Rentelasten en soortgelijke kosten 9.6.20 9.377-                                                 9.691-                                                 

Saldo financiële baten en lasten 10.581-                                               8.006-                                                 

Resultaat voor belastingen 67.277                                               15.847                                               

Belastingen 9.6.21 6.826-                                                 3.611-                                                 

Resultaat deelnemingen 270-                                                   -                                                    

Resultaat na belastingen 60.181                                               12.236                                               

Nettoresultaat na belastingen 60.181                                               12.236                                               
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9.3 Kasstroomoverzicht 

 

  

Volgens de directe methode Alle bedragen x € 1.000

     2.016      2.015 

Ontvangsten

Huren

Zelfstandige huurwoningen     54.482     53.279 

Onzelfstandig wooneenheden         286         200 

Intramuraal      3.380      3.145 

Maatschappelijk onroerend goed         250         257 

Bedrijfsmatig onroerend goed         473         501 

Parkeervoorzieningen         220         214 

Vergoedingen      1.992      2.023 

Overheidsontvangsten           -           864 

Overige bedrijfsontvangsten         155         271 

Renteontvangsten           81           49 

Saldo ingaande kasstromen     61.319     60.803 

Uitgaven

Erfpacht           35           35 

Personeelsuitgaven

Lonen en salarissen      2.968      3.133 

Sociale lasten      1.893      2.025 

Pensioenlasten         795      1.026 

Onderhoudsuitgaven     10.414     15.906 

Overige bedrijfsuitgaven      8.576      5.699 

Rente-uitgaven      9.306      9.832 

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat           53           31 

Verhuurdersheffing      6.761      5.957 

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden         201         175 

Vennootschapsbelasting      3.549      6.179 

Saldo uitgaande kasstromen     44.551     49.998 

Kasstroom uit operationele activiteiten     16.768     10.805 

MVA ingaande kasstroom      2.016      2.015 

Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet- 

woongelegenheden
        834      3.196 

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop           -           214 

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet- 

woongelegenheden
     6.658      4.742 

Verkoopontvangsten grond         883      1.093 

(Des)investeringenontvangsten overig           12             8 

Tussentelling ingaande kasstroom MVA      8.387      9.253 

Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden      3.512      7.698 

Woningverbetering, woon- en niet- woongelegenheden      2.560      7.406 

Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden           -             -   

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden           -           166 

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden      4.759      2.419 

Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop         155         316 

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden           -             -   

Aankoop grond           -             -   

Investeringen overig         179         136 

Externe kosten bij verkoop             9           45 

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA     11.174     18.186 
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FVA

Ontvangsten verbindingen           -             -   

Ontvangsten overig           -             -   

Uitgaven verbindingen           -             -   

Uitgaven overig           -             -   

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA           -             -   

Kasstroom uit (des) investeringen      2.787-      8.933-

Financieringsactiviteiten ingaand

Nieuwe te borgen leningen           -       10.000 

Nieuwe ongeborgde leningen           -             -   

Uitgave

Aflossingen geborgde leningen     10.869      7.418 

Aflossingen ongeborgde leningen      1.182         811 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     12.051-      1.771 

Mutatie geldmiddelen      1.930      3.643 

Wijzigingen kortgeldmutaties           -             -   

Liquide middelen per 1 januari      9.435      5.792 

Liquide middelen per 31 december     11.365      9.435 

Mutatie geldmiddelen 1.930     3.643     
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9.4 Toelichting op de jaarrekening 

 

9.4.1 Algemeen  
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. 

Statutaire gegevens 

naam: Stichting UWOON 

vestigingsplaats: Deventerweg 5, Harderwijk 

inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 08012356 

Activiteiten 

UWOON is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke 

toelating in de regio Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde en is werkzaam binnen de juridische 

wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Stichting 

UWOON is statutair gevestigd te Harderwijk en heeft vestigingen in Elburg, Ermelo en Harderwijk. De 

activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van onroerende zaken. 

Groepsverhoudingen 

UWOON heeft een 50%-deelneming in Driesprong BV. In Driesprong BV is geen van beide eigenaren 

feitelijk beleidsbepalend of heeft overheersende zeggenschap. Gezien de beperkte omvang van 

Driesprong BV kiest UWOON er op basis van artikel 2:407 lid 1 BW voor om de deelneming niet te 

consolideren. 

Regelgeving 

UWOON heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. Het 

eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke 

uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van toepassing. 

Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (“WNT”) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen 

toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016) in het 

bijzonder. 
 

Algemene grondslagen 

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. 
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Stelselwijzigingen 

Marktwaarde 

Algemeen 
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. UWOON past de basisversie van het 
waarderingshandboek toe voor haar woongelegenheden en parkeerplaatsen. UWOON past de 
fullversie toe voor haar bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed, intramuraal zorgvastgoed en 
woonwagens. Voor extramuraal zorgvastgoed is er voor gekozen deze ook full te waarderen, in 
tegenstelling tot de voorschriften, gezien de kenmerken van dit vastgoed. 
 
Voorheen werd het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen historische kosten of lagere 
bedrijfswaarde. 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. 

 
Latenties 

In samenhang met de stelselwijziging naar waardering op marktwaarde is de waardering van de 
latenties aangepast van nominaal naar contante waarde.  
 

 

Impact op vermogen en resultaat 

Het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het beginvermogen 2015 bedraagt € 676.041.000 

positief, het effect op het resultaat 2015 bedraagt € 6.330.000 positief. Het cumulatieve effect op het 

beginvermogen 2016 bedraagt € 682.364.000. De effecten zijn als volgt weer te geven: 
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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. 

 

Balans per 1-1-2015 Jaarrekening 2015 Na stelselwijziging Effect stelselwijziging

€ (000) € (000) € (000)

Activa:

Materiele vaste activa: sociaal vastgoed in exploitatie 271.821                  -                         -271.821                      

Materiele vaste activa: sociaal vastgoed in ontwikkeling 10.810                   -                         -10.810                        

Materiele vaste activa: commercieel vastgoed in exploitatie 15.770                   -                         -15.770                        

Financiele vaste activa: latente belastingvordering 5.349                     9.670                     4.321                          

Materiele vaste activa:DAEB onroerende zaken in exploitatie 933.738                  933.738                       

Materiele vaste activa: DAEB onroerende zaken in 

ontwikkeling 10.129                   10.129                         

Materiele vaste activa: niet-DAEB onroerende zaken in 

exploitatie 25.400                   25.400                         

Totaal 675.187                       

Passiva:

Eigen vermogen: Overige reserves 62.156                   154.514                  92.358                         

Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve 583.683                  583.683                       

Subtotaal effect eigen vermogen 676.041                       

Voorziening: onrendabele investeringen 1.423                     569                        -854                            

Voorziening: latente belastingverplichtingen -                         -                         -                              

Totaal 675.187                       

Balans per 31-12-2015 Jaarrekening 2015 Na stelselwijziging Effect stelselwijziging

€ (000) € (000) € (000)

Activa:

Materiele vaste activa: sociaal vastgoed in exploitatie 279.396                  -                         -279.396                      

Materiele vaste activa: sociaal vastgoed in ontwikkeling 9.463                     -                         -9.463                         

Materiele vaste activa: commercieel vastgoed in exploitatie 15.457                   -                         -15.457                        

Financiele vaste activa: latente belastingvordering 4.825                     9.234                     4.409                          

Materiele vaste activa:DAEB onroerende zaken in exploitatie 945.401                  945.401                       

Materiele vaste activa: DAEB onroerende zaken in 

ontwikkeling 10.125                   10.125                         

Materiele vaste activa: niet-DAEB onroerende zaken in 

exploitatie 25.610                   25.610                         

Totaal 681.228                       

Passiva:

Eigen vermogen: Overige reserves 68.060                   169.733                  101.673                       

Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve -                         580.691                  580.691                       

Subtotaal effect eigen vermogen 682.364                       

Voorziening: onrendabele investeringen 1.632                     496                        -1.136                         

Voorziening: latente belastingverplichtingen -                         -                              

Totaal 681.228                       

Resultatenrekening over 2015 Jaarrekening 2015 Na stelselwijziging Effect stelselwijziging

€ (000) € (000) € (000)

Verkoopresultaat vastgoedportefeuille 3.141                     1.543                     -1.598                         

Afschrijvingen (im)materiele vaste activa -8.350                    -394                       7.956                          

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken in 

exploitatie -21                         1.176                     1.197                          

Overige waardeveranderingen (onrendabele projecten) -2.362                    -3.675                    -1.313                         

Vennootschapsbelasting last/bate -3.699                    -3.611                    88                               

Effect stelselwijziging op het resultaat over 2015 6.330                          
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Impact op volgende jaren 

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. 

Functionele indeling winst-en-verliesrekening 

Algemeen 
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.  
 
Impact op vermogen en resultaat 

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

Foutenherstel 

Bij het samenstellen van de jaarrekening 2016 is gebleken dat abusievelijk 10 koopwoningen met het 

concept Kopen met Korting  uit het project Trefpunt fase 2a1 vanaf 2013 niet als Verkoop onder 

Voorwaarden in de balans zijn opgenomen. Hierdoor zijn de posten ´Onroerende zaken Verkocht 

onder Voorwaarden´ en ´Terugkoopverplichting woningen Verkocht onder Voorwaarden´ in de 

jaarrekening 2013 voor een bedrag van € 1.700.000 te laag weergegeven. In de jaarrekeningen 2014 

en 2015 is de waardeontwikkeling van deze posten niet verwerkt. Dit heeft een beperkt gevolg voor 

het eigen vermogen en de solvabiliteit. 

Gedurende de periode 2013-2016 is geen van de 10 woningen teruggekocht.  

Het effect op het eigen vermogen betreft de waardeontwikkeling in de periode 2013-2016. In totaal 

bedraagt dit effect € 140.000 negatief. Conform RJ 150.203 is dit bedrag in het resultaat 2016 

gecorrigeerd. 

Intern is een evaluatie uitgevoerd naar de oorzaak van deze omissie. Hierbij is vastgesteld dat de fout 

zich beperkt tot de gemelde 10 woningen. 

 

Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 

schulden, als financiële derivaten verstaan. 

In de toelichting op de verscheidene posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende 

instrument toegelicht als deze 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. 

UWOON maakt gebruik van rentederivaten. Deze worden tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen. 
De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financiele instrument is 
afhankelijk van of er met het afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt toegepast. Indien 
er geen kostprijs hedge accounting wordt toegepast, wordt er door UWOON een voorziening getroffen 
voor een eventuele  reële waarde van het derivaat die lager is dan de kostprijs. 
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Embedded derivaten worden afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de jaarrekening 

verwerkt conform de hiervoor beschreven grondslagen voor derivaten, indien wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

 er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het 
contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract; 

 een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat 
zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en  

 het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van 
waardeveranderingen in het resultaat. 

 
UWOON past waar mogelijk kostprijs hedge accounting toe. Op het moment van aangaan van een 
hedge relatie, wordt dit door UWOON gedocumenteerd. UWOON stelt middels een test periodiek de 
effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van 
het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in 
reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie indien de kritische kenmerken van het 
hedge instrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.  
 
Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van 
verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de 
afgedekte post. Dit betekent dat UWOON derivaten tegen kostprijs waardeert omdat de afgedekte 
leningen ook tegen kostprijs in de balans worden verwerkt.  
 

Schattingen 

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 UWOON.  

 

De marktwaarde is als volgt te definiëren: 

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 jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. Om een 

inschatting van de marktwaarde te maken wordt mede gebruik gemaakt van taxaties. 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.  
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9.4.2 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

Materiële vaste activa  
 

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs bij aanvang van het huurcontract 

onder de huurtoeslaggrens (gereguleerde contracten), 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. 

Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 

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

verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Onroerende zaken in exploitatie worden 

op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele 

waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de 

waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 

van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ('Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde'). 

Stichting UWOON hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 

voor woongelegenheden en parkeergelegenheden. In de basisversie wordt de waardering van het 

vastgoed bepaald op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve wordt 

modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie 

binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves. Bij deze 

waardering van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de 

modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde bandbreedte (+/- 10%) kan 

afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie van het 

Handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand zou zijn gekomen. 

Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed alsmede voor intramuraal zorgvastgoed wordt 

de fullversie gehanteerd, omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale 

huursom. 

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario 

onderscheiden. De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto 

contante waarde methode, de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige 

inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een 

disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan 

het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar 

ontvangen, respectievelijk betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt 

bij alle typen vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperiode van 15 jaar.  
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De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en 

parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het 

doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal 

vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing. 

 

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de marktwaarde van 

onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winst- en verliesrekening van de periode waarin de 

wijziging zich voordoet. De waardevermindering of – vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking 

gebracht en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen”. 

 

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en commercieel 

vastgoed, die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en 

vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze uitgaven. Het 

marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of – vermeerdering en in 

het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen.  

 

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw 

bepaald. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde worden verantwoord in 

de winst-en-verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het 

waarderingscomplex en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met 

enige afschrijving of waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.  

Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen 

vermogen benadrukt voor de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op 

het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.  

 
Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven. 

Complexindeling 
 

Om de marktwaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureenheden 

opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van 

verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type 

vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan 

worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten 

blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling 

maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan 

voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit DAEB en niet-DAEB vastgoed. In dat geval wordt, 

nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan 

het DAEB vastgoed, respectievelijk aan het niet-DAEB deel kan worden toegerekend. 

UWOON heeft op basis van bovenstaande criteria in totaal 200 waarderingscomplexen 

geïdentificeerd, waarvan 161 gewaardeerd worden op basis van de basisversie Handboek en 39 op 

basis van de full-versie Handboek.  
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Berekeningen op basis van Basisversie Handboek 

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. 

UWOON heeft per 31 december 2016, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende 

zaken gewaardeerd volgens de basisversie van het waarderingshandboek: 

Categorie onroerende 
zaken 

Aantal onroerende zaken per 31 december 2016 

 DAEB Niet-DAEB Totaal 

Woongelegenheden 8.485 100 8.585 

Parkeergelegenheden 0 359 359 

TOTAAL 8.485 459 8.944 

 

Relevante veronderstellingen 

 Disconteringsvoet 
De volgende spreiding van de disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën 

onroerende zaken (op niveau van waarderingscomplex): 

Categorie onroerende zaken Spreiding disconteringsvoet 

Woongelegenheden 6,8% - 8,5% 

Parkeergelegenheden 6,7% 

 Methoden 
De marktwaarde is verhuurde staat is bepaald op basis van de Discounted Cash Flow (DCF) 

methode en is per categorie vastgoed als volgt: 

Categorie onroerende zaken Methoden 

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

Parkeergelegenheden De hoogste waarde van de twee scenario’s 
(doorexploiteerscenario of uitpondscenario) leidt 
tot de marktwaarde van het waarderingscomplex 
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 Relevante veronderstellingen 
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is voor UWOON rekening gehouden met 

de volgende (spreiding) van relevante veronderstellingen (op niveau van waarderingscomplex): 

 Woongelegenheden Parkeer-gelegenheden 

Mutatiekans 2% - 30% nvt 

Mogelijkheid tot verkoop 100% 100% 

Achterstallig onderhoud  Ja nvt 

Bedrag achterstallig onderhoud(niet voor alle 
waarderingsomplexen van toepassing; betreft 
gemiddelde per woning) 

€11 - €6.193 nvt 

Erfpacht nvt nvt 

Erfpacht afkoopbedrag nvt nvt 

Erfpachtcanon  nvt nvt 

Beklemmingen  nvt nvt 

 

Berekeningen op basis van Full-versie Handboek 

Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed, intramuraal zorgvastgoed alsmede voor 

woonwagens en woonwagenstandplaatsen wordt de fullversie van het Handboek gehanteerd, omdat 

de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom.  

 

In 2015 is het bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed alsmede het intramuraal 

zorgvastgoed getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, 

ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit is uitgevoerd door Capital Value. 

In 2016 heeft Capital Value voor nieuwe complexen en woonwagens(standplaatsen) een volledige 

taxatie uitgevoerd, voor 1/3 van het bezit hertaxatie en voor 2/3 van het bezit een markttechnische 

update. Deze cyclus is conform de voorschriften van het Handboek. 

UWOON heeft er voor gekozen zorgextramuraal zowel in het jaar 2015 als 2016 door Capital Value te 

laten waarderen. In 2015 betrof dit 1 complex, in 2016 2. Dit in tegenstelling tot de voorschriften van 

het handboek waarin extramuraal zorgvastgoed volgens de basisversie mag worden gewaardeerd. 

Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar 

opnieuw wordt getaxeerd. Het 1/3 deel wordt zo samengesteld dat dit een representatief deel van het 

totale bezit is. In het jaar dat niet getaxeerd wordt, wordt een taxatie-

update/aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de taxateur. 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 UWOON en op aanvraag beschikbaar voor de 

Autoriteit woningcorporaties. 
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UWOON heeft per 31 december 2016, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende 

zaken gewaardeerd volgens de full-versie van het waarderingshandboek: 

Categorie onroerende zaken Aantal onroerende zaken per 31 december 2016 

 DAEB Niet-DAEB Totaal 

Woongelegenheden 42 0 42 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 12 16 28 

Intramuraal vastgoed 53 0 53 

TOTAAL 107 16 123 

 

Relevante veronderstellingen 

 Disconteringsvoet 
De volgende spreiding van de disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën 

onroerende zaken: 

Categorie onroerende zaken Spreiding disconteringsvoet 

Woongelegenheden 5,2% - 8,5% 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 5,5% - 12,7% 

Intramuraal vastgoed 5,9% - 15% 

 Methoden 
De marktwaarde is verhuurde staat is bepaald op basis van de Discounted Cash Flow (DCF) 

methode en is per categorie vastgoed als volgt: 

Categorie onroerende zaken Methoden 

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

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed Doorexploiteerscenario 

Intramuraal vastgoed Doorexploiteerscenario 
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 Relevante veronderstellingen 
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is rekening gehouden met de volgende 

(spreiding) van relevante veronderstellingen: 

 Woongelegenheden Bedrijfsmatig en 
maatschappelijk 
onroerend goed 

Intramuraal 
vastgoed 

Mutatiekans 0% nvt nvt 

Mogelijkheid tot verkoop    

Achterstallig onderhoud Nee Nee Ja 

Bedrag achterstallig onderhoud nvt nvt €2.118 - €2.208 

Erfpacht Nee Ja Nee 

Erfpacht afkoopbedrag nvt nvt nvt 

Erfpachtcanon (per m2 VVO) nvt €170 nvt 

Beklemmingen  nvt nvt nvt 
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Bij het bepalen van de marktwaarde is de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. De 
variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van 
de volgende vrijheidsgraden: 
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Bedrijfswaarde 

Omdat de doelstelling van UWOON 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 UWOON en beoogt inzicht te geven in de 

verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid. 

De bedrijfswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2016 

€ 486.615.000 (31/12/2015 € 524.284.000). 

De bedrijfswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2016 

€ 26.527.000 (31/12/2015 € 24.893.000). 

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen 

van de kasstroomgenererende eenheid uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en 

toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering. De indeling 

naar kasstroomgenererende eenheid is gedefinieerd op complexniveau. UWOON kiest voor deze 

indeling van de kasstroomgenererende eenheden aangezien deze aansluit bij haar interne 

bedrijfsvoering en hierbij de basis vormt voor haar vastgoedsturing. De reële waarde wordt afhankelijk 

gesteld van de voorgenomen bestemming van de complexen. De onroerende zaken kunnen voor 

langere of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden.  

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 

schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen 

zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 

2016 intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode van tien jaar, behoudens 

de verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van 

meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de 

meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan 

van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde 

lastenniveaus. 

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten: 

– jaarlijkse huurverhogingen van 0,2% (2017); 0,6% (2018); 1,07% (2019); 1,53% (2020); 
2%(na 2020) 

– jaarlijkse huurderving van 0,8 %; 
– mutatiegraad van 6 %  en huurharmonisatie tot de streefhuur ;  
– jaarlijkse stijging van de onderhoudskosten van 1,6% (2017); 1,9% (2018); 2,2% (2019) 

2,5% (2020 ev) 
– jaarlijkse stijgingen van de variabele lasten van 0,6% (2017); 1,07%(2018); 1,53% (2019), 

2% (2020 ev); 
– genormeerde zakelijke lasten en verzekeringen van € 233 per verhuureenheid. 
– genormeerde kosten voor reparatieonderhoud van € 368 per kostenfactor; 
– genormeerde kosten voor mutatieonderhoud van € 3.150 per mutatie  
– indirecte exploitatielasten welke betrekking hebben op het sociaal resp. commercieel 

vastgoed. Deze kosten bestaan onder andere uit administratieve lasten, beleid en 
automatisering. De kosten zijn toegerekend op de verdeelsleutel van het aantal 
kostenfactoren in het sociaal resp. commercieel vastgoed. 
De kostenfactor is de factor waarmee bepaalde kosten meer dan wel minder aan een 
individuele VHE kunnen worden toegewezen (een zelfstandige woning telt als 1 
kostenfactor) 

– kosten van planmatig onderhoud, conform levensduur onderhoudsbegroting; 
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– heffingen van overheidswege die gekoppeld zijn aan het sociaal vastgoed in exploitatie; 
– een restwaarde op basis van geschatte grondwaarde aan het einde van de 

exploitatieperiode uitgaande van herbestemming van de grond binnen de sociale huursector; 
– een disconteringsvoet van 5,0 %; 
– de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende 

levensduur van de complexen/investering (variërend van 15 tot 50 jaar), de minimale 
levensduur is gesteld op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur 
gerechtvaardigd is. 

– De te betalen vennootschapsbelasting maakt geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde. 
 

De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de 

contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een 

verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. Ter 

bepaling van dit bedrag worden taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe deskundigen of 

worden vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd.  

Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van de financiering van 

onrendabele investeringen in nieuwbouw worden deze verkopen bij het DAEB-bezit voor een periode 

van vijf jaar in de waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke 

karakter van de geoormerkte verkopen. Bij het niet-DAEB bezit wordt uitgegaan van doorexploiteren. 

Dit in lijn met de beleidsregels van het WSW. 

Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging 

van het actief, worden geactiveerd. 

Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de feitelijke 

verplichtingen dan wel de in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan, worden in de 

waardering betrokken. Herstructurering onderscheidt zich van renovatie door het verbeteren of 

vergroten van de oorspronkelijke capaciteit.  

De lasten van onderhoud, niet zijnde periodiek groot onderhoud, waaronder renovatie, onderscheiden 

zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het 

actief. De lasten van dergelijk onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment 

dat deze zich voordoen. 

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt voor zover er nog 
geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden plaats op basis van de huidige vergelijkbare 
kavel of vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het 
einde van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Per 
saldo is rekening gehouden met een restwaarde van € 5.647 (prijspeil 2016). Indien feitelijke dan wel 
in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming 
van de grond dan wordt met deze gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

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

van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.  

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

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. Afschrijvingen vangen aan in het jaar volgend op het jaar van investering. Op 

terreinen wordt niet afgeschreven. 
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Onderhoud 

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

dat deze zich voordoen. 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een 

financieringstransactie worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de 

korting. 

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de 

wijziging zich voordoet, onder de categorie Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.  

Financiële vaste activa  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 

beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan 

nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van UWOON.  

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer 

UWOON geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk 

de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in 

staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening 

wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte 

voorzieningen voor oninbaarheid. 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 

De vorderingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de 

nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Andere deelnemingen 

Andere 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. 

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 

De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, 

welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Latente belastingvorderingen 

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 

UWOON geldende rente voor langlopende leningen (3,9%) onder aftrek van belasting op basis van 
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het effectieve belastingtarief (1,0%). De actieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke 

verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering en op de aanwezige 

compensabele verliezen.  

De opgenomen latentie heeft betrekking op verschillen in commerciele en fiscale waardering van het 

vastgoed in exploitatie, verschillen in waardering van leningen en verschillen in verwerking 

projectresultaten nieuwbouw(koop)projecten. Ultimo 2016 zijn er geen verhuureenheden bestemd 

voor sloop en herontwikkeling. Voor het overige bezit is niet aan te duiden wat de bestemming zal zijn 

en is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de latentie op nihil gewaardeerd. 

Leningen u/g 

De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale 

waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.  

Overige vorderingen 

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

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, 

onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.  

Voorraden  
Vastgoed bestemd voor verkoop 

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) die 

niet meer in exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt 

gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 

Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit 

exploitatie wordt genomen. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de 

overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-

opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten 

voor voltooiing en verkoop. 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft het onderhanden werk (onroerende zaken 

onverkocht in aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 

wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-

opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die 

rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is 

gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en 

verkoop. 

Overige voorraden 

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 

Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De 

waardering van de overige voorraden komt tot stand onder toepassing van de FIFO-methode (first in, 

first out) . 
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Onderhanden projecten 

De onderhanden projecten in opdracht van derden betreffen onroerende zaken verkocht in aanbouw 

en worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende 

winst en verminderd met verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een 

onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. 

De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die 

toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere 

kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten 

indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een 

onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten.  

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als 

opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties 

op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de 

balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. 

Indien het totaal van alle onderhanden projecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo 

gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een 

creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

Vorderingen 
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 het risico van oninbaarheid 

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

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. 

Voorzieningen 

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 

verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.  

Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, 

gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen 

en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 

besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van 

een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als 

bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de 

investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het 
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betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte 

verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus 

de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde. 

Voorziening reorganisatiekosten 

Dit betreft een voorziening voor te verwachten kosten van reorganisatie waarvoor reeds in het 

verslagjaar planvorming en interne communicatie met betrokkenen heeft plaatsgevonden. 

Voorziening deelnemingen 

De voorziening is gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor rekening van de 

vennootschap ten behoeve van deelnemingen.  

Langlopende schulden 

De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 

waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of 

disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met 

de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van 

de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt. 

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

UWOON heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een 

terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.  

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop 

binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

UWOON maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor de 

verwerking, waardering en resultaatbepaling, past UWOON met betrekking tot deze derivaten (hedge-

instrumenten) kostprijshedge-accounting toe. 

Kortlopende schulden 

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, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde. 

Investeringssubsidies 

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op 

het geïnvesteerde bedrag. 
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9.4.3 Grondslagen voor de bepaling van het  resultaat 

Huuropbrengsten 

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 2,1%, 2,6% of 4,6% afhankelijk van het inkomen van de 

huurder. 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. 

Opbrengsten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden 

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en 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.  

Overheidsbijdragen 

De overheidsbijdragen hebben betrekking op specifieke regelingen en worden aangemerkt als zijnde 

gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid.  

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

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

verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

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

- verhuurdersheffing. 

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

Lasten onderhoudsactiviteiten 

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

betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van 

toerekening is toegelicht onder “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. 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

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

die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht 

kan worden aan: 

- onroerendezaakbelasting; 
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- verzekeringskosten. 

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

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 

De post nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de toegerekende 

organisatie- en financieringskosten. Opbrengsten worden verantwoord naar rato van de verrichte 

prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord 

zodra deze voorzienbaar zijn. 

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 

De post nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende 

organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 

transportakte).  

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

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

gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot 

investeringen in nieuwbouw en herstructurering. 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke 

verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar. 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille verkocht 

onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar. 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de 

vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de 

vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar. 

Opbrengsten en kosten overige activiteiten 

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

overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord. 

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 

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

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis 

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

bereikt.  

De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek 

toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 

  



Jaarstukken 2016 
Pagina 101 

 

 

Lonen, salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is 

sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de 

werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten 

toegerekend middels de systematiek toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 

Pensioenlasten 

UWOON heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De 

regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het 

bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting 

aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 

betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. 

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of, en zo ja welke, verplichtingen 

naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum 

bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van 

de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor UWOON en worden in de balans opgenomen in een 

voorziening.  

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt 

de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van 

rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties. 

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de 

winst-en-verliesrekening.  

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer UWOON beschikkingsmacht heeft 

over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 

die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan UWOON, en wanneer de 

pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Ultimo 2016 (en 2015) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 

naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.  

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds SPW bedroeg ultimo 2016 104% (ultimo 2015: 109%). 

Op een langere termijn ligt de vereiste dekkingsgraad op 125,5%. Het fonds heeft dus een 

reservetekort. SPW heeft een herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond 

dat SPW binnen de geldende termijn uit het reservetekort kan komen. 
 

Overige organisatiekosten 

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

de systematiek toegelicht in “ Toerekening baten en lasten”. 

Leefbaarheid 

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

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

hebben plaatsgevonden. 
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Financiële baten en lasten 

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. 

Belastingen 

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

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 

boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde 

van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 

UWOON heeft op basis van de vigerende belastingwetgeving en de uitgangspunten van VSO 2 de 

fiscale positie ultimo 2016 en het fiscale resultaat 2016 geschat. De werkelijk te betalen of te 

verrekenen belasting op basis van de definitieve aangifte kan afwijken van de in de jaarrekening 

opgenomen schatting. 

Voor de boekjaren t/m 2012 is een definitieve aanslag door de Belastingdienst opgelegd. 

Resultaat deelnemingen 

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en 

financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat 

van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij UWOON geldende 

grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.  

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 

uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de 

financiële baten en lasten. 

Financiële instrumenten en risicobeheersing 

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

 

Valutarisico 

UWOON is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico. 

Prijsrisico 

UWOON loopt geen prijsrisico’s doordat zij geen effecten heeft.  
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Renterisico 

UWOON loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste 

activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden 

(waaronder schulden aan kredietinstellingen).  

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt UWOON risico ten aanzien van 

toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt UWOON 

risico’s over de marktwaarde.  

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico 

gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde vastrentende schulden (schulden aan kredietinstellingen) 

heeft UWOON geen rente-instrumenten ingezet. Bij schulden met variabele renteafspraken worden, 

rekening houdend met de door het WSW aangegeven grenzen, rente-instrumenten ingezet ter 

beperking van het renterisico. 

Kredietrisico 

UWOON heeft geen significante concentraties van kredietrisico. UWOON maakt gebruik van 

meerdere banken teneinde over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voorzover 

noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.  

Liquiditeitsrisico 

UWOON maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen 

beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor 

beschikbare kredietfaciliteiten. 

UWOON past hedge accounting toe op een aantal afgeleide financiële instrumenten. Op het moment 

van aangaan van een hedge relatie, wordt dit door de Stichting gedocumenteerd. De stichting stelt 

door middel van een test periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit gebeurt door het 

vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte positie. 

Afgeleide financiële instrumenten die worden gewaardeerd tegen kostprijs en waarop kostprijshedge-

accounting wordt toegepast 

Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van 

verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de 

afgedekte post. Dit betekent het volgende. 

 Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen 
kostprijs gewaardeerd. 

 Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het 
hedge-instrument niet geherwaardeerd.  

Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt indien van toepassing direct in de winst-en-

verliesrekening verwerkt. 

 

Toerekening baten en lasten 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van 

een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de niet direct toerekenbare personeelslasten en overige 

bedrijfskosten verdeeld op basis van de geschatte tijdsbesteding van de werknemers aan de 

onderscheiden activiteiten. 
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9.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.  

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van 

bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, 

investerings- en financieringsactiviteiten. 

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties 

in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder 

operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek 

van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of 

uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder het afsluiten van financiële leasing, zijn niet in het 

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

leasingcontract zijn 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. 
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9.5 Toelichting op de balans per 31 december 2016 

 

  

Alle bedragen x € 1.000

9.5.1 Materiële vaste activa

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

DAEB Vastgoed Onroerende Totaal

vastgoed in ontwikkeling en roerende

in exploitatie bestemd voor zaken ten 

eigen exploitatie dienste van

de exploitatie

1 januari 2016

Verkrijgingsprijzen 387.671              12.210                11.441                411.322              

Gecorrigeerd in voorziening onrend.invest. -                     -                     -                     -                     

Herwaardering -                     -                     -                     -                     

Cumulatieve waardeveranderingen 12.853-                2.747-                  -                     15.600-                

Cumulatieve afschrijvingen 95.422-                -                     5.666-                  101.088-              

Boekwaarde voor stelselwijziging 279.396              9.463                  5.775                  294.634              

Stelselwijziging 666.005              662                     -                     666.667              

Boekwaarde 945.401              10.125                5.775                  961.301              

Mutaties 2016

Investeringen 383                     6.690                  72                      7.145                  

Desinvesteringen 179-                     3.260-                  27-                      3.466-                  

Herwaardering -                     -                     -                     -                     

Afschrijving -                     -                     393-                     393-                     

Afschrijving desinvestering -                     -                     22                      22                      

Waardeveranderingen 51.896                16                      1.316-                  50.596                

Terugneming van waarde verminderingen 5.508-                  1.948                  -                     3.560-                  

Herclassificatie DAEB/niet-DAEB 332                     -                     -                     332                     

Overboekingen naar activa in exploitatie 11.755                11.755-                -                     -                     

Totaal mutaties 58.679                6.361-                  1.642-                  50.676                

31 december 2016

Verkrijgingsprijzen 405.353              5.784                  11.486                422.623              

Herwaardering -                     -                     -                     -                     

Cumulatieve waardeveranderingen 598.727              2.020-                  1.316-                  595.391              

Cumulatieve afschrijvingen -                     -                     6.037-                  6.037-                  

Boekwaarde 1.004.080            3.764                  4.133                  1.011.977            

De afschrijvingstermijnen op activa ten dienste van exploitatie luiden als volgt:

Grond geen afschrijvingen

Bouwkosten lineair 30 - 50 jaar

Inventaris lineair 5-10 jaar

Vervoermiddelen lineair 4-10 jaar

In het boekjaar werd terzake van onroerende zaken in ontwikkeling en onderhanden werk een bedrag ad € 296 duizend aan

rente over grond- en bouwkosten geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd een gemiddelde rentevoet

gehanteerd van 4,25%.

De vaste activa zijn verzekerd voor brand-, vliegtuig- en stormschade. Alle woningen en garages zijn verzekerd zonder opname van een 

verzekerd bedrag. In geval van schade zal de verzekeraar geen beroep doen op onderverzekering.

Voor zover het onroerend goed met vreemd vermogen is gefinancierd, is dit nagenoeg geheel geschiedt met rijksleningen of met 

kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie/WSW-borging.

Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.

Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa voor een bedrag van € 2,29 miljoen

De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op de bedrijfswaarde bedraag t € 486,6 miljoen

Zie voor de gehanteerde normen en parameters de toelichting onder de Waarderingsgrondslagen.

Er heeft een stelselwijziging plaatsgevonden in 2016 in verband met de waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat.

Zie hiervoor de toelichting in de Waarderingsgrondslagen.
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Alle bedragen x € 1.000

Niet-DAEB Vastgoed Onroerende Totaal

vastgoed in ontwikkeling en roerende

in exploitatie bestemd voor zaken verkocht

eigen exploitatie onder 

voorwaarden

1 januari 2016

Verkrijgingsprijzen 18.057                -                     1.948                  20.005                

Gecorrigeerd in voorziening onrend.invest. -                     -                     -                     -                     

Herwaardering -                     -                     106-                     106-                     

Cumulatieve waardeverminderingen 276-                     -                     -                     276-                     

Cumulatieve afschrijvingen 2.324-                  -                     -                     2.324-                  

Boekwaarde voor stelselwijziging 15.457                -                     1.842                  17.299                

Stelselwijziging 10.153                -                     -                     10.153                

Boekwaarde 25.610                -                     1.842                  27.452                

Mutaties 2016

Investeringen 3                        -                     1.700                  1.703                  

Desinvesteringen 120-                     -                     141-                     261-                     

Herwaardering -                     -                     274                     274                     

Afschrijving -                     -                     -                     -                     

Afschrijving desinvestering -                     -                     -                     -                     

Waardeverminderingen 524                     -                     -                     524                     

Terugneming van waarde verminderingen -                     -                     -                     -                     

Herclassificatie DAEB/niet-DAEB 332-                     -                     -                     332-                     

Overboekingen naar activa in exploitatie -                     -                     -                     -                     

Totaal mutaties 75                      -                     1.833                  1.908                  

31 december 2016

Verkrijgingsprijzen 17.979                -                     3.507                  21.486                

Herwaardering -                     -                     168                     168                     

Cumulatieve waardeverminderingen 7.706                  -                     -                     7.706                  

Cumulatieve afschrijvingen -                     -                     -                     -                     

Boekwaarde 25.685                -                     3.675                  29.360                

In totaal zijn 21 woningen verkocht onder voorwaarden. De contracten zijn gebaseerd op het “Kopen met Korting” principe waarbij geldt dat 

er sprake is van verleende kortingen tussen 15% en 29,2% en een terugkoopverplichting door UWOON.

De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op de bedrijfswaarde bedraagt  € 26,5 miljoen

Zie voor de gehanteerde normen en parameters de toelichting onder de Waarderingsgrondslagen.

Herclassificatie van DAEB vastgoed naar niet-DAEB vastgoed

De herclassificaties van DAEB vastgoed naar niet-DAEB vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat:

niet-DAEB DAEB 

vastgoed vastgoed

in exploitatie in exploitatie

Mutaties 2016

Herclassificatie verkrijgingsprijs 2015 175-                     110                     

Herclassificatie cumulatieve waardeverminderingen 157-                     222                     

Herclassificatie cumulatieve afschrijvingen 2015 -                     -                     

Totaal mutaties 332-                     332                     

Stelselwijziging van DAEB vastgoed naar niet-DAEB Vastgoed

De invloed van de stelselwijziging op DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat:

niet-DAEB DAEB Vastgoed 

vastgoed vastgoed in ontwikkeling

in exploitatie in exploitatie bestemd voor

eigen exploitatie

1 januari 2016 voor stelselwijziging

Verkrijgingsprijzen 18.057                387.671              12.210                

Cumulatieve waardeveranderingen 276-                     12.853-                2.747-                  

Cumulatieve afschrijvingen 2.324-                  95.422-                -                     

15.457                279.396              9.463                  

Stelselwijziging

Herclassificatie verkrijgingsprijs 2015 214                     5.613                  1.899                  

Herclassificatie cumulatieve waardeveranderingen 7.615                  564.970              1.237-                  

Herclassificatie cumulatieve afschrijvingen 2015 2.324                  95.422                -                     

Totaal mutaties 10.153                666.005              662                     

1 januari 2016 na stelselwijziging

Verkrijgingsprijzen 18.271                393.284              14.109                

Cumulatieve waardeveranderingen 7.339                  552.117              3.984-                  

Cumulatieve afschrijvingen -                     -                     -                     

Boekwaarden 25.610                945.401              10.125                
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9.5.2 Financiële vaste activa Alle bedragen x € 1.000

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

 Deelnemingen Latente belasting Overige Totaal

vordering

1 januari 2016

Boekwaarden -                     4.825                  777                     5.602                  

Aanpassingen ivm stelselwijziging -                     4.409                  -                     4.409                  

Stand per 1 januari na stelselwijziging -                     9.234                  777                     10.011                

Mutaties 2016

Investeringen -                     -                     3                        3                        

Desinvesteringen -                     -                     -                     -                     

Afschrijvingen/aflossingen -                     86-                      29-                      115-                     

Waardevermindering -                     1.857-                  -                     1.857-                  

Terugneming waardevermindering -                     -                     -                     -                     

Resultaat deelnemingen -                     -                     -                     -                     

Dotatie voorziening deelnemingen -                     -                     -                     -                     

Totaal mutaties -                     1.943-                  26-                      1.969-                  

31 december 2016

Boekwaarden -                     7.291                  751                     8.042                  

De latente belastingvorderingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Het netto disconteringspercentage (na belastingen) bedraagt 2,9%

De deelnemingen betreffen:

aandeel resultaat nettovermo-

boekjaar genswaarde 

 per 31-12-2016

De Driesprong Ontwikkeling B.V. 50% -                         5                        

9.5.3 Voorraden 2016 2015

Vastgoed bestemd voor verkoop

Locatie Kievitstraat, Ermelo -                     152                     

Locatie Trefpunt, Ermelo 306                     -                     

Locatie Korenbloem, Ermelo 155                     -                     

461                     152                     

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

Locatie Beltgravenweg, Elburg 216                     234                     

Locatie Winkelcentrum 't Harde / Oude Bovendwarsweg, 't Harde 804                     438                     

Locatie Oude Kom/Van de Vlis, Ermelo -                     158                     

Locatie Trefpunt, Ermelo -                     312-                     

1.020                  518                     

Overige voorraden

Onderhoudsmateriaal 184                     162                     

9.5.4 Onderhanden projecten

Locatie Trefpunt, Ermelo -                     2.323                  

-                     2.323                  

Voor onderhanden projecten die per balansdatum niet zijn voltooid, bedraagt de cumulatieve netto-omzet € 0 (2015: € 3.358). 

Het totaal aan ontvangen voorschotten voor deze onderhanden projecten bedraagt € 0 (2015: € 3.017). 

Vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven 

het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

9.5.5 Huurdebiteuren 464                     445                     

9.5.6 Gemeenten

- Elburg -                     -                     

- Ermelo 1                        2                        

- Harderwijk -                     9                        

Totaal gemeenten 1                        11                      

De nominale waarde van de latenties bedraagt € 34,2 miljoen. Van de latente belastingvorderingen is naar verwachting € 2,1 miljoen binnen één jaar 

verrekenbaar. De verwachte looptijd wordt toegelicht onder 9.6.21
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Alle bedragen x € 1.000

2016 2015

9.5.7 Overige vorderingen

- Belastingen 32                      32                      

- Termijnen kopers -                     -                     

- Rente -                     -                     

- Overige 1.736                  695                     

1.768                  727                     

9.5.8 Rekening-courant verhoudingen

- Overige deelnemingen 544                     804                     

544                     804                     

9.5.9 Overlopende activa

- Overige 596                     535                     

596                     535                     

9.5.10 Liquide middelen

Kas/bank/giro 11.365                9.435                  

Overige -                     -                     

11.365                9.435                  

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar. 

UWOON heeft bij de BNG Bank een kredietfaciliteit van € 1 miljoen. Hiervoor zijn geen zekerheden overeengekomen.

Eigen vermogen

9.5.11 Overige reserves 2016 2015

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Stand per 1 januari 68.320                61.718                

Aanpassingen ivm stelselwijziging  marktwaarde 101.413              92.358                

Aanpassingen ivm stelselwijziging Daeb / Niet Daeb -                     438                     

Stand per 1 januari na stelselwijziging 169.733              154.514              

Realisatie uit herwaarderderingsreserve 92                      2.569                  

Saldo uit de winstverdeling over het boekjaar 15.021                12.650                

184.846              169.733              

9.5.12 Herwaarderingsreserve

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

Stand per 1 januari -                     -                     

Aanpassingen ivm stelselwijziging 580.691              583.683              

Aanpassingen ivm stelselwijziging Daeb / Niet Daeb -                     -                     

Stand per 1 januari na stelselwijziging 580.691              583.683              

Realisatie uit hoofde van verkoop 92-                      1.424-                  

Realisatie uit hoofde van sloop -                     1.154-                  

Toe- / afname uit hoofde van marktwaardering 45.160                414-                     

Herclassificaties -                     -                     

Overige mutaties -                     -                     

625.759              580.691              

Voorzieningen

9.5.13 Voorziening latente belastingverplichtingen

Stand per 1 januari -                     -                     

Toevoegingen -                     -                     

Ontrekkingen -                     -                     

Overige mutaties -                     -                     

Stand per 31 december -                     -                     

9.5.14 Voorziening onrendabele investeringen

Stand per 1 januari 1.632                  1.423                  

Aanpassingen ivm stelselwijziging 1.136-                  1.136-                  

Aanpassingen ivm stelselwijziging Daeb / Niet Daeb -                     -                     

Stand per 1 januari na stelselwijziging 496                     287                     

Toevoegingen -                     2.175                  

Ontrekkingen 109-                     1.966-                  

Overige mutaties -                     -                     

Stand per 31 december 387                     496                     

9.5.15 Voorziening reorganisatiekosten

Stand per 1 januari 294                     294                     

Toevoegingen -                     -                     

Ontrekkingen 135-                     -                     

Overige mutaties -                     -                     

Stand per 31 december 159                     294                     

Aan de Raad van Commissarissen is voorgesteld het jaarresultaat ter grootte van € 60.181.000 voor een bedrag van € 15.021.000 ten 

gunste te brengen van de Overige reserves en voor een bedrag van € 45.160.000 ten gunste te brengen van de Herwaarderingsreserve.

De voorziening onrendabele investeringen heeft een looptijd van maximaal 5 jaar.

De voorziening reorganisatiekosten heeft een looptijd korter dan 1 jaar.
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Langlopende schulden

Looptijd korten Looptijd langer Totaal 2016 Totaal 2015

dan vijf jaar dan vijf jaar

Leningen overheid 25                      249                     274                     292                     

Leningen kredietinstellingen 29.627                201.524              231.151              242.937              

Terugkoopverplichting woningen verkocht

onder voorwaarden -                     3.654                  3.654                  1.856                  

Waarborgsommen -                     -                     -                     1                        

Totaal 29.652                205.427              235.079              245.086              

Aflossingsverplichting volgend boekjaar 11.114-                11.843-                

Saldo jaarrekening 223.965              233.243              

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

De marktwaarde (contante waarde obv disconteringsvoet 5%,  van de uit hoofde van bestaande leningscontracten rente- en aflossingsverplichtingen)

bedraagt € 216,3 miljoen

9.5.16 Leningen overheid en kredietinstellingen

De mutaties in 2016 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:

Leningen Leningen krediet- Totaal

overheid instellingen

Stand per 1 januari 292                     242.937              243.229              

Aanpassing ivm stelselwijziging: correctie embedded derivaten -                     -                     -                     

Stand per 1 januari na stelselwijziging 292                     242.937              243.229              

Bij: nieuwe leningen -                     -                     -                     

Bij: amortisatie rente embedded derivaten -                     39                      39                      

Af: aflossingen 18-                      11.825-                11.843-                

Stand per 31 december 274                     231.151              231.425              

Aflossingsverplichting volgend boekjaar 19-                      11.095-                11.114-                

Saldo jaarrekening 255                     220.056              220.311              

De gemiddelde betaalde rente over de totale leningportefeuille bedraagt 3,9 %.

De duration van de portefeuille bedraagt 7,6 jaar

Er zijn geen complexen hypothecair bezwaard.

Van de leningenportefeuille is € 230,7  miljoen gewaarborgd door het WSW.

Leningportefeuille uitgesplitst naar rentepercentage, periode tot eerstvolgende renteherziening en resterende looptijd. Alle bedragen x € 1.000

€ € €

10.000                733                     -                     

10.155                26.965                18.739                

65.590                70.776                19.867                

141.380              40.334                20.878                

2.262                  92.617                31.572                

2.038                  140.369              

231.425              231.425              231.425              

Van  de variabel rentende leningen is niets  afgedekt met collars of caps. Over € 10,0 miljoen loopt UWOON een renterisico.

Conform het UWOON-Treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan in situaties waarin sprake is 

van renterisicoreductie. 

Overige schulden embedded derivaten leningen 2016 2015

stand 1-1-2016 6.746                  7.094                  

Aanpassing ivm stelselwijziging: correctie 1e waardering embedded derivaten -                     -                     

Aanpassing ivm stelselwijziging:  waardering swaption -                     -                     

Stand per 1 januari na stelselwijziging 6.746                  7.094                  

Rentelast (mutatie waardering embedded derivaten) 1.675                  348-                     

Stand overige schulden embedded derivaten 31-12-2016 8.421                  6.746                  

Per ultimo 2016 heeft UWOON geen derivaten in portefeuille:

UWOON heeft twee extendible leningen met de navolgende kenmerken:

lening 1: hoofdsom € 5 miljoen; ingangsdatum 1-2-2007; looptijd 22 jaar

renteafspraken: tot 1-2-2019: 3,58%; 1-2-2019 - 1-2-2029: 4,15% of 3-m Euribor 

lening 2: hoofdsom € 10 miljoen; ingangsdatum 05-11-2007; looptijd 50 jaar

renteafspraken: tot 05-11-2031: 4,5875%; 05-11-2031 - 05-11-2057: 4,75% of 3-m Euribor

Rentepercentage Renteherzieningsperiode

3%-4%

Resterende looptijd

< 1 jaar

1-5 jaar

5-10 jaar

10-15 jaar

1-3 maanden

6-12 maanden

1-5 jaar

5-10 jaar

> 10 jaar

> 20 jaar

15-20 jaar

>6%

4%-5%

5%-6%

roll-over

0%-3%
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9.5.17 Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden Alle bedragen x € 1.000

2016 2015

1 januari

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 1.856                  2.019                  

Mutaties:

- Afgewikkeld respectievelijk 1 woning Korenbloem, Ermelo / Ribbenboschweg, Ermelo 141-                     170-                     

- Toegevoegd 10 woningen Alexiahof, Ermelo 1.700                  

Opwaarderingen 239                     7                        

Afwaarderingen

31 december

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 3.654                  1.856                  

9.5.18 Waarborgsommen

Het verloop van de waarborgsommen is als volgt:

Stand per 1 januari 1                        2                        

Toegevoegde waarborgsommen -                     -                     

Uitbetaalde waarborgsommen 1-                        1-                        

Stand per 31 december -                     1                        

9.5.19 Kortlopende schulden

Onderhanden projecten -                     -                     

Schulden aan kredietinstellingen 11.095                11.825                

Schulden aan gemeenten 43                      18                      

Schulden aan leveranciers 2.783                  1.673                  

13.921                13.516                

Belasting en premies sociale verzekeringen

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 145                     156                     

Omzetbelasting 1.331                  1.540                  

Vennootschapsbelasting 1.874                  716                     

3.350                  2.412                  

Overlopende passiva

Te betalen rente 3.511                  3.625                  

Vooruitontvangen huur 576                     560                     

Vakantieverplichtingen 221                     230                     

Nog te ontvangen facturen 199                     201                     

Overig 467                     2.130                  

4.974                  6.746                  

22.245                22.674                

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Investeringsverplichtingen

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw aangegaan tot een bedrag van € 2,29 miljoen.

Onderhoudsverplichtingen

In het kader van planmatig onderhoud 2016 is per ultimo 2016 voor € 3,4 miljoen aan opdrachten verstrekt waarvan de werkzaamheden in 2017

worden uitgevoerd.

Voorwaardelijke verplichtingen

Obligo aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) uit hoofde van door het WSW geborgde leningen, die opeisbaar wordt indien

blijkt dat het garantievermogen van het WSW niet voldoende is om de aanspraken op het WSW te dekken. Ultimo 2016 bedroeg het 

obligo € 8,79 miljoen.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

In de periode 2008-2011 zijn woningen verkocht onder de noemer Koop-Goedkoop. In totaal  11 woningen. 

UWOON heeft voor deze woningen een terugkooprecht, op basis van een door de verkoper

te bepalen vraagprijs. De woningen kwalificeren derhalve niet als Verkoop onder Voorwaarden en zijn niet in de balans gewaardeerd.

Verplichtingen jubileumuitkeringen en loopbaanontwikkeling

opgenomen. UWOON beschouwt jubileumuitkeringen als een onderdeel van de normale jaarlijkse personeelslasten. Deze visie wordt ondersteund door het feit 

dat jubileumuitkeringen min of meer gelijkelijk over de jaren zijn verdeeld en hierbij geen pieken zijn te onderscheiden. 

UWOON heeft de verplichting van het loopbaanontwikkelingsbudget niet als verplichting in de balans opgenomen.

UWOON beschouwt het loopbaanontwikkelingsbudget als een onderdeel van de normale jaarlijkse personeelslasten. 

Het financieel belang is minimaal.

Fiscale afwikkeling kavels Trefpunt

Door de Belastingdienst zijn vragen gesteld omtrent de toepassing van overdrachtsbelasting in plaats van omzetbelasting bij de levering van kavels in het project Trefpunt. Nog 

niet duidelijk is welk standpunt de Belastingsdienst in deze uiteindelijk inneemt. 

Uwoon heeft de verplichtingen die ontstaan bij het uitkeren van jubileumuitkeringen bij 12,5  25- en 40-jarig dienstverband en bij pensionering niet als verplichting in de balans 
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9.6.1 Huuropbrengsten Alle bedragen x € 1.000

2016 2015

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 57.447                 55.737 

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 177 303

57.624 56.040

Af: huurderving woningen en woongebouwen -279 -274

Af: huurderving Onroerende zaken, niet zijnde woningen -53 -47

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie                 57.292                 55.719 

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 1.033 1.046

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 753 742

1.786 1.788

Af: huurderving woningen en woongebouwen -14 -26

Af: huurderving Onroerende zaken, niet zijnde woningen -41 -27

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie                   1.731                   1.735 

Totaal huuropbrengsten                 59.023                 57.454 

Hierna is een overzicht opgenomen van de huuropbrengsten die in de verschillende gemeenten zijn behaald:

Gemeente Elburg                 12.982                 12.694 

Gemeente Ermelo                 18.895                 18.364 

Gemeente Harderwijk                 27.146                 26.396 

Totaal huuropbrengsten                 59.023                 57.454 

9.6.2 Opbrengsten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten                   1.839                   1.855 

                  1.839                   1.855 

Af: Opbrengstenderving wegens leegstand -9 -11

Totaal opbrengsten servicecontracten                   1.830                   1.844 

9.6.3 Lasten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten                   1.391                   1.430 

Toegerekende personeelskosten                      588                      637 

Toegerekende overige organisatiekosten                      216                      217 

Toegerekende afschrijvingen                       48                       48 

Opbrengst eigen dienst                      158-                      233-

Totaal servicecontracten                   2.085                   2.099 

9.6.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

Toegerekende personeelskosten                   1.675                   1.799 

Toegerekende overige organisatiekosten                      848                      910 

Toegerekende afschrijvingen                      130                      131 

Verhuurderheffing                   7.004                   6.343 

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten                   9.657                   9.183 

9.6.5 Lasten onderhoudsactiviteiten

Onderhoudslasten (niet cyclisch)                   4.801                   4.897 

Onderhoudslasten (cyclisch)                   6.811                 12.274 

Toegerekende personeelskosten                   1.271                   1.223 

Toegerekende overige organisatiekosten                      373                      413 

Toegerekende afschrijvingen                       71                       72 

Opbrengst eigen dienst                      696-                      709-

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten                 12.631                 18.170 

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:

Planmatig onderhoud                   6.811                 12.274 

Mutatieonderhoud                   1.543                   1.705 

Klachtenonderhoud                   3.258                   3.192 

Totaal onderhoudslasten                 11.612                 17.171 

De daling van de kosten planmatig onderhoud wordt veroorzaakt door minder projecten vanuit de (initiele) begroting (€4.300) en 

aanbestedingsresultaten en meer- en minderwerk ( € 1.100)



Jaarstukken 2016 
Pagina 112 

 

 

  

Alle bedragen x € 1.000

9.6.6 Overige directe zakelijke lasten exploitatie bezit 2016 2015

Zakelijke lasten                   2.255                   2.259 

Totaal overige directe zakelijke lasten exploitatie bezit                   2.255                   2.259 

9.6.7 Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling

Opbrengst verkopen projecten                 12.344                   1.906 

Bij/af: resultaatneming op projecten                        -                          -   

Totaal omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling                 12.344                   1.906 

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling:

9.6.8 Totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling                 11.267-                   1.724-

9.6.9 Toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling:

Toegerekende personeelskosten                       31                       32 

Toegerekende overige organisatiekosten                         1                        -   

Toegerekende afschrijvingen                        -                          -   

Geactiveerde productie eigen bedrijf                      120-                      156-

Financieringskosten                        -                          -   

Totaal toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling                       88-                      124-

9.6.10 Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille

DAEB-vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit                      222                   3.038 

Af: direct toerekenbare kosten                         2-                       34-

Af: boekwaarde                      179-                   1.660-

Af: toegerekende personeelskosten                       19-                       19-

Af: toegerekende overige organisatiekosten                         7-                         6-

Af: toegerekende afschrijvingen                         1-                         1-

Verkoopresultaat bestaand bezit                       14                   1.318 

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden                        -                          -   

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit DAEB vastgoed in exploitatie                       14                   1.318 

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit                      440                      463 

Af: direct toerekenbare kosten                         6-                       10-

Af: boekwaarde                      272-                      254-

Af: toegerekende personeelskosten                        -                          -   

Af: toegerekende overige organisatiekosten                        -                          -   

Af: toegerekende afschrijvingen                        -                          -   

Verkoopresultaat bestaand bezit                      162                      199 

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden                        -                          -   

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit DAEB vastgoed in exploitatie                      162                      199 

9.6.11 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

Waardeverminderingen                        -                          -   

Terugname waardeverminderingen                        -                          -   

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop                        -                          -   

Vastgoed tdv eigen exploitatie

Waardeverminderingen                   1.316                        -   

Terugname waardeverminderingen                        -                          -   

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed tdv eigen exploitatie                   1.316                        -   

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Waardeverminderingen                      972                   3.905 

Terugname waardeverminderingen                        -                          -   

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie                      972                   3.905 

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.

Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat uit verkopen van bestaand bezit DAEB- en niet-DAEB-vastgoed aan derden en de opbrengst uit verkochte 

nieuwbouwwoningen en is als volgt te specificeren:
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Alle bedragen x € 1.000

9.6.12 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2016 2015

€ €

DAEB-vastgoed in exploitatie

Toename marktwaarde                 46.530                      965 

Afname marktwaarde                        -                          -   

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie                 46.530                      965 

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Toename marktwaarde                      524                      215 

Afname marktwaarde                        -                          -   

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie                      524                      215 

9.6,13 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

Vastgoed verkocht onder voorwaarden

Toename marktwaarde                       35                        -   

Afname marktwaarde                        -                           4-

Waardeverandering van terugkoopverplichtingen                        -                          -   

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht onder voorwaarden                       35                         4-

9.6.14 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

Vastgoed bestemd voor verkoop

Waardeverminderingen                        -                          -   

Terugname waardeverminderingen                        -                          -   

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed bestemd voor verkoop                        -                          -   

9.6.15 Nettoresultaat overige activiteiten

Beheerdiensten                        -                           6 

Diversen                         1                       89 

Nagekomen baten voorgaande jaren                        -                          -   

Totaal overige bedrijfsopbrengsten                         1                       95 

9.6.16 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 392 394

Materiële vaste activa 392 394

De afschrijvingen zijn alsvolgt gealloceerd:

Lasten servicecontracten                       48 48

Lasten verhuur en beheeractiviteiten                      130 131

Lasten onderhoudsactiviteiten                       71 72

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling                        -                          -   

Activering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (via waarderverandering)                       28 28

Lasten verkocht vastgoed in portefeuille                         1 1

Lasten leefbaarheid                       20 20

Overige organisatiekosten                       94 94

Totaal                      392                      394 



Jaarstukken 2016 
Pagina 114 

 

 

  

Alle bedragen x € 1.000

9.6.17 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen                   4.287                   4.478 

Sociale lasten                      660                      658 

Pensioenlasten                      616                      759 

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten                   5.563                   5.895 

De personeelskosten zijn alsvolgt gealloceerd

Lasten servicecontracten                      588                      637 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten                   1.675                   1.799 

Lasten onderhoudsactiviteiten                   1.271                   1.223 

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling                       31                       32 

Activering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (via waarderverandering)                      461                      542 

Lasten verkocht vastgoed in portefeuille                       19                       19 

Lasten leefbaarheid                      234                      257 

Overige organisatiekosten                   1.284                   1.386 

Totaal                   5.563                   5.895 

9.6.18 Overige organisatiekosten

Beheerkosten:

Algemene beheers- en administratiekosten                   1.376                   1.865 

Automatiseringskosten                      452                      428 

Huisvestigingskosten                      215                      239 

Kosten Raad van Commissarisen                       79                       66 

Subtotaal beheerskosten                   2.122                   2.598 

Heffingen:

Belastingen                   2.108                   2.117 

Verzekeringen                      147                      142 

Contributies Aedes                       64                       62 

Afrondingen                        -                           2-

Subtotaal heffingen                   2.319                   2.319 

Overige bedrijfslasten:

Servicekosten                   1.557                   1.427 

Erfpacht                       35                       35 

Bijdrageheffing Autoriteit woningcorparaties                       53                       31 

Verhuurderheffing                   6.761                   5.957 

Saneringsheffing CFV                        -                          -   

Uitgaven leefbaarheid                      216                      163 

Diverse bedrijfslasten                      183                      320 

Subtotaal overige bedrijfslasten                   8.805                   7.933 

Totaal overige organisatiekosten                 13.246                 12.850 

De beheerkosten zijn alsvolgt gealloceerd:

Lasten servicecontracten                      216 217

Lasten verhuur en beheeractiviteiten                      848                      910 

Lasten onderhoudsactiviteiten                      373 413

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling                         1 0

Activering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (via waarderverandering)                      146 185

Lasten verkocht vastgoed in portefeuille                         7 6

Lasten leefbaarheid                       81 80

Overige organisatiekosten                      450 780

Totaal                   2.122                   2.591 

9.6.19 Leefbaarheid

De leefbaarheidskosten zijn te verdelen in sociaal en fysiek:

Leefbaarheid (sociaal)                       51                       56 

Leefbaarheid (fysiek)                      165                      107 

Toegerekende personeelskosten                      365                      400 

Toegerekende overige organisatiekosten                       81                       80 

Toegerekende afschrijvingen                       20                       20 

Totaal leefbaarheid                      682                      663 

Accountantshonoraria

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria via de overige bedrijfslasten ten laste van het resultaat gebracht:

Controle van de jaarrekening 2016 resp. 2015 77                      54                      

Nagekomen kosten controle van de jaarrekening 2015 resp. 2014 19                      13                      

Andere controlewerkzaamheden

Fiscale advisering 20                      19                      

Andere niet-controlediensten 11                      12                      

127                     98                      

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de Stichting en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn 

uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountants-

organisaties), alsook door binnenlandse en buitenlandse accountantskantoren, inclusief hun fiscale afdelingen en adviesafdelingen.
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Alle bedragen x € 1.000

9.6.20 Financiële baten en lasten 2016 2015

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten € €

Waardeveranderingen van financiële vaste activa                        -                          -   

Waardeveranderingen van effecten                        -                          -   

Waardeveranderingen overige                   1.714-                      310 

Totaal waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten                   1.714-                      310 

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Renteopbrengsten activa in ontwikkeling                      296                      988 

Renteopbrengsten leningen                        -                          -   

Renteopbrengsten BWS-subsidie                        -                          -   

Opbrengsten effecten                        -                          -   

Overige opbrengsten                      214                      387 

Totaal opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten                      510                   1.375 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten rekening-courant en deposito’s                        -   

Overige rentebaten                        -                          -   

Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten                        -                          -   

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen                   9.321-                   9.633-

Rentelasten rekening-courant                        -                          -   

Resultaten derivaten                        -                          -   

Overige rentelasten                       56-                       58-

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten                   9.377-                   9.691-

9.6.21 Belastingen

De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Acute belastingen 4.704                  3.175                  

Correctie belasting voorgaande jaren -                         -                         

Mutatie latente belastingen 2.122                  436                     

Totaal belastingen 6.826                  3.611                  

De acute belastinglast 2016 is als volgt bepaald:

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening 67.007                

bij:

correctie comm. genomen afschrijvingen mva in exploitatie 2.184-                  

correctie overige waardeveranderingen materiele vaste activa 45.057-                

correctie commercieel - fiscale  onderhoudskosten 615                     

correctie comm. waardeveranderingen fin.vaste activa 1.714                  

correctie comm.fiscaal verschil fin.vaste activa -                         

correctie fictie algemene kosten 20                      

af:

correctie comm. resultaat nieuwbouw 2015 1.743-                  

correctie comm. resultaat verkopen bestaand bezit 2015 121-                     

correctie commercieel geactiveerde rente onroerende zaken in ontwikkeling 151-                     

fiscaal vrijval leningen o/g/derivaten 344-                     

correctie commercieel-fiscale activering 1.080-                  

overige verschillen 182                     

Totaal permanente en tijdelijke verschillen 48.150-                

Belastbaar bedrag 18.857                

Verschuldigde winstbelasting 4.704                  

Belastinglatenties 2016 2015

€ €

86-                      87-                      

2.012-                  170-                     

183-                     -                         

159                     179-                     

Mutatie actieve latentie 2.122-                  436-                     

Het wettelijk tarief voor de vennootschapsbelasting is 25% (2015: 25%). Het effectieve belastingtarief bedraagt 10,2% (2015: 22,8%)

mutatie actieve latentie 2016 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode 2017 t/m 2067 met betrekking 

tot de afschrijvingen

mutatie actieve latentie 2016 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode 2017 t/m 2058 met betrekking 

tot de leningportefeuille O/G

mutatie actieve latentie 2016 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode 2017 t/m 2029 met betrekking 

tot de verkopen

mutatie actieve latentie 2016 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode 2017 t/m 2018 met betrekking 

tot de nieuwbouwprojecten
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9.7 Overige informatie 

 

 

  

9.7.1 Werknemers

Werknemers

Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.

Per ultimo 2016 zijn 80,2 fte in dienst.  De verdeling over de afdelingen in het bedrijf is als volgt:

afd. Wonen 44,8                  

afd. Vastgoed 16,2                  

afd. Bedrijfsvoering 13,2                  

afd. Bestuursdiensten en directie 6,0                    

9.7.2 Bestuurders en commissarissen

Naam Functie Duur 

dienstverband

Omvang 

dienstverband

Beloning Belastbare 

onkosten- 

vergoedingen

Beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Beëindigings- 

uitkeringen

Jaar 

beëindiging

M.C.F. van Balen-Uijen Directeur-

bestuurder

1/1/16 – 31/12/16 Full-time € 127.109 € 1.999 € 19.718

C.H.P Oosterwijk Vz RvC 1/1/16 – 31/12/16 n.v.t. € 14.302

M.N. Kroes Lid RvC 1/1/16 – 31/12/16 n.v.t. € 9.459

A.R. Hanlo Lid RvC 1/4/16 – 31/12/16 n.v.t. € 6.864

G.W. Hop Lid RvC 1/1/16 – 31/12/16 n.v.t. € 9.521

W.L. Sederel Lid RvC 1/1/16 – 31/12/16 n.v.t. € 9.521

W.C. Verbaan Lid RvC n.v.t. € 369 2015, betreft 

nabetaling 2015

Bovenstaande opstelling is conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De beloning van de directeur-bestuurder bestaat uit de volgende onderdelen:

- Bruto Salarissen tijdens dienstverband

- Terbeschikkingstelling auto

- Periodieke eenmalige toeslagen

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 Stichting UWOON van toepassing zijnde regelgeving: 

het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse F, zijnde € 150.000 voor de directeur bestuurder en 

€ 22.500 voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen en € 15.000 voor de leden van de Raad van Commissarissen

De topfunctionaris kwalificeert voor toepassing van het overgangsrecht. Hiervan is in 2016 geen gebruik gemaakt.

Beloning RvC:

De beloning over 2016 is inclusief een nabetaling over 2015. Deze nabetaling is in 2016 uitbetaald.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum

hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. 

Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

9.7.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan.

Gedurende het jaar 2016 had de corporatie gemiddeld 82,4 werknemers in dienst (2015: 89,2). Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten.
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9.8 Verklaring bestuur 
 

 

9.9 Verklaring Raad van Commissarissen 

 

 

Het bestuur van Stichting UWOON verklaart

1. dat de stichting haar middelen uitsluitend bestemt voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting;

2. dat het bestuur op 27 juni 2017 het jaarverslag 2016 heeft opgesteld;

3. dat de Raad van Commissarissen op 27 juni 2017 de door het bestuur opgestelde jaarrekening 2016 heeft vastgesteld;

4. dat de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2016 een goedkeurende verklaring heeft afgegeven.

ir. M.C.F. van Balen -Uijen

directeur-bestuurder

Harderwijk, 27 juni 2017

De leden van de Raad van Commissarissen van UWOON verklaren kennis te hebben genomen van de door het bestuur

opgestelde jaarstukken 2016 met de daarin opgenomen jaarrekening en de daarbij behorende door de accountant afgegeven

goedkeurende verklaring.

De Raad van Commissarissen heeft het door het bestuur opgestelde jaarverslag inclusief jaarrekening op 27 juni 2017

vastgesteld.

De heer drs. ing. C.H.P. Oosterwijk, voorzitter

De heer drs. G.W. Hop RA

De heer ing. W.L. Sederel * 

Mevrouw Mr. M.N. Kroes

De heer ing. A.R. Hanlo

Harderwijk, 27 juni 2017

* De heer W.L. Sederel heeft geen kennis kunnen nemen van de jaarrekening wegens vakantie en daardoor 

ontbreekt zijn handtekening.
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10. Overige gegevens 
10.1 Statutaire resultaatbestemming 

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de resultaatbestemming. 

10.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan de raad van commissarissen van Stichting UWOON  

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2016 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting UWOON te Harderwijk gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting UWOON op 31 december 2016 en van 

het resultaat over 2016 in overeenstemming met artikel 35 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het 

Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. 

De jaarrekening bestaat uit: 

 De balans per 31 december 2016. 

 De winst-en-verliesrekening over 2016. 

 De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de 

Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening”. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting UWOON, zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

 

Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden 

Benadrukking van de waarderingsgrondslag: 

Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering in paragraaf “Grondslag 

waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde” van de jaarrekening, waarin staat 

beschreven dat: 
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Stichting UWOON haar onroerende zaken in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de 

Woningwet conform bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting na de eerste 

verwerking waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde. 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere informatie, die 

bestaat uit: 

• Het bestuursverslag 

• De overige gegevens 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 Alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het 

accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 

JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting,  

de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.  

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is 

om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet 

moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 

bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen 

of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.  
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de 

Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 

is als  

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt  

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,  

het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of  

het doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de toegelaten instelling. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling 
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet 
langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen. 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Arnhem, 27 juni 2017 

Deloitte Accountants B.V.  

Was getekend: drs. R.C. van de Lagemaat-van Roekel RA 

 


